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Előszó
1991 decemberében a Magyar Televízió népszerű külpolitikai magazinműsora, a
Panoráma egy moszkvai riportot vetített le. Ebből szerezhetett először tudomást a szélesebb
magyar közvélemény arról a tényről, hogy a szocialista országok, köztük Magyarország is,
rendszeresen utaltak át pénzt a vasfüggöny túloldalán működő testvérpártjaik javára. A témát
a következő hetekben-hónapokban felkapta a sajtó, „guruló dollárok”-ként emlegetve a
jelenséget. Az érdeklődés középpontjába az MSZMP KB egykori külügyi titkára és volt
moszkvai nagykövet, Szűrös Mátyás (1992-ben az országgyűlés szocialista párti alelnöke)
került, olyannyira, hogy az ügyészség még mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta.
Az indítványnak az országgyűlés nem tett eleget, így hamarosan meg is szűnt az érdeklődés a
téma iránt.
A nyugati kommunista pártok finanszírozása és az ebben való magyar részvétel azóta
szinte teljesen eltűnt a közvélemény látóköréből. Tudományos kutatásnak pedig hazánkban
még egyáltalán nem képezte tárgyát. Hasonló témakörökben már születtek eredmények, de ez
a kérdéskör egyelőre még „fehér folt”.
Felvetődhet persze a kérdés, hogy azért nem foglalkozott-e a tárgykörrel Magyarországon
egyetlen tudományos munka sem, mert nincs relevanciája a tudomány számára? Ha ez így
lenne, mi indokolná, hogy német, osztrák, olasz, francia, dán, norvég, svéd szerzők
foglalkoztak/foglalkoznak a témával? Figyelembe veendő továbbá, hogy a pénzügyi
kapcsolatok nyomán előállott potenciális függő viszony két, esetleg több párt között
okozhatott politikai függést is. Ennek felkutatása, meglétének esetleges dokumentálása pedig
mindenképpen árnyalná a „hagyományos” pártkutatás által eddig elért eredményeket. (Talán
hozzá tud járulni a főként nyugati országok politológiai irodalmában zajló vitákhoz is,
amelyek arról szólnak, hogy egy kommunista párt „normális” pártnak tekinthető-e egy
többpártrendszerben vagy sem.)
Mindenekelőtt viszont azért releváns a hidegháborús korszak kommunista pártközi
pénzügyi együttműködésének kutatása, mert feltevésem szerint egy sui generis jelenséggel áll
szemben a tudomány. Előfordult ugyan más esetekben is, hogy egy párt valamely külföldi,
általában nehéz helyzetben levő politikai erőt anyagilag támogatott (pl. a Szocialista
Internacionálé erősebb tagpártjai az 1970-es években a legalitás határán mozgó spanyol vagy
portugál testvérpártjaikat), de az ilyen folyamatok nem alakultak át folyamatosan működő
rendszerré. Ehhez az kellett, hogy az egyik pozícióban (mint „donor”) az államhatalmat
folyamatosan gyakorló, az állami infrastruktúrára és az államigazgatásra tartósan támaszkodó
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választásokon elszenvedett vereség után távozniuk kell a hatalomból, sem pedig attól, hogy a
kritikus közvélemény számon kéri rajtuk e rendszer működtetését.
Különbözött ez a rendszer attól is, ami közvetlenül megelőzte, vagyis a két világháború
között követett gyakorlattól. Akkor a világ kommunista pártjait egyetlen szervezet, a
Kommunista Internacionálé (Komintern) tömörítette, a tagpártoknak szánt pénzügyi segélyek
is ezen keresztül folytak. Mivel a Komintern mögött mindenekelőtt az akkori világ egyetlen
kommunista országa, a Szovjetunió állt (és mivel a Komintern székhelye Moszkva volt), a
kommunista pártoknak juttatott pénztámogatást gyakran „Moszkva guruló aranya”-ként
emlegették.1 Ehhez képest változott meg a helyzet 1945 után, amikor több országban kerültek
hatalomra kommunista pártok, így több forrásból lehetett a nemzetközi mozgalom
pénzigényeit kielégíteni. A kelet-nyugati kapcsolatok javulásával pedig megvolt a lehetőség a
nemzetközi kereskedelem csatornáinak igénybevételével támogatni anyagilag a vasfüggöny
nyugati oldalán működő testvérpártokat. Így kialakulhatott a kommunista pártok
finanszírozásának több módja is. A „hagyományos”, direkt támogatás (egyedi vagy ismétlődő
pénzátutalások, transzferek) mellett észrevehetők az indirekt, a kereskedelmi ügyletek mentén
zajló pénzmozgásnak is különféle módozatai. Mindezek rekonstruálására tesz kísérletet a
dolgozat.
Egy minden pártra és az egész korszakra kiterjedő vizsgálat természetesen szétfeszítené
egy ilyen jellegű munka kereteit, a nyelvi és forráselérhetőségi korlátokról nem is beszélve. A
dolgozat a továbbiakban ezért az alábbi gondolatmenetet fogja követni: az előszó és rövid
módszertani fejtegetések után a két háború között működött, fentebb már érintett rendszer
jellemzése következik. Az 1945-öt követő átmeneti időszakról újabb fejezet szól. Ezt követi
egy

hosszabb

egység

a

nyugat-európai

kommunista

pártok

pénzügyi-gazdasági

infrastruktúrájáról, tehát mindarról, amit a rendszer működéseként lehetne jelölni. Ebben a
szakirodalomban fellelhető eredményekre, nyugat-európai történészek, újságírók munkáira
fogok támaszkodni. Az „összkép” taglalása után jellemezni fogom két egykori „keleti” állam
pártjának, Németország Szocialista Egységpártjának és a Magyar Szocialista Munkáspártnak
(1956-ig Magyar Dolgozók Pártjának) e folyamatokban betöltött szerepét, ahol csak lehet,
összehasonlító szemlélettel. Végül a záró fejezetben a következtetések ismertetésére kerül sor.

1

„Kár, hogy rossz útra tévedt; kár, hogy a költő igazi babérja helyett ifjú kommunisták garasaira, vagy talán
inkább Moszkva guruló aranyaira pályázik” (kiemelés tőlem – Sz. G.) – írta pl. 1931-ben egy magyar napilap
József Attiláról. Vö. József Attila új versei. (Döntsd a tőkét, ne siránkozz). In: Budapesti Hírlap, 1931. május 24.,
34. o.
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óvatosan bánni. A vizsgálat célja nem az, hogy fillérre kiszámítsa, melyik évben melyik párt
kinek mennyit fizetett. Sokkal inkább a pénzmozgások módozatai, a rendszer finomodása,
tökéletesítésének folyamata áll a középpontjában.
Egy 2013 őszén, Berlinben lezajlott, Nyugat-Európa kommunista pártjairól szóló
tudományos tanácskozás során hangzott el következtetésként, hogy e pártok finanszírozása
olyan téma, amelyet sokan érintenek, akik kommunista pártokat kutatnak, de olyan is,
amelyben (még) nem igazán lát tisztán a történettudomány. E dolgozat az elérni kívánt
tisztánlátáshoz szeretne néhány adalékkal hozzájárulni.

Vázlat a téma irodalmáról
A magyar történettudomány pártfinanszírozási kérdésekkel eddig csak keveset
foglalkozott. Látványos eredményt az 1944–49 közötti koalíciós időszak pártjainak
gazdálkodása témakörében tudott felmutatni.2 Az 1989 után kialakuló többpártrendszer
keretei közt működő pártfinanszírozási rendszer érthető okokból, elérhető (kutatható) források
híján, nem képezte (még) történeti kutatások tárgyát. A két „határkő” között egyedül létező
állampárt, az MDP, később MSZMP pénzügyi hátterét, infrastruktúráját sem tárta fel még a
magyar történettudomány.
A politikatudomány, amely jellegéből adódóan inkább a jelennel, az időben közelebb
álló, adott esetben még le nem zárult folyamatokkal foglalkozik, továbbá egyik jelentős
részterülete a pártkutatás, szintén vizsgálhatna a dolgozat témájához kapcsolódó
kérdésköröket, de Magyarországon egyelőre megrekedtek a publicisztika szintjén a
pártfinanszírozást egyáltalán leíró művek, a nekik szentelt – esetenkénti – nagy
médianyilvánosságtól függetlenül.3
Az eddig említett tárgykörök a dolgozatban tárgyalt problémának természetesen csak
távoli „rokonai”. Valóban, a hidegháború évtizedei alatt működött, kommunista pártok közötti
pénzügyi-gazdasági együttműködés sui generis jelenség, amely a többpártrendszer keretei
közt működő, versengő, „normális” pártok pénzügyi infrastruktúrájához képest jelentős
eltéréseket mutat. Egyedisége miatt nem illeszthető be a „hagyományos” politikatörténet-írás
keretei közé sem, amely a politikai pártok kutatása alatt elsősorban a pártok programjait,
politikai kérdésekben kifejtett álláspontjait, vezetőik magatartását, tagságuk összetételét és
szervezetrendszerük felépítését vizsgálja. A pénzügyek, a pártfinanszírozás az ilyen kutatások
2
3

A koalíciós korszak pártjainak gazdálkodása. Szerkesztette: Vida István. Bp., Gondolat, 2008.
Vö. pl. Debreczeni József: A politika fertője. H. n., Deborjó, 2011.
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irodalomban is csak kis számban találhatók pénzügyeket, pénzügyi kapcsolatokat taglaló
munkák (magyar nyelven csak a hivatkozott tanulmánykötetben az MKP-ről közölt
tanulmány érhető el).
Az eddigiekből következik, hogy a téma szakirodalmának áttekintése kizárólag külföldön
publikált művekre korlátozódik.
Újságírók tollából származik az 1989 előtt keletkezett publikációk másik köre, a könyv
formában megjelent riport. Ezek között vannak terjedelmesebb és a témában mélyebben
elmerülő, alaposabb elemzések is, amelyek saját koruk politikai-politológiai irodalmára is
reflektálnak. Mindenekelőtt a francia Jean Montaldo munkássága érdemel ebben az
összefüggésben említést, aki több munkát írt meg a PCF (Francia Kommunista Párt) pénzügyi
„holdudvaráról”.4 Különös szerencséje volt, hiszen egy selejtezési hiba jóvoltából – a párizsi
szovjet bank már feleslegesnek ítélt iratait megsemmisítés helyett egyszerűen kidobták, így
bárki megtalálhatta őket, végül a sajtóhoz kerültek – az addigiaknál sokkal mélyebb
betekintést engedő forrásokból dolgozhatott.
Az első, félig-meddig tudományos munka – eddigi tudomásunk szerint – már a hatvanas
években készült, az osztrák párt körül működő cégek feltérképezését vállalta, de
végkövetkeztetései harsányan túlzók, a hisztériakeltés sem áll tőlük messze. A szerző
felismerhetően a hidegháborús bizalmatlanság paradigmái mentén gondolkodott.5
Nem szorul bővebb indoklásra, hogy a témával foglalkozó kutatók elsősorban a keleteurópai rendszerváltások és a Szovjetunió összeomlása után megnyíló levéltárakban őrzött
források megismerése nyomán tudtak új eredményeket felmutatni. Közülük egyetlen
tanulmány közelít globálisan a témához, Jan Foitzik német történész munkája, 6 amely viszont
csak néhány éves intervallumot tekint át, az 1950-es évtizedbeli direkt pártfinanszírozás
rendszerének kibontakozását bemutatva.
Az azóta publikált irodalom jellemzően egy nyugat-európai ország kommunista pártjára
és annak Szovjetunióhoz fűződő pénzügyi kapcsolataira összpontosít, ezeket általában 1917
és 1990 közötti idősávban (tehát gyakorlatilag a Szovjetunió teljes fennállása alatt) mutatja

4

Montaldo, Jean: Les finances du PCF, le Parti le plus Capitaliste de France. Paris, Albin Michel, 1977; uő: Les
secrets de la banque soviétique en France. Uo., 1979.
5
Sager, Peter: Getarnte Firmen. Der kommunistische Wirtschaftskrieg in Österreich. Bern, Dr. Peter Sager,
1962. (Schweizerisches Ost-Institut, Schriftenreihe Heft 11)
6
Foitzik, Jan: Aus der Buchhaltung der Weltrevolution. Finanzhilfen der „regierenden kommunistischen
Parteien” für den internationalen Kommunismus 1950–1958. In: Jahrbuch für Historische
Kommunismusforschung, 1994., 140-148. o.

-6be, és a direkt pártfinanszírozásra összpontosít, a további formákat esetleg „futottak még”jelleggel érinti, más esetekben csak jelzi, hogy az egyelőre nem kutatott téma.7
A német történettudomány természetesen kiemelten kezeli az NDK–NSZK közötti
kapcsolatokat, így a nyugatnémet kommunisták keleti kapcsolatait is. Ami ezek pénzügyi
részét illeti, elsődlegesen az egykori NDK Állambiztonsági Minisztériumának szerepére
összpontosítanak a kutatások – akár mint a nyugatnémet kommunistákat támogató NSZEP
(Németország Szocialista Egységpártja)8 politikájának végrehajtójáéra, akár mint a pártállam
összeomlása után a keletnémet állampárt vagyonának átmentésében közreműködő
szervezetre.9
Felmerülhet a kérdés, hogy miért foglalkozik a(z egyébként is igen szűkös) szakirodalom
szinte kizárólag a pártfinanszírozás direkt formáival, vagyis az egyértelműen pénzügyi
támogatásnak betudható pénzmozgások rekonstruálásával. Erre a választ a forráshelyzet adja
meg.

A forrásokról
Nem

nevezhetők

szakirodalomnak,

sokkal

inkább

forrásnak

a

kelet-európai

rendszerváltások előtt nyugati országok sajtójában megjelent cikkek, amelyek a kommunista
pártok keleti országokkal fenntartott gazdasági kapcsolataival foglalkoznak. Hírlapi
„szenzáció” persze csak ott lett az effajta ügyekből, ahol a kommunista pártok
tevékenységéből felismerhető volt, hogy már régen meg kellett volna semmisülniük, ha
kizárólag tagdíjaikból tartották volna fenn magukat – vagyis ahol társadalmi támogatottságuk
csekély volt. Leggyakrabban az osztrák újságírók vették elő a témát, a KPÖ (Ausztria
Kommunista Pártja) mögött (mellett) működő cégek labirintusát feltérképezendő, kihasználva
7

Vö. Loupan, Victor–Lorrain, Pierre: L’argent de Moscou. L’histoire la plus secrète du PCF. Paris, Plon, 1994.;
Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 1917–1990. Szerkesztette: Thing, Morten.
København, Forum, 2001.; Seliger, Maren: KPÖ-Firmen und Osthandel 1945–1989. Rahmenbedingungen und
einige Aspekte der Außenhandelspraxis. In: „Zarte Bande”. Österreich und die europäischen
planwirtschaftlichen Länder – „Delicate Relationships”. Austria and Europe’s Planned Economies.
Szerkesztette: Enderle-Burcel, Gertrude–Stiefel, Dieter–Teichova, Alice. Wien, 2006. (Mitteilungen des
Österreichischen Staatsarchivs, Sonderband 9), 107-129. o., Stolzlechner, Roman: Österreichs
Wirtschaftsbeziehungen mit der DDR und die Bedeutung der KPÖ-Firmen. In: uo., 153-163. o.; Roik, Michael:
Die DKP und die demokratischen Parteien 1968–1984. Paderborn-München-Wien-Zürich, Schöningh, 2006.,
különösen 102-114. o.; Zaslavsky, Victor: Die Finanzierung der Kommunistischen Partei Italiens durch die
Sowjetunion. In: Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung, 2010., 129-146. o.
8
A pártokat azokon a rövidítéseken emlegetem, amelyet országukban használtak (pl. KPÖ, PCF), a magyar
nyelvű rövidítést csak akkor használom, ha a magyar közönség előtt így ismertebb az adott politikai erő (pl.
SZKP, NSZEP).
9
Vö. Mensing, Wilhelm: SED-Hilfe für West-Genossen. Die Arbeit der Abteilung Verkehr beim Zentralkomitee
der SED im Spiegel der Überlieferung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (1946–1976). Berlin,
BStU, 2010. (BF informiert 29).; továbbá Förster, Andreas: Auf der Spur der Stasi-Millionen. Die WienConnection. Berlin, Argon, 1998.

-7a párt és egyes „strómanok” közötti vitákat, pereskedéseket. A Bécsben megjelenő Trend
című gazdasági magazinban leközölt cikkek mindmáig fontos és szinte kizárólagos forrásai a
KPÖ-cégekre vonatkozó kutatásoknak.10 A nyilvánosságra került információk súlyát jól
jellemzi, hogy a „nagy szomszéd”, a Német Szövetségi Köztársaság sajtója is behatóan
cikkezett róla.11 Talán ennek nyomán, mindenesetre szintén a nyolcvanas években jelent meg
a nyugatnémet sajtóban is néhány hír a DKP (Német Kommunista Párt) keleti
pénzforrásairól.12

A

nyolcvanas

években

szétaprózódó,

belviszályok

marta

PCE

(Spanyolország Kommunista Pártja), illetve a belőle leszakadó csoportocskák keleti pénzügyi
kapcsolatai is nyilvánosságra kerültek.13 Érdekességként megemlíthető, hogy ugyan
külföldről, de magyar nyelven is olvasható idevágó újságcikk: egy izraeli magyar lapban
jelent meg az ottani KP „keleti” kapcsolatairól szóló írás, amely a pénzügyi-gazdasági
vonalról is említést tett.14
A politikai folyamatokat kívülről szemlélőknél persze többet tudnak mondani azok, akik
részesei voltak azoknak – ők pedig gyakran választják a visszaemlékezés, a memoár műfaját
tapasztalataik megörökítésére. Sajnos ami a kommunista pártok nemzetközi pénzügyi
együttműködésének rendszerét illeti, ilyen alkotások sem igen akadnak. Egyedül az olasz KP
egykori vezető funkcionáriusa, Gianni Cervetti írt könyvet mindarról, amit a PCI és a
Szovjetunió közötti pénzügyi kapcsolatokról tudott.15 Más kommunista pártok politikusai nem
ítélték szükségesnek, hogy megosszák tudásukat a nyilvánossággal. A visszaemlékező
magyar politikusok közül Horn Gyula szentelt néhány bekezdésnyi terjedelmet a
kérdéskörnek, amikor a „guruló dollárok” körüli 1992-es sajtótámadásokról értekezett.16
Mindezekből következik, hogy a nyugat-európai kommunista pártok és az egykori
szocialista tábor állampártjai közötti gazdasági kapcsolatok témakörében a fellelhető írott
források legnagyobb része levéltári irat. Közvetve ez a válasz arra a kérdésre, hogy miért
elsősorban a direkt pártfinanszírozás jelenségét vizsgálja a szakirodalom döntő többsége.
Ugyanis a külön e célra szánt pénzek mozgása nem volt nyomtalanul letagadható: egy
átutalási dokumentum, egy költségvetés, amelyben elkülönítik az adott összeget mint kiadást,
10

Muzik, Peter–Schano, Michael: Die linken Kapitalisten. In: Trend, 1981/3. sz. 66-90. o., továbbá Schano,
Michael: Der Kampf im Roten Turm. In: uo., 1982/10. sz. 68-75. o.
11
Österreich – Rote Kohlen. In: Der Spiegel, 1981/50. sz. 158-159. o.
12
Rosenbaum, Ulrich: Parteifinanzen – Die Nothelfer mit dem Koffer. In: Stern, 1988/50. sz. 256. o. (magyar
fordításban lásd a mellékletben), továbbá Die DKP machte bei den Berliner Spendern einen großen Schnitt. In:
Der Tagesspiegel, 1988. november 27.
13
Aroca, Santiago: A través de la empresa „Tecnorama” – Dinero checoslovaco financia el partido de Ignacio
Gallego. In: Tiempo, 1984. február 27., 29-31. o.
14
Az izráeli Kommunista Párt kulisszatitkaiból. In: Új Kelet, 1989. április 28.
15
Cervetti, Gianni: L’oro di Mosca. La testimonianza di un protagonista. Baldini & Castoldi, Milano, 1991.
16
Horn Gyula: Azok a kilencvenes évek… Bp., 1999., 121-123. o.

-8vagy ellenkezőleg, mint bevételt; egy határozat, amely soron kívüli kifizetésről dönt – ilyenek
fellelhetők egy-egy pártszerv hátrahagyott iratanyagában. Annál kevésbé egy hosszú távra
szóló, gyakran informális megállapodás, amely pl. rögzíti, hogy két vállalat között zajló
ügyletekből a realizált haszon egy része tartósan pártfinanszírozási célra fog fordítódni.
(Előfordulhat az is, hogy egy le sem írt gentlemen’s agreement szólt ilyesmiről, akkor még
sokkal nehezebb rekonstruálni a működési mechanizmust.)
Az indirekt pártfinanszírozás folyamatának leírását egyéb tényezők is nehezítik. Egyfelől
az, hogy itt kevésbé azonosítható be egy pénzügyi transzfer mint az adott pártnak nyújtott
támogatás, hiszen van vele szemben ellenszolgáltatás is. Általában valamely kereskedelmi
ügylet zajlik a nyilvánosság előtt, amelynek ellenében kerül sor pénzmozgásra. Egyszóval
sem adóhivatali, sem számvevőszéki vagy más hasonló jellegű vizsgálat nem tudja első
látásra megállapítani, hogy valójában pártfinanszírozásban vettek részt az ügyletet megkötő
felek. (Hasonló a helyzete az iratokkal ma szembesülő történésznek is.)
Egy másik nehezítő tényező, hogy az indirekt pártfinanszírozás szereplői nem
közvetlenül a pártok voltak, hanem (legalábbis az egyik, de tipikusan mindkét oldalon)
vállalkozások közreműködésével bonyolódtak az ügyletek. Ha pedig sikerül eljutni odáig,
hogy az egyes vállalkozások nyeresége meghatározható, itt sem szabad abba a hibába esni,
hogy e hasznot azonosítsuk a pártnak juttatott támogatással. Hiszen annyiban a pártvállalat is
piaci szereplő, hogy fenn kell tartania magát, adóznia kell, ki kell fizetnie tartozásait,
beruházásokat kell végrehajtania, mindezt pedig a nyereségből tudja megtenni – vagyis
tovább csökken az összeg, amely potenciálisan valóban a pártkasszába kerül. Konkrét
összegek megadása előtt figyelembe kell venni azt is, hogy a pártcégek annyiban is
hasonlítanak a magánvállalkozásokhoz, hogy nem feltétlenül tüntetik fel mérlegeikben,
kimutatásaikban valós nyereségüket, hiszen köztudott, hogy az adózatlan jövedelem
magasabb, mint az adózott. Ebből következik, hogy feltehetően itt is voltak pénzösszegek,
amelyeket igyekeztek az állam kíváncsi szeme elől elrejteni az „akceptor” nyugat-európai
pártok.
Harmadsorban megnehezíti az indirekt pártfinanszírozás kutatását a fentebb említett
gentlemen’s agreement-ek és más üzleti szokások megléte. Előfordulhatnak mechanizmusok
(esetleg éppen az adózás vagy más állami vizsgálatok elkerülésére), amelyekről informálisan,
netán csak szóban állapodhattak meg a felek, amelyekről tehát az írott dokumentumok nem
szólnak. A kutató tehát akkor mondhatja magát szerencsésnek, ha anomáliák fordultak elő a
rendszerben, hiszen ekkor keletkezett „ügy”, amelynek írásos nyoma is volt. Így tehát

-9gyakran csak közvetve következtethetünk a megfelelő működésre, annak alapján, hogy
tudjuk, mi hibásodhatott meg az egyébként cizellált folyamatban.
Mindezekből kitűnik, hogy a hátrahagyott írásos dokumentumok igen hézagosak,
önmagukban nehezen állíthatók össze egységes képpé. A fellehető anyag nagy része ad hoc
jellegű (ide nem értve az évenként elfogadott költségvetéseket, amelyekből – ha megvannak –
levonhatók következtetések), és nem árul el semmit a rendszerszerű működésről. Leginkább
akkor szorítkozik a kutató feltevésekre, ha a döntési szintekről kell állást foglalnia. A direkt
pártfinanszírozás leírásakor könnyebb a helyzet, hiszen az egyszeri (vagy akár a rendszeres)
kifizetésről valamely szervnek döntenie kellett, erre az aktusra pedig egy-egy dokumentum
mindig hivatkozik. Indirekt pártfinanszírozásnál viszont sokkal nehezebb visszavezetni az
események folyamatát addig a pontig, amikor megszülettek a(z adott esetben hosszabb távra
szóló) döntések.
Nem véletlen az sem, hogy az idézett szakirodalom többnyire az „egy donor párt – egy
akceptor párt” elvet követi (vagyis döntően az SZKP és egyik nyugati kommunista párt
viszonyát elemzi), ahol pedig ettől való eltérés tapasztalható, úgy a – vizsgált időszakban még
létező – központ (a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája, azaz a Kominform) és
az „akceptor” pártok közötti folyamatokat mutatja be. 1956 után ugyanis nem lehet a
fennmaradt iratok alapján minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy volt-e valamilyen
koordináció, egyeztetés a szocialista országokban hatalmon levő pártok között a nyugati
testvérpártok támogatása ügyében, vagy a szovjetek rendre maguk döntöttek e kérdésben,
azaz a rendszer leírásának hiányzik egy fontos építőköve.
Tovább növeli a bizonytalanságot, hogy eddigi ismereteink alapján nem állapítható meg
egyértelműen, hogy ki, az egyes pártközpontok mely részlege volt a terület hivatalos
„gazdája”. A direkt pártfinanszírozás egyaránt tartozhatott – elvileg – a nemzetközi
kapcsolatokért felelős részleghez, de az adott párt gazdálkodásáért felelős ügyosztályhoz is.
Az indirekt pártfinanszírozás szintén lehet a külügy, de lehet a gazdaságpolitika
feladatkörének is része. Ez is jelzi, hogy a témával foglalkozó kutatónak igen szélesen kell
merítenie az anyagból, hogy megtalálja a számára fontos forrásokat.
Az összkép megalkothatóságának szükséges feltétele, hogy a kutatás ne szűküljön csupán
egyetlen párt iratanyagára. Ebben az összefüggésben is ajánlott a szélesebb merítés. Az eddigi
tapasztalatok alapján viszont megállapítható, hogy elsősorban a „donor”, tehát az egykori
szocialista országokban hatalmat birtokló állampártok által hátrahagyott iratanyagban
várhatók fontos dokumentumok. Ennek oka többrétű. Egyrészt az egykori állampártok – még
ha

jogutódlással

is,

de

–

megszűntek,

így

iratanyaguk

átkerülhetett

valamely

- 10 közgyűjteménybe, ahol adottak a betekintési lehetőségek a kutatók számára. Nyugat-Európa
országaiban ezzel szemben sem a látványos megszűnés nem volt jellemző, sem az, hogy az
egyes kommunista pártok korlátozás nélkül, azonnal kutathatóvá tették volna fennmaradt
irataikat. A másik ok pedig, hogy Kelet-Európa állampártjai egy nyugati közegben működő
politikai erőnél sokkal bürokratikusabban működtek, így egyfelől sokkal több iratot
keletkeztettek, másfelől nagyobb eséllyel is maradtak fenn dokumentumok. Az igen gyakran
szóbeliségre és konspirációra épülő pártközi pénzügyi-gazdasági együttműködési rendszer
leírásához így elsősorban annak „keleti oldaláról” adódnak fogódzók.
E fejtegetésekből is adódóan a magyar nyelvű források zömét az Országos Levéltárban
őrzött, a Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt vezető testületei és
apparátusa által keletkeztett iratok képezik. Előbbiek közül elsősorban a Politikai Bizottság, a
Titkárság és az 1956 előtti időkre a Külügyi Bizottság anyaga emelendő ki. E
dokumentumokból nyerhető a legtöbb információ a döntési mechanizmusokról, illetve ezek
alapján ábrázolható a jelenség a legkitűnőbben diakron módon, azaz „hosszmetszetben”
(hiszen ezek alapvetően folyamatosan működtek, iratanyaguk is megmaradt). A korabeli
hierarchia alacsonyabb fokán állt a pártközpont apparátusa. Az 1956 előtti időszak magyar
gyakorlatának megismerésére mindenekelőtt az MDP KV Pártgazdasági és Ügykezelési,
valamint Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának iratai relevánsak, a hétköznapibb jellegű,
operatív ügymenet e dokumentumok alapján rekonstruálható. Fontos forrásokat tartalmaz
továbbá az 1953-at megelőző évekre Rákosi Mátyás titkárságának anyaga, míg a későbbi
időszakból Vég Béla KV-titkári dokumentumait érdemes áttekinteni.
A Kádár-korszak évtizedeiből megmaradt forrásanyagból is a vezető testületek, valamint
az apparátus iratai tartalmazhatnak releváns információkat. A Politikai Bizottság és a
Titkárság lényegében ugyanazokat a funkciókat töltötte be, mint annakelőtte, így hasonló
jellegű dokumentumok találhatók a hátrahagyott állagokban. Az apparátuson belül továbbra is
a Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály, a pártkapcsolatokkal foglalkozó Külügyi Osztály,
valamint az Államgazdasági (1967-től új neve: Gazdaságpolitikai) Osztály érdemel figyelmet.
Kiegészítő jelleggel találhatók további információk egyes kormányzati szervek
(Külügyminisztérium, Külkereskedelmi Minisztérium) iratanyagában, illetve a Magyar
Szocialista Párt külügyes apparátusának 1989–1990 során keletkezett dokumentumai között,
amelyeket a Politikatörténeti Intézet Levéltára őriz. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában kutatható iratokban (mindenekelőtt az 1970–1980-as évtizedek hírszerzési
anyagát tartalmazó 1.11.4. II. sorozatban) releváns adatok ez idáig nem voltak fellelhetők.
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Németország forráshelyzetéről. Természetesen jelentős mennyiségű iratanyagot hagyott hátra
az egykori állampárt, amelyet a Szövetségi Levéltár (Bundesarchiv) őriz. Ebben jócskán
találhatók releváns források is, így a párt vezető testületei közül a Titkárság állagában,
valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályáéban és a Külkereskedelmi Osztályéban. Egyes
pártvezetők, így Hermann Axen vagy Günter Mittag KB-titkárok irodáinak anyagai között is
fellelhetők hasznosítható információt hordozó iratok. A forrásbázis nagyobb részét azonban
az állambiztonsági iratanyag képezi. Ez – noha észlelhetők jelek, amelyek szerint a jövőben
ezt is a Bundesarchivban szeretnék elhelyezni – jelenleg egy külön szervezet által kezelt
levéltárban érhető el, amelyet egy, a Bundestag által megválasztott országgyűlési biztos
felügyel (a levéltár félhivatalos, a dolgozat által is használt rövidítése: BStU). Ezzel
kapcsolatban megjegyzendő, hogy az egykori NDK hírszerzése saját maga számolhatta fel
önmagát, így egyáltalán nem hagyott hátra releváns iratanyagot. Mindaz, ami a mai kutató
számára rendelkezésre áll, az alapvetően az egykori keletnémet kémelhárítás és a pártközpont
közötti egyeztetések dokumentációja – ez képezi a dolgozat NDK–NSZK viszonylattal
foglalkozó részének is a forrásbázisát.
Kisegítő jelleggel az egykori NDK tárgyalása során is érdemes figyelembe venni egyes
állami szervek, mindenkelőtt a Külkereskedelmi (korábbi nevén: Külgazdasági) Minisztérium
anyagát, amelyet szintén a Bundesarchiv őriz. A keletnémet állami diplomáciai forrásokat
(amelyek külön, a német külügyminisztérium irattárában, a Politisches Archiv des
Auswärtigen Amtesben találhatók meg) megfelelő kapacitás híján nem sikerült feltárni.
Egyelőre nem ismertek olyan információk, amelyek arra mutatnának, hogy az ott őrzött
iratokban az e dolgozat által feltártakat teljesen felül kellene írni.
A jelenkor történetével kapcsolatos kutatások során atipikusnak tűnhetnek az ilyen
körülmények, hiszen többnyire a források túl nagy mennyisége okozhat aggályokat. Korábbi
korszakok kutatóival ellentétben viszont a jelenkortörténész meríthet egy másik kútfőből is,
mégpedig a szemtanúk visszaemlékezéseiből. E forrástípus megfelelő (lehet) az iratok alapján
kellőképpen nem rekonstruálható folyamatok megértéséhez. Problémák viszont ezen a
területen is akadnak. A legevidensebb az emlékezet kihagyásainak jelensége, ez nem is szorul
bővebb magyarázatra. Alapvetőbb kérdés viszont a visszaemlékezésekből nyert információk
ellenőrizhetősége. Az iratokból nyert ismeretek hiányos volta a kutatót voltaképpen a
visszaemlékező kegyére utalja: csak annyit tehet, hogy figyelmesen mérlegeli mindazt, amit
hall.
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egyértelműen meghatározni, ki lehet alkalmas visszaemlékező. Mivel nem teljesen világos,
hogy adott területnek ki volt a „gazdája”, kérdéses, hogy merre kereshetőek a legalkalmasabb
adatközlők. Ennél szubjektívebb, de tagadhatatlanul létező probléma, hogy egy olyan
témában, amelyhez hosszú időn át hozzátartozott a konspiráció, készek lesznek-e a szemtanúk
rá, hogy az érdeklődő történész rendelkezésére álljanak, és részeltessék tudásukban.
Mindezek alapján nem meglepőek a kutatott témával szembeni ellenérvek, amelyek
szerint még nem érett meg az idő rá, még túl közel van mindez saját korunkhoz, és
mindaddig, amíg a folyamatokban részt vett személyek élnek, nem érdemes foglalkozni e
kérdéskörrel. Függetlenül attól, hogy hasonló felvetések gyakorlatilag minden jelenkori
történeti témával szemben felmerülnek, különösen az e dolgozatban tárgyalt jelenségekkel
kapcsolatban nem helytállóak. Az eddigiekből ugyanis az is következik, hogy a kommunista
pártok közötti pénzügyi-gazdasági együttműködés rendszere kizárólag iratok alapján nem
rekonstruálható, így későbbi korok történészei, akiknek már nem lesz rá lehetőségük, hogy
szemtanúkat szólaltassanak meg, sokkal rosszabb helyzetben lennének kutatómunkájuk során.
A szakirodalom és a forráshelyzet áttekintése után összefoglalóan megállapítható: a
kommunista pártok közötti pénzügyi-gazdasági együttműködés releváns kérdés, amely
viszont csak az írott források és személyes visszaemlékezések együttes igénybevételével
mutatható be. Figyelembe véve, hogy mindkét forráscsoport alkalmazása esetén felmerülnek
komoly problémák, előre kell bocsátani, hogy a kutatás nyomán megalkotott kép nem
tekinthető véglegesnek, több elemét csupán sejteni lehet, mintsem biztosan tudni.
Részletesebb kutatásokat a jövőben hozzáférhetővé váló források – mindenekelőtt a ma még
titkos, oroszországi levéltárakban őrzött iratok – indokolttá tehetnek, de fennáll a kockázata
annak is, hogy a mainál csak kevesebb információ fog rendelkezésre állni, ha a tudomány
most elmulasztja a kérdéskör vizsgálatát.
A téma kevéssé kutatott volta és az a tény, hogy a források nem kompakt tömbben,
hanem elszórtan, több helyen lelhetők fel, indokolja, hogy mindazon iratok, amelyeknek a
téma szempontjából önmagukon túlmutató jelentőségük van, illetve amelyek az alább
ismertetett gondolatmenet sarokpontjait megalapozzák, szövegszerűen is az olvasó
rendelkezésére álljanak. E célt szolgálja a dolgozathoz fűzött melléklet, illetve az abban
közölt 25 dokumentum.
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A kezdetek
Az orosz bolsevikok még az illegális harc idejéből tudták, hogy „a kommunisták tőkéje a
bizalom, az önfeláldozó szellem és a hit”17 megállapítás csak részben igaz. Az általuk
vizionált győzelemhez ütőképes, szervezett párt és folyamatos, működőképes propaganda
kellett. Egyiket sem lehetett volna fenntartani pénz nélkül. Sztálinról már az 1950-es évek
Magyarországán is közszájon forogtak történetek, amely szerint fiatal korában köztörvényes
bűncselekmények elkövetésével szerzett pénzt a mozgalomnak, és megalapozottan
feltételezhető, hogy nem ő volt az egyetlen, aki így tett. 1917-es hatalomra kerülésük után a
bolsevikok pontosan tudták, hogy a proletár internacionalizmus jegyében kötelességük
anyagilag is támogatni külföldi, a hatalomért küzdő testvérpártjaikat (a „szocializmus egy
országban” elképzelés még egyáltalán nem vetődött fel).
Reálisan az első világháború befejeződésekor lehetett számítani az oroszországihoz
hasonló forradalmi erjedésre. Kézenfekvő, hogy elsősorban a vesztes országokban
gyülemlettek fel olyan mértékű társadalmi feszültségek, hogy robbanásveszély alakult ki, de a
négy éven át tartó nélkülözések, az értelmetlennek tűnő harc és a hátország szenvedései
nyomán a győztes országok lakosságában is feltűntek olyan érzelmek, amelyek reményt
adhattak

az
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küszöbön

álló

világforradalomra. Ebben pedig igyekeztek minden tőlük telhető módon közreműködni, így a
testvérpártok anyagi támogatásával is.
Szovjet-Oroszország és a bolsevik párt akkori helyzetének ismeretében (polgárháború,
külföldi csapatok intervenciója) joggal merülhet fel a kérdés: miből és hogyan tudták
támogatni a világ kommunista pártjait Petrográdból (vagy Moszkvából). A külföldre juttatott
anyagi támogatás nagy része ekkor természetesen elsősorban nem készpénz volt. Külföldön is
értékes, devizára váltható tárgyakról, ingóságokról volt szó, döntően ékszerekről. Általában az
egykori cári kincstárból vagy arisztokraták, gazdag polgárok, esetleg a pravoszláv egyház
lefoglalt, elkobzott, szocializált stb. magánvagyonából származtak ezek. A készpénz ennek
csak töredéke volt, bár Leninék szemmel láthatóan igyekeztek minden meglevő devizával a
nemzetközi mozgalmat támogatni – 191920 folyamán az ékszerek és drágakövek mellett
német márka, svéd korona és finn márka is kijutott külföldre a polgárháború sújtotta
Oroszországból – legalábbis egy feltehetően 1921-ben, a Komintern számára készített
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Martin Nielsen dán kommunista politikus válasza a pártja részére a Szovjetunióból érkező pénzsegélyeket
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- 14 összesítésből ez derül ki.18 A bolsevikok igyekezetét jól illusztrálja, hogy még a cári
koronaékszereket is pénzzé tették – papírmárkáért eladták, amelyet rögtön továbbítottak
német elvtársaiknak. Más kérdés, hogy a hamarosan felgyorsuló ütemű németországi infláció
e pénznek hamar elvette az értékét.19
A támogatás folyósításának ekkor még természetesen nem alakult ki az intézményi
háttere. A Komintern mint a világ kommunista pártjait tömörítő szervezet 1919. március 2-a
óta létezett ugyan, de ütőképes apparátust csak 1921-re tudott kialakítani. Addig az operatív
munkát Lenin bizalmát bíró, az illegális harcban edződött hivatásos forradalmárok végezték,
akik jártasak voltak a konspiráció szabályaiban is. A szállítás módja pedig alapvetően a
kémregényekben olvashatóakra emlékeztetett: dupla fenekű bőröndök, kabátbélés, cipőtalp
stb. A címzettek – nem meglepő módon – azon országok kommunista pártjai voltak,
amelyekben a marxista ideológia szerint leginkább megértek a proletárforradalom feltételei,
vagyis a legiparosodottabb országokéi. Az Egyesült Államokba küldött futárok egyike például
John Reed volt, a neves baloldali újságíró, akinek az októberi forradalomról írott könyve több
nyelven bestseller lett – 1920. január 22-én adtak a bolsevikok át neki drágaköveket
1.008.000,- rubel értékben,20 hogy átszállítsa a tengerentúlra. A Franciaországban működő
Loriot-csoport már 1919. december 27-én megkapta a 2.500.000,- rubel értékű ékszer- és
drágakőmennyiséget, pedig a PCF megalakulására ekkor még körülbelül egy évet kellett várni
(a francia szocialisták [SFIO] 1920. decemberi tours-i kongresszusán következett be a
pártszakadás). Nagy-Britanniába is több milliós értékű szállítmányok érkeztek már 1919
nyarán. Németország Kommunista Pártjával pedig „Thomas elvtárs”, azaz Jakob Reich
tartotta a kapcsolatot, 1919 májusától rendszeresen szállítva a támogatást (többek között
7.500,- papírrubel értékű morfiumot vitt magával, ami jelzi, hogy valóban mindent pénzzé
kívántak tenni moszkvai megbízói). „Thomas” (ez csak egy fedőnév a sok közül, amelyeket
használt) a következő években egyébként Berlinben felépítette a Komintern Nyugat-Európai
Titkárságát is, vagyis sokat tett a pártközi kapcsolatok intézményesítése érdekében. 21
Kiugróan magas összeg szerepel „Lengyelország” címszó alatt, dátum nélkül. Tovább
növeli a bizonytalanságot, hogy a jelentés összeállítója sem talált nyugtát az ügylet
lebonyolításáról, csak szóbeli információkra hagyatkozott. Nos, éppen nem elképzelhetetlen,
18
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in Deutschland 1919–1925. In: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung, 1993/1. sz. 1-19. o.
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- 15 hogy a Lengyelország ellen hadat viselő szovjet állam a lengyel kommunistákat szerette volna
„ötödik hadoszlop”-ként felhasználni (még sokkal korábban, minthogy ezt a kifejezést
egyáltalán kitalálták volna), de az sem, hogy más volt a lengyelországi címzett. Nem a
kommunisták (hiszen nem Lengyel KP szerepel a dokumentumban), hanem olyasvalaki, aki
segíthetett volna a szovjeteknek legyőzni a néhány éves államot, hogy eljussanak
Németországba, ahol szemmel láthatóan nem sikerült pusztán pénztámogatással hatalomra
segíteni a kommunistákat. Az is elképzelhető viszont, hogy a jelentés írója rosszul
tájékozódott, esetleg sikkasztás elkendőzésére szolgált a „lengyel szál”. A másik, nehezebben
megfogható

kiugróan

magas

tétel

az

osztrák pártnak 1920

májusában juttatott

ékszerszállítmány – ennek sorsa egyelőre még homályos.
A magyar testvérpárt rovatában viszonylag kis mértékű támogatás szerepel, de ez
valószínűleg logikus is így – 1919 augusztusáig a párt hatalmon volt, építette a magyar
Tanácsköztársaságot, így nem szorult külső pénzforrásokra. Augusztus 1. után pedig szétesett,
vezetői emigrációba kényszerültek, ennyi támogatás feltehetően elég volt az új struktúrák
megszervezéséhez. A KMP-vel kapcsolatot tartó személyek közül egy kétségkívül
beazonosítható: Rudnyánszky Endréről, a Tanácsköztársaság moszkvai követéről van szó.
Ha nem volt mód futárok küldésére, a szovjet-orosz párt nem habozott az állami
diplomáciai szolgálatot igénybe venni egy-egy szállítmány továbbítására. A Külügyi
Népbiztosság Nagy-Britannia, Hollandia és Franciaország felé biztosan közreműködött
Komintern-„segélyek” továbbításában,22 de pl. 1920-ban a KMP felé a bécsi szovjet
kereskedelmi képviselet vezetője továbbított „valami” pénzt.23
Az első éveket áttekintve tehát megállapíthatjuk, hogy a hatalomra került orosz
bolsevikok igen komolyan vették a világforradalomról és a proletár internacionalizmusról
szóló tanokat. Országukat ugyan polgárháború pusztította, a hadikommunizmus a polgári
lakosságot a nyomorba taszította, éhínség tört ki, ők mégis mindent, ami a „kapitalista”
világban értéknek számított, testvérpártjaik részére küldtek el, még a kábítószerkereskedelmet is felvállalva. Finoman fogalmazva is fonák a kép: külföldön gyűjtéseket
rendeztek az éhező orosz lakosság megsegítésére, míg Oroszországból (annak bolsevikok
uralta részéből) folyamatosan vitték ki az értékeket internacionalista segély címén.

22

RCHINDNI F. 495 Op. 82 D. 1. Közli Loupan–Lorrain: i. m., 53. o.
Radó Sándor szóbeli közlésére hivatkozik Borsányi György: Kun Béla. Politikai életrajz. Bp., Kossuth, 1979,
211. o.
23

- 16 -

A rendszer kiépítése és működése a második világháborúig
1921-re Oroszországban (a Távol-Keletet kivéve) elültek a harcok, a lengyelekkel
sikerült megkötni a rigai békét, a kronstadti felkelés leverését követően pedig a bolsevikok
nekiláthattak rendszerük megszilárdításának. E folyamat legfontosabb eleme az új
gazdaságpolitika (NEP) meghirdetése volt, amely a hadikommunizmus évei után lehetővé
tette

a

gazdasági

élet

vérkeringésének

egészségesebb

újraindulását.

A

külföldi

testvérpártokhoz való viszony terén a konszolidáció a Komintern apparátusának felépítésében,
a kapcsolatok intézményesítésében nyilvánult meg. 1921-re alakult ki ugyanis a
pártfinanszírozás rendszerét végig (a Komintern fennállása alatt) működtető OMSZ (Otgyel
Mezsdunarodnih Szvjázej, vagyis a Komintern Végrehajtó Bizottságának Nemzetközi
Kapcsolatok Osztálya), amelyet a szervezet többi, szintén a III. kongresszus előtt megalakuló
egységétől annyi különböztetett meg, hogy létezését nem hozták nyilvánosságra – vagyis a
közvélemény, sőt a szovjet párt és a Komintern vezető funkcionáriusai kivételével szinte
senki sem szerzett tudomást működéséről, sőt létezéséről sem.24
Az OMSZ vezetője és az egész rendszer (ideértve nemcsak a pártfinanszírozást, hanem
mindent, ami a Komintern tagpártjaival való kapcsolattartással összefügg, a konspiráció
szabályait is) működtetője a megalakulástól 1935-ös kegyvesztettségéig Oszip Aronovics
Pjatnyickij lett, az illegális munka kipróbált szakértője.25 Az „alacsony, kövérkés, erősen
kopaszodó ember tizenhat éves kora óta vett részt a forradalmi mozgalomban. A lenini Iszkra
Oroszországba való csempészése nagyrészt az ő érdeme volt. Másfél évtizedet töltött azzal,
hogy küldöncöket juttatott át Európa különböző határain, illegális nyomdákat létesített és
látott el minden szükségessel, hamis iratokat gyártott és szerzett, pénzforrásokat kutatott fel,
spicliket leplezett le. Mestere volt a konspirációnak, a börtönökből való szöktetésnek, az
illegális munka technikájának.”26 Egyszóval ideáltípusa volt annak a funkcionáriusnak, akit
mint „megfelelő ember kényes feladatra” szokás emlegetni.27
Pjatnyickij munkája sokban hasonlított arra, amit a háború előtt végzett: embereket és
propagandaanyagot kellett átjuttatnia az egyes országhatárokon. Lényeges különbség volt
24
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- 17 viszont az akkori helyzettel szemben, hogy egyrészt most már nem neki kellett előteremtenie
a mozgalmi munkához szükséges pénzügyi hátteret, hanem szinte korlátlan mennyiségben
álltak rendelkezésére források (hiszen a szovjet vezetés – mint láttuk – elsődleges
kötelességének tekintette az illegális vagy csak rövid ideje legális testvérpártok anyagi
támogatását). Másrészt pedig nem kizárólag „ellenséges” környezetben kellett végeznie a
munkáját, hanem támaszkodhatott a Szovjet-Oroszországban berendezkedő bolsevik pártra és
az annak kezében levő államapparátusra.
Pjatnyickij hivatala átvételekor igencsak kaotikus viszonyokat talált, így az ő feladata lett
a későbbi működés szabályozása. Megoldandó feladat volt az éves költségvetés elkészítése, a
könyvelés megszervezése, a kiadások ellenőrzése, az indokolatlan kifizetések visszafogása és
végül, de nem utolsósorban az előírt titoktartás megőrzése. Emellett meg kellett szerveznie a
még csak néhány éves európai testvérpártokkal a kapcsolattartást.
A szervezési munkában elsősorban német elvtársaira számíthatott, egyrészt a már említett
Jakob Reichre („Thomasra”), aki közreműködött a Komintern Nyugati Titkárságának
megszervezésében (ennek központja Berlin lett), másrészt a KPD mellett létrejövő M-P
Apparat (Militärisch-Politischer Apparat, katonai-politikai apparátus) segítségére, hiszen ez a
hálózat alapvetően a konspiratív jellegű feladatokat végezte el az egyébként teljesen legális
párt mellett. Berlin az 1920-as években a pártközi pénzügyi együttműködésben fontos
szerepet töltött be mint tranzit-, de még inkább elosztóállomás: Nyugat-Európa többi
kommunista pártja az itt működő Titkárságtól jutott pénzhez – legalábbis átmenetileg. Az
1923-as „német ősz” irreális felkelési tervei28 és a két német tartományban kormányzó
kommunisták ebben betöltött szerepe nyomán meghozott KPD-ellenes rendőrségi (és egyéb,
pl. a hadsereg bevetése Szászországban és Thüringiában) intézkedések szorult helyzetbe
hozták a pártot (és ezzel együtt a Komintern Nyugati Titkárságát is). A Berlinen keresztül
közlekedő futárok titkos útjai egy időre meghiúsultak, ami az „akceptor” pártoknál
ellenérzéseket váltott ki, és közülük az erősebbek, így a francia KP, tiltakoztak is
Pjatnyickijnak küldött leveleikben.29
Különösen hathat a „tiltakozás” szó használata egy ilyen viszonyban, amikor az egyik fél
(jelen esetben a francia kommunisták) rá van utalva, valósággal ki van szolgáltatva anyagilag
a másik félnek (a Kominternnek), mégis ő teszi szóvá a rendszer működése során felmerülő
fennakadásokat, holott a Komintern „csak” internacionalista segélyként továbbított a részükre
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- 18 pénztámogatást, írásos szerződés nem rögzítette ilyenfajta kötelességét. Mégis, talán nem
csak a francia pártra jellemző, de az ő esetükben dokumentumokkal is alátámasztható
felfogásbeli módosulás tapasztalható 1923-ra. Akár csak kis idővel korábbi levelekben még
egyfajta alázatosságnak, a lekötelezettség tudatának hangneme vehető észre. A francia párt
nemzetközi titkára, Antoine Ker 1922. március végén mentegetőzve írja meg Pjatnyicikijnek
egy levele utóiratában (!), hogy „a francia párt titkárságának eljuttatott, a kiadó céljaira
szánt harmincezer frankot a párt belső szükségleteire kellett fordítanunk. Feltétlenül
tájékoztatandó erről Pjatnyickij elvtárs, ugyanis már egyáltalán nincs pénzünk a
kiadványokra.”30 Más szavakkal: le sem merte írni, hogy újra pénzt kérnek (holott az 1922-es
kiadványokra szánt pénzt már elköltötték, valószínűleg azért, mert az egyébként pártcélokra
szánt pénzből már szintén nem volt meg egy fillér sem), csak „fel kívánta hívni” Pjatnyickij
figyelmét rá, hogy problémák merültek fel.
1923-ra viszont már más hangon íródnak a levelek: „Megkaptuk az októberi [támogatás]
legnagyobb részét. Igen későn kaptuk meg, és ez nagy nyugtalanságot okozott. Mindenekelőtt
sokban hátráltatta tevékenységünket. […] Az elnökség felhatalmazott rá, hogy igen komoly
intézkedéseket kérjek [a Kominterntől] annak érdekében, hogy a novemberi [részlet]
késedelem nélkül megérkezzen hozzánk, legkésőbb a hó közepéig. Számos aktivistánkat
mozgósítottuk, és botrányt váltana ki, ha képtelenek lennénk teljesíteni velük szemben fennálló
kötelezettségeinket.”31 A francia párt tehát itt már szinte egyenrangú félként lép fel
Moszkvával szemben, a Komintern szemére hányva a késedelmes érkezést. Louis Sellier
pártfőtitkár leveléből már fenyegetés is kihallatszik: botrány lesz, ha Moszkvából nem érkezik
meg a támogatás. Kérdéses egyébként, hogy e fenyegetésnek volt-e értelme: egyértelmű, hogy
a francia pártot érte érzékenyebben a pénzfolyam elapadása, a Komintern számára ennek
csupán közvetett hatása volt.
A dokumentumokat közreadó újságíró szerzőpáros következtetése ezek alapján: a Francia
KP hozzáállása a kezdeti időkben úgy írható le, mint egy üres zsebű unokaöcs kísérlete a
gazdag nagybácsi „megvágására”. 1923-ban viszont már olyasmiért reklamál Párizs, ami „jár
neki”, ahogy egy nyugdíjas tenné a rendszeres járadék elmaradásakor. Ez utóbbi hasonlat
kifejtése kapcsán némileg merészen leszögezik, hogy annyiban is igaz a megállapítás, hogy a
nyugdíjasnak ez az egyetlen jövedelemforrása, ami nélkül nem tudna megélni, hiszen a
francia párt ugyanígy kizárólag Moszkvának köszönhette a túlélést. 32 A bizonyítékokkal
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- 19 azonban adósak maradnak: maguk a levelek annyiból nem feltétlenül perdöntők, hogy
mindenki, aki pénzt vár, ami nem érkezik meg, figyelmeztető, kérelmező, stb. leveleiben
hajlamos rosszabbnak feltüntetni viszonyait, mint amilyenek azok valójában. Kétségtelen
tény, hogy a Moszkvából jövő pénzadományok lehetővé tették a zökkenőmentes működést,
de bizonyosan lettek volna a francia pártnak (ha mégoly szűkösen is) saját forrásai,
amelyekből biztosította volna a túlélést, legalább egy kis ideig.
Az eddig tárgyaltakból annyi viszont alappal általánosítható, hogy Európa kommunista
pártjai – ha nem is olyan rövid időn belül, mint a franciák – a rendszer beindítása után néhány
évvel már tartósan betervezték költségvetéseikbe a Moszkvából érkező támogatást, még ha
nem is mertek volna ilyen határozottan „tiltakozni” egy-egy részlet elmaradásakor vagy
késedelmes megérkezésekor. Ebből viszont adódik, hogy Pjatnyickijnak sikerült biztosítani a
folyamatos működés feltételeit: egyfelől megvolt a megbízható futárapparátus, amely a
kapcsolattartás zökkenőmentességét garantálta, másfelől Moszkvában rendelkezésre állt a
megfelelő devizamennyiség (a Komintern csakúgy, mint az 1945 után kialakított
pártfinanszírozási rendszer, dollárban számolt és fizetett) a támogatások folyósításához.
Pjatnyickij feltehetően nem ítélte a gyakorlatot alapjaiban rossznak, az 1923. őszi
tapasztalatok alapján sem, így nemigen változtatott rajta – a „csillagpontos” rendszer
megmaradt, csak több átadóállomással, a nagyobb pártokkal már kialakított kapcsolattartás
kihasználásával. Például a francia KP 1923 után már a berlini tranzitállomást kiiktatva,
közvetlenül jutott hozzá a havonta érkező támogatáshoz.33 A pénzt továbbító futárok egyike a
körülbelül két évtizeden át Oroszországban élő svájci-francia Suzanne Girault (1924
augusztusa óta a francia KP PB tagja) volt, akinél 1925. április 24-én váratlanul házkutatást
tartott a rendőrség egy ifjúkommunisták és egy jobboldali ifjúsági szervezet tagjai között
kitört, három halálos áldozattal járó verekedés ügyében nyomozva. A nyomozók többek
között találtak „bizonyos számú nyugtát, amelyek bizonyítják, hogy nevezett Girault van
megbízva a moszkvai szovjet kormány által a kommunista pártoknak és a forradalmi
mozgalom aktivistáinak küldött támogatások szétosztásával”, továbbá leveleket, amelyek
futárutakról és a kapcsolattartás más módozatairól szóltak. Az itt talált (és az Écho de Paris
című napilapban 1927. június 25-én közzétett) iratokból kiderül az is, hogy addigra már
Párizs is elosztóállomássá vált: egyes levelek, nyugták szerint ugyanis Suzanne Girault (vagy

33

Uo., 102. o. A szerzők kutatásaik alapján a párt számára juttatott támogatást havi 7.000,- és 7.692,- dollár
közötti, az ifjúsági szervezetét (Jeunesse communiste) havi 1.500,- dolláros nagyságúnak adják meg, nem
számolva a rendkívüli esetekben kifizetett egyszeri összegeket.

- 20 vele közös lakásban élő élettársa) kezén mentek át a portugál, 34 spanyol35 és belga pártnak
(vagy az ottani kommunista pártok szatellit, pl. ifjúsági szervezeteinek, továbbá a Vörös
Segélynek) szánt pénzek is.36 Alappal tételezhető tehát fel, hogy a Komintern a húszas évek
eleji, Berlinre összpontosító rendszere módosult, és (legalább) két elosztóállomással működött
1923 után. Kérdéses továbbra is, hogy voltak-e további elosztóállomások, például
elképzelhető lenne a délkelet-európai pártok számára Bécs mint ilyen központ. Nagysága
alapján London is szóba jöhetne, de Észak-Európa testvérpártjait adott esetben Berlinből is el
lehetett látni a rendszeres pénztámogatással. Párizs kiemelt szerepe viszont jelzi a PCF
megerősödését, stabil helyzetét is, szóval olyan pártként tekintettek rá, amely képes lehet
működtetni is a nemzetközi apparátus egy részét (1921-ben még nyilvánvalóan nem voltak a
franciák ilyen helyzetben, így érthetőbbnek látszik, hogy miért Berlint választotta a
Komintern a Nyugati Titkárság székhelyéül).
Pjatnyickij és az általa vezetett OMSZ feladatai között szerepelt az eddig
megvizsgáltakon túl a titkosság fenntartása is. E követelmény két szempontból is érvényesült,
egyrészt a futárhálózat fenntartása és működtetése oldaláról, amelyről már esett szó, de volt
egy másik dimenziója is, mégpedig a Komintern keretein belül zajló pénzügyi együttműködés
rendszerének mint egésznek titokban tartása. Ezt úgy próbálta elérni Moszkva, hogy
mindvégig igyekezett úgy feltüntetni a helyzetet a világ közvéleménye, és mindenekelőtt a
Kominternben részt vevő pártok tagsága előtt, hogy a szervezet által kezelt pénz nem a
Szovjetunióból árad szét a világba, hanem a világ többi országából Moszkva felé. Aino
Kuusinen, a Komintern akkori főtitkárának felesége írja emlékirataiban férje és Pjatnyickij
ilyen irányú erőfeszítéseiről: „A látszat megőrzése érdekében el kellett mindenkivel hitetni,
hogy a világ minden országának munkásai gyűjtögetik és küldözgetik fillérjeiket a
Kominternhez. (…) Minden egyes KP-nek meghatároztak egy összeget, amelyet évente el
kellett volna küldenie a Kominternnek. (…) Ők ketten pedig dőltek a nevetéstől, miközben
összeállították a jelentést…”37 A valóság természetesen az volt, hogy kizárólag a Szovjetunió,
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„…egy Lisszabonban, 1925. augusztus 23-án kelt levél, feladója M. Carlos Rétès, címzettje Marcel (?),
melyben a feladó azt írja, hogy nem kapta meg az Humbert-Droz elvtárs által neki elküldött ötszáz dolláros
összeget…” Uo., 104-105. o. Nem tudni, hogy az 1925. augusztusi keltezés elírás-e, avagy a dokumentumok
cserélődtek fel, és az idézett Écho de Paris-cikk egy másik csatolt iratából idéznek-e a szerzők, csak annyi
kétségtelen, hogy 1925 áprilisában a legügyesebb rendőr sem találhatott volna augusztusra keltezett levelet a
Girault lakásban.
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Primo de Rivera diktatúrája (1923–1930) idején a kommunista pártot ugyan üldözték, de nem tiltották be,
legálisan működhetett.
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Loupan–Lorrain: i. m., 103-109. o. A Nemzetközi Vörös Segélyt 1922-ben hozták létre Moszkvában, üldözött
baloldali, kommunista aktivisták és családtagjaik megsegítésére. A francia szekció 1923-ban alakult meg.
37
Kuusinen, Aino: Quand Dieu renverse son ange. Paris, Juillard, 1974. Idézi uo., 79. o.

- 21 illetve annak kommunista pártja viselte a Komintern minden költségét, a testvérpártoknak
szánt dollárokat is ideértve.
Az OMSZ kiépülésével párhuzamosan egyre olajozottabban tudott működni a pártközi
pénzügyi együttműködés gépezete, de a legjobb „katalizátorról” nem Pjatnyickij apparátusa,
hanem a világpolitika gondoskodott. A szovjet állam kezdeti diplomáciai elszigeteltsége
ugyanis hamar a múlté lett: közvetlen szomszédait, a balti államokat nem számítva
Németország volt az első európai állam, amely kapcsolatokat létesített vele (ismertek a
rapallói szerződés körülményei, ahogy következményei is), majd 1923-ban Lengyelország
következett, végül az 1924-es évben tíz másik állam (köztük Nagy-Britannia, Franciaország,
Olaszország és Ausztria) hasonlóan cselekedett. A titkos futárok mellett így szükség esetén
igénybe lehetett venni a szovjet diplomatákat is a testvérpártokkal való kapcsolattartásra.
Összességében elmondható, hogy legkésőbb 1924-re a Szovjetunió dominanciája
érvényesült a nemzetközi kommunista mozgalomban. Ennek vitathatatlanul egyik eszköze
volt a többi párt pénzbeli segélyezése, hiszen a hétköznapi életben is egyértelmű, hogy aki a
pénzt biztosítja bármihez, az szeretné a pénz felhasználását is ellenőrizni valamilyen módon.
Éppen ezért az 1920-as évek közepének tárgyalásakor alapvetően a Szovjetunióra, illetve az
ottani kommunista pártra kell helyezni a hangsúlyt. Ott ugyanis meghatározó fontosságú
erőeltolódások következtek be azokban az években.
1924. január 24-én meghalt Lenin. A halála után kibontakozó hatalmi harcokból a párt
főtitkára, Joszif Visszárionovics Sztálin került ki győztesen, hogy aztán évtizedekre
meghatározó alakja legyen a nemzetközi kommunista mozgalomnak, sőt a világpolitikának.
Sztálin addig a nemzetközi mozgalomban nemigen volt ismert, a Kominternben inkább
riválisai, Trockij vagy Zinovjev örvendtek nagyobb népszerűségnek. A világforradalom
helyett a „szocializmus egy országban” elvének meghirdetése pedig az addig a nemzetközi
mozgalomban követett vonal felülvizsgálatát sugallta.
A szakirodalom mostani álláspontja szerint azonban e változások a pénzügyi
együttműködés rendszerét egyáltalán nem érintették. Az eddig követett gyakorlat fennmaradt
továbbra is, futárokkal, évente megállapított támogatási összegekkel. Változások a pártközi
kapcsolatok más területein következtek be inkább, egyértelművé téve a mozgalmon belüli
hierarchiát. A nemzetközi kommunizmus egyetlen középpontja Moszkva lett, benne vezető
szerepet a Sztálin uralta szovjet kommunista párt vitt. Eszerint a nyugat-európai
testvérpártoknak is el kellett fogadniuk a személyi kultuszt, elsősorban persze Sztálinét. A
szovjet pártvezető hamar elérte, hogy minden testvérpártban az ő vonalához illeszkedő
vezetés kerüljön hatalomra. Logikusnak tűnhet a feltételezés, hogy a nyomásgyakorlás egyik
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rendszer mint olyan minden valószínűség szerint nem változott, ami pedig a változással való
fenyegetést illeti, még nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű megbízható információ e
kérdés eldöntéséhez. Ismét a francia párt példája hozható fel, amely az 1920-as évek második
felében radikális megszorításokra kényszerült – vannak, akik ezt a hatalmi harcok
leképeződésének tartják, hiszen mire e folyamat lezárult, már a Maurice Thorez vezette,
Sztálin elképzeléseinek megfelelő vezetőgárda állt a párt élén.38 Más kutatások a Dán
Kommunista Párt pénzügyi viszonyaiban tártak fel hasonlót, annyiban, hogy a folyamatos
frakcióharcok miatt szünetelt a Moszkvából érkező támogatás – bár egyelőre nem tudni,
mennyiben voltak e frakcióharcok a szovjet párton belül zajló csatározások leképeződései.39
Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az 1920-as években Európa kommunista pártjai
legalábbis pénzügyi szempontból függő helyzetbe kerültek Moszkvától – a francia párt az
1920-as években kiadásai kb. egyharmadát, a svájci párt az 1930-as években azok 60 %-át e
támogatásból fedezte.40 Hogy a pénzügyi befolyást a szovjetek mennyire használták fel a
testvérpártokon belüli sztálinista erők segítésére és hogy a „szocializmus egy országban” elve
mennyiben jelentette a rendszer működtetésének átalakítását a Szovjetunió (pl. külgazdasági)
érdekei mentén, egyelőre megválaszolásra vár.
A rendszer működése az 1930-as évtizedben sem változott jelentékenyen. A korábbihoz
képest a legjelentősebb eltérés természetesen, hogy 1933-tól új helyet kellett keresni a
Komintern Nyugat-Európai Irodája (a Nyugati Titkárság neve az 1920-as évek végétől)
számára, hiszen az a náci hatalomátvétel után Berlinben nem folytathatta tevékenységét
(vezetőjét, Georgi Dimitrovot a Reichstag-tűz miatt perbe is fogták). Ideiglenesen
Koppenhágában, majd 1936. január 1-jétől Prágában, végül Párizsban kapott új székhelyet.
Koppenhága egyrészt Berlin közelsége miatt lehetett kézenfekvő, másrészt több illegális párt
(pl. az észt vagy a lengyel) vezetősége ott rendezkedett be. Prága és Párizs mellett pedig az
illető országok kommunista pártjának ereje szólt. Egyébként maradt az éves támogatások
rendszere, választások vagy más fontos kampányok esetén rendkívüli hozzájárulásokkal.
Az 1930-as évek második felében Európa kommunista pártjai az alábbi erőt képviselték
(választási eredmények %-ban): 41
Ország (választás éve)
38

Eredmény

Uo., 125-140. o.
Thing: i. m.
40
Uo.
41
Elections in Europe. A Data Handbook. Eds.: Nohlen, Dieter–Stöver, Philip. Baden-Baden, Nomos, 2010.,
passim.
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Belgium (1939)
Csehszlovákia (1935)
Dánia (1939)
Franciaország (1936)
Hollandia (1937)
Izland (1937)
Luxemburg (1939)
Nagy-Britannia (1935)
Norvégia (1936)
Svájc (1939)
Svédország (1936)

(%)
4,65
10,3
2,4
15,26
3,4
8,4
5,2
0,1
0,3
2,6
3,3

Természetesen hibás feltételezés lenne kizárólag a külföldről jövő pénzügyi
támogatásnak betudni pl. a francia kommunisták választási eredményét (és ennek
tükörfordításaként mások, pl. a britek gyenge eredményét a moszkvai pénzek hiányának 42 –
elég csak a választási rendszerben meglévő különbségekre utalni), a hiányzó társadalmi
beágyazottságot nyilvánvalóan nem lehet pénzráfordítással pótolni. A PCF kiemelkedő
választási sikere is valószínűleg inkább az 1935-ös Komintern-világkongresszus után
meghirdetett népfrontpolitikának volt betudható, semmint „Moszkva guruló aranyá”-nak.
Tagadhatatlan viszont, hogy a francia párt kiemelt támogatása megtérülő beruházásnak
tűnhetett a szovjetek számára, hiszen az illegalitásba szoruló KPD után nem maradt más,
szervezettségben és nemzetközi kapcsolati hálózatában a PCF-hez fogható testvérpárt.
Ami a franciákat illeti, ugyan nem illethetők a korszak „tipikus” európai kommunista
pártja névvel (hiszen a rövid spanyol népfrontos szerepvállalást kivéve egyetlen testvérpárt
sem reménykedhetett abban, hogy közel kerül a hatalomhoz), mégis fontos tovább vizsgálni,
hiszen éppen kitüntetett szerepük miatt hamarabb kerülhettek a pártközi pénzügyi-gazdasági
együttműködési rendszer egy új, majd csak 1945 után általánosságban alkalmazható
fokozatába. A PCF ugyanis már az 1920-as években igyekezett megteremteni saját gazdasági
„holdudvarát”, saját költségeinek és elsősorban lapja, a L’Humanité deficitjének fedezésére.
Az így kialakított konstrukció három pillérből állt: a) a sajtó- és kiadóvállalatok (pártlapok,
könyvek kiadása, nyomtatása, terjesztése); b) bank (a Banque ouvrière et paysanne 1930-as
csődje után a szovjet külkereskedelmi szervek részesedésével megalapított Banque
commerciale pour l’Europe du Nord [BCEN], amelyről a későbbiekben lesz még szó); c)

42

Thorpe, Andrew: The Communist International and the British Communist Party. In: International
Communism and the Communist International 1919–43. Ed. by Rees, Tim–Thorpe, Andrew. Manchester–New
York, Manchester University Press, 1998., 67-86. o. szerint lehetséges, hogy 1932 után a Brit KP egyáltalán nem
kapott anyagi támogatást a Kominterntől (72. o.)

- 24 külkereskedelmi vállalatok (amelyek természetesen a Szovjetunió és Franciaország közötti
kereskedelmi kapcsolatokat kívánták fejleszteni).43 A széles közvélemény számára e
cégcsoportokat igyekeztek a pártról „leválasztani” annyiban, hogy vezető tisztségviselőik és a
PCF

vezérkara

között

nem

volt

látványos

személyi

összefonódás,

továbbá

a

tulajdonviszonyok is kellőképpen bonyolultak lettek ahhoz, hogy ne lehessen az adott
vállalkozást első látásra pártcégnek ítélni. E cégek fő feladata volt, hogy a vonatkozó
ágazatban nyereségesen termeljenek, és így a kigazdálkodott haszonból tudják a kommunista
pártot támogatni. A nemzetközi pénzmozgásoknak pedig kialakulhatott egy új módozata,
amely a direkt pártfinanszírozás változatos útjainak nyitott kaput. E taktika ugyan rejtett
magában kockázatokat is (az eddig ismert, megbízható futárok helyett/mellett most egy, a
párthoz lazábban kötődő menedzsergárdát kellett bevonni ilyen diszkrét feladatokba), mégis
sikeresnek bizonyult, és már a harmincas években felléptek olyan alakok, mint Jean-Baptiste
Doumeng, az INTERAGRA vállalat vezérigazgatója, aki a későbbi évtizedekben is fontos
figurája volt a Kelet felé irányuló külkereskedelemnek.44
Mi állapítható tehát meg összességében a két világháború között kiépült rendszerről?
Egyfelől mindenképpen a centralizált működés. Moszkvában működőképes központot
sikerült létrehozni még az 1920-as évek elején, amely meg tudta szervezni és folyamatosan
fenn tudta tartani a kapcsolatot a nyugat-európai testvérpártokkal. A folyamatosság mellett
szól, hogy nagyobb megrázkódtatások (az 1923-as „német ősz” csődje, a náci hatalomátvétel)
miatt sem kellett alapvető változtatásokon gondolkodni, „tüneti kezeléssel” meg lehetett
felelni a kihívásoknak.
További jellemző – más szempontból – a folytonosság, mégpedig a rendszert működtető
szovjetek oldaláról. Minden megbicsaklás, esetleges frakcióharcok, ideológiai viták vagy a
sztálini „szocializmus egy országban” politikája ellenére nem szűnt meg a rendszer, a proletár
internacionalizmus tétele továbbra is elegendő parancsoló erővel rendelkezett ahhoz, hogy a
szovjet párt a külföldi testvérpártok támogatását kötelességeként fogja fel.
Harmadik jellemző a rendszeresség. Az intézményesülés (a Komintern keretein belüli
működés) magával hozta egyrészt némileg a bürokratizmust, másfelől a tervezhetőséget is. A
támogatások nem pusztán ad hoc jelleggel, egy-egy propagandakampány, választási harc vagy
rendkívül nehéz pénzügyi (csődközeli) helyzet esetén számíthattak „Moszkva guruló
aranyai”-ra, hanem évente, adott esetben havonta érkeztek a futárok az esedékes összeggel
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Loupan–Lorrain: i. m., 152. és 162. o.
Uo., 153-166. o.

- 25 (amelynek konkrét nagyságát nem minden esetben ismerjük, így összesíteni egyáltalán nem
érdemes).
A tervezhetőség másik oldalról, a támogatott pártok felől is megjelent. A rendszer
elindítása után néhány évvel már afféle járadéknak érezték a nagy és kis pártok egyaránt,
olyasvalaminek, amelyre joggal számíthatnak, amelyet pontosan és rendszeresen meg kell
kapniuk. Így fokozatosan, minél inkább betervezték költségvetésükbe a Moszkvából érkező
támogatást, annál inkább feladták függetlenségük egy fontos elemét. A Szovjetunió politikai
vezető szerepének elfogadásával kéz a kézben járt a pénzügyi alá-fölérendeltségbe való
beletörődés.45
Ha egy párt viszont közel került a hatalomhoz, illetve stabil és számottevő társadalmi
bázist tudott maga köré kiépíteni, megvolt a lehetősége arra is, hogy saját maga teremtsen a
maga számára pénzügyi hátteret, vállalkozások, a párthoz kötődő cégek formájában. Mivel
ilyenre csak a francia példa hozható fel a két háború közötti korszakból, egyelőre nem
dönthető

el,

hogy

ilyen

irányú

erőfeszítésekre

moszkvai

sugallatra

vagy

saját

kezdeményezésre került-e sor.
A második világháború kitörésének, illetve a Molotov–Ribbentrop-paktumnak a
pártfinanszírozási rendszerre való hatásaira nincs megbízható adat. Minden valószínűség
szerint addig működtették a futárszolgálatot, ameddig a hadi helyzet azt lehetővé tette –
vagyis az adott ország német megszállásáig. Ebből következően a zökkenőmentes működés
kizárólag Moszkva és a semleges országok között volt huzamosabb ideig fenntartható. Eddig
annyi ismert, hogy a svéd párt egy ideig feltűnően magas összegeket kapott Moszkvából
(negyedévente 10.000,- és 60.000,- svéd korona között), továbbá annyi, hogy feladata volt
Dániából és Norvégiából információkat szerezni.46 Nem alaptalan tehát a feltételezés, hogy
semleges országok testvérpártjain keresztül kísérelték meg finanszírozni a megszállt országok
ellenállásában résztvevő kommunista pártokat – az általánosításhoz szükséges bizonyítékok
viszont egyelőre nincsenek meg. A Komintern 1943-as feloszlatása utáni időszak pedig
végképp „fehér folt” ebből a szempontból.

1945: teljesen új helyzet
A háború végén, egyúttal az újjáépítés megkezdésekor teljesen más körülmények között
kellett, lehetett újra megszervezni a nemzetközi kommunista mozgalom pártjai közötti
kapcsolattartást. Egyrészt Európa szinte egész területe romokban hevert – mindenütt
45
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- 26 (majdnem) a nulláról kellett kezdeni. Ez állt mindenekelőtt a Szovjetunióra is, amelynek
európai területe több mint három éven át hadszíntér volt – a kontinens legnagyobb országa
által elszenvedett károk felbecsülhetetlennek látszottak. Ellentétben 1921-gyel, a szovjetek
most még ha beletörődtek volna is egy újabb, a polgárháborúhoz hasonló éhínségbe, nem
dönthettek teljesen szabadon a rendelkezésükre álló deviza elköltésében, hiszen például a
háború során kölcsönbérleti szerződések nyomán keletkeztek a külföld irányában fizetési
kötelezettségeik. Másfelől a támogatást fogadó testvérpártok is csak akkor láttak hozzá
apparátusuk újjáépítéséhez, ez pedig úgy lekötötte energiáikat, hogy a nemzetközi
összeköttetések biztosítása csak későbbi feladat lehetett. Szovjet támogatásra (a szó legtágabb
értelmében) csak azok a kommunista pártok számíthattak egyelőre, amelyek országában
szovjet csapatok állomásoztak (Kelet-Közép-Európa, Délkelet-Európa országai, azaz a
majdani szocialista tábor, továbbá Ausztria és Finnország).
Miért lehet mégis teljesen újnak nevezni az 1945-ben előállt helyzetet? Hosszú távon
mindenekelőtt azért, mert ekkorra tehető egy teljesen új, minden addigitól (és amennyire ez
napjainkban megállapítható, az azt követőtől is) eltérő, sajátos nemzetközi rendszer alakult ki,
amely évtizedekre meghatározta a világban zajló történéseket, folyamatokat. E konstellációt
általánosságban az alábbi tényezők jellemzik (Balogh András tézisszerű összefoglalása
nyomán): a) bipolaritás; b) globalitás; c) az ideológia különleges szerepe; d) a nukleáris
fegyverek jelenléte; e; a birodalmi elv győzelme a nemzeti elv fölött; f) szembenállás és
együttműködés egymásmellettisége; g) Európa leértékelődése; h) dekolonizáció; i)
aszimmetrikus egyensúly; j) állandó háborús veszély és stabilitás együttes megléte.47
E dolgozat tárgya szempontjából e jellemzők közül háromnak a kiemelése és együttes
tárgyalása indokolt: ezek a bipolaritás, az ideológia kiemelt szerepe és az aszimmetrikus
egyensúly. Az 1945 után létrejött nemzetközi rendszer legfontosabb jellemzője volt a két
szuperhatalom léte és szembenállása. Ez konkrétan annyit jelentett, hogy minden, a korban
létező politikai tényezőnek a két szuperhatalom egymás közötti viszonyrendszerében kellett
definiálnia önmagát. Minden folyamatot, eseménysort a bipolaritás, a szuperhatalmak közötti
feszültség vagy enyhülés mértéke határozott meg. E viszonyrendszer egyik, minden bizonnyal
kiemelt fontosságú dimenziója volt az ideológia. Mindkét szuperhatalom saját értékrendjét
tekintette előbbrevalónak, azt igyekezett terjeszteni a világban. Az Egyesült Államok részéről
ez a pluralista demokráciát, az emberi jogokat, a szabad piacgazdaságot (és igen sok
alkalommal
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- 27 proletárdiktatúra, az állam által eltervezett és menedzselt, kollektív tulajdonra épülő gazdasági
rend, az emberi jogok közül a szociális tartalmúak hirdetése, valamint a társadalomnak a
kommunista elvek szerinti homogenizálása mellett kötelezték el magukat. Mindkét oldal
számára elsődleges fontosságú volt (ugyancsak ideológiai, de még inkább propagandisztikus
okokból), hogy kimutassák: az ellenfél által uralt területen is vannak emberek, akik nem az ott
többségben levő, hanem a másik szuperhatalom által követett ideológiát hirdetik. A szovjetek
ilyen vonatkozású szempontjainak egyértelműen a tőkés országokban működő kommunista
pártok feleltek meg. Az ő létük, sikerességük – legalábbis Moszkvában így ítélték meg – élő
bizonyítéka volt annak, hogy a Nyugat (illetve az általa képviselt értékrend) nem győzhet,
hiszen mindenütt kialakult egy olyan élcsapat, amely az idők folyamán tudatosítani fogja a
tőkés társadalom keretei között is, hogy a jövőt valójában csak a kommunizmus jelentheti.
Éppen ezért a szovjeteknek elemi érdeke lett a nyugati kommunisták anyagi támogatása. Az
aszimmetrikus egyensúly pedig ennek ellentettjeként abban nyilvánul meg, hogy a fejlett
tőkés országok kormányzatai felismerték: nem jelent számukra közvetlen veszélyt a
kommunista pártok léte és működése, így tolerálták azt is, hogy a „szovjet blokk” őket
pénzzel segíti. Azokban az esetekben pedig, amikor fenyegetésnek tekintették a kommunista
pártokat, többnyire megvoltak a rendszeren belüli eszközök e fenyegetés kezelésére – ahol
mégis túlreakcióra (pl. Görögországban vagy Törökországban katonai puccsra) került sor, ott
ez alapvetően nem a kommunisták ereje miatt következett be.
A fentebb felsorolt jellemzők közül a dolgozat témája alapján kevésbé, az abban ábrázolt
rendszer miatt azonban mégis érdemes röviden tárgyalni a globalitást. A kommunista pártok
közötti pénzügyi-gazdasági együttműködési rendszer nem szűkült le Európára, a szovjetek a
fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint figyelemmel voltak a világ minden régiójára,
azaz minden ország kommunista pártjára (tágabb értelemben minden potenciálisan
antikapitalista vagy Nyugat-ellenes politikai erőre). Mindez azonban túlmegy ezen értekezés
keretein, amely elsősorban a fejlett tőkés országokban működő kommunista pártokra
összpontosít.
A rövid távú hatásokat vizsgálva pedig leginkább azért volt új az 1945-ben előállt
helyzet, mert Európa-szerte megváltozott a kommunista pártok helyzete, a körülöttük levő
társadalmi környezet viszonya hozzájuk. Ez egyrészt a Szovjetunió háborús teljesítményének,
áldozatvállalásának volt köszönhető, másrészt a kommunistáknak az egyes nemzeti ellenállási
mozgalmakban játszott szerepének. A kommunistákat ekkor a „jó oldalon állóknak” tekintette
a többi politikai erő és a társadalom nagy része – ők pedig értettek is ahhoz, hogy antifasiszta

- 28 alapon szimpátiát keltsenek vagy erősítsenek a maguk számára a nem-kommunista
közvélemény előtt is.
Nemcsak Európa keleti felének szovjet megszállás alatt álló országaiban, hanem másutt is
(a német megszállás alól felszabadult országokban) szerepet kaptak a háború végén
ideiglenesen létrejövő kormányokban a kommunisták, majd megmérethették magukat
parlamenti választásokon is. A fentiekből kiderült, hogy az 1930-as évek végére a francia és a
csehszlovák KP-n kívül minden akkor legális párt csak marginális szerepet játszott országa
politikai életében. A háborút követő évekre mindez így alakult át a választási eredmények
alapján: 48
Ország (választás éve)
Ausztria (1945)
Belgium (1946)
Dánia (1946)
Franciaország (1945)
Hollandia (1946)
Izland (1946)
Luxemburg (1945)
Nagy-Britannia (1945)
Norvégia (1945)
Olaszország (1946)
Svájc (1947)
Svédország (1944)

Eredmény
(%)
5,42
12,69
12,5
26,1
10,6
19,5
11,1
0,4
11,9
18,93
5,1
10,3

Az előretörés tehát egyértelmű – kivéve az Egyesült Királyságot, ahol a választójog okán
aligha lehetett számítani kommunista politikusok parlamentbe jutására. A nemzetközi
mozgalom helyzete tehát első ránézésre is javult – még azelőtt, hogy Európa keleti felén
kiépültek volna a kommunista diktatúrák. A szovjetek akár úgy is gondolhatták, hogy
testvérpártjaik meg tudnak állni a maguk lábán, a két háború között működtetett „infúziónak”
már nincs létjogosultsága. Ez azonban ellenkezett a proletár internacionalizmus tételével.
Mindazok a pártok, amelyek országaikban hatalomra kerültek, továbbra is szolidaritást kellett,
hogy vállaljanak a proletárforradalomért (sőt sok helyütt a legalitásért) küzdő elvtársaikkal. A
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- 29 pártközi pénzügyi együttműködés csatornáit tehát újjá kellett építeni, vagy ahol addig nem
voltak ilyenek, létre kellett őket hozni.
Egyértelmű volt, hogy a Komintern feladatait valakinek e téren át kell vállalnia, és
ugyanennyire nem volt kétséges, hogy a szovjet párt fogja betölteni a világszervezet
feloszlása miatt keletkezett űrt. Moszkvában a Központi Bizottság apparátusán belül ekkor
szerveződött meg a népes Külügyi Osztály, szoros együttműködésben Sztálin titkárságával.49
Értelemszerűen nekik kellett újra működésbe hozniuk a Pjatnyickij által megtervezett és
kivitelezett rendszert.
Az újrakezdés kényszeréből adódik, hogy az 1945-öt közvetlenül követő, néhány éves
időszakban nem volt biztosított a rendszerszerű működés. Támogatást azoknak a pártoknak
tudott Moszkva folyósítani, amelyekkel gyorsan tudott napi kapcsolatba kerülni. Egyfelől
ilyen volt az osztrák párt (amely részben szovjet befolyási övezetben működött), másfelől
azon országok kommunista pártjai, amelyekkel a Szovjetunió diplomáciai kapcsolatot tartott
fenn – különösen azok, amelyek mögött jelentős társadalmi bázis állt, így az olasz vagy a
francia testvérpárt.
A szovjetek azonban nem csak azért nem kezdték meg rögtön a nyugat-európai
testvérpártok pénzügyi támogatását, mert országuk gazdaságilag elszigetelődött a világ többi
részétől, és nemigen állt deviza a rendelkezésére. Másik okuk az volt, hogy – és ez némileg a
proletár internacionalizmus „pragmatikusabb” megközelítéséről tanúskodik – úgy vélték:
azok a pártok, amelyek kormányzati szerepet vállaltak (PCI, PCF), megfelelő mértékben
képesek részesülni saját országukból származó forrásokból. Mindez azonban nem tartotta
vissza az olasz testvérpártot, hogy rendszeresen kilincseljen segélyért a szovjet diplomatáknál,
ismételve, hogy bezzeg a kereszténydemokratákat folyamatosan támogatja a Vatikán és a
nyugati szövetségesek.50

Az átmenet évei (1947–1950)
A fejezet címében közölt dátum némileg magyarázatra szorul. Ez röviden a következő: a
kommunista pártok közötti pénzügyi-gazdasági együttműködés újrakezdésére 1947-ből van
bizonyító dokumentum, a végpont, 1950 pedig a rendszerszerű működés megkezdésének
dátuma.
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- 30 A hálózat újjászervezéséig csak ad hoc jellegű, egyszeri alkalmak ismertek, amikor
Moszkva egy-egy testvérpárt segítségére sietett. Egy telefonbeszélgetés során Sztálin például
vállalta az olasz párt lapja, a L’Unità megsegítése érdekében 20.000 tonna déligyümölcs
megvásárlását.51 Más esetben – még ha nem is állapítható meg az érték – a szovjetek jelezték,
hogy az olasz törvények betartását is felülírja a proletár internacionalizmus. Testvérpártjuk
finanszírozásához ugyanis a Szovjetunióból diplomáciai postán érkező, tehát vám- és
bevallásmentes szőrmével is hozzájárultak, az eladásból származó bevétel pedig a PCI
pénztárába került. Az ügylet dátuma sem ismert, csak következtethetünk rá, hogy 1946 végén,
1947 elején jöhetett szokásba, ugyanis a szovjet külügyminisztérium egy vezető beosztású
hivatalnoka 1947. május 19-én Visinszkij miniszterhelyettesnek írt levelében javasolja az
efféle kereskedelmi ügyletek abbahagyását, „hiszen előbb vagy utóbb nemkívánatos
következményekkel fog járni”, értve ezalatt szovjetellenes sajtókampányokat stb. Végül maga
Molotov döntött e finanszírozási mód beszüntetéséről.52 Az olasz testvérpárt hamarosan
jelezte, hogy ismét anyagi gondoktól szenved: már 1947. december 12-én kért Pietro Secchia,
a PCI második embere (Togliatti helyettese) a szovjetektől 600.000 dollárt a pártsajtó
papírellátása és más szimpatizáns sajtótermékek támogatására. Andrej Zsdanov rögtön
kijelentette, hogy újabb szőrmeüzletről nem lehet szó, így más megoldás után kellett nézni.
Secchia még Sztálinhoz is felterjesztette az ügyet, aki végül a kért összeg kifizetése mellett
döntött, mondván, azonnal adjanak „két zsákkal” az olaszoknak. Valószínűleg azonban ennél
prózaibb módon jutott el a címzetthez a támogatás, ugyanis egy amerikai diplomáciai jelentés
szerint általában Jugoszlávián keresztül érkeztek a pénzküldemények 53 – sajnos nem tudni,
mely időszakra érti a küldő firenzei amerikai konzul ezt a megállapítást. A logika azt diktálná,
hogy csak a Sztálin–Tito-szakítás előtti hónapokra-évekre vonatkozna, de ennek ellentmond,
hogy még 1950-ben is kellően aktuálisnak érezte ahhoz, hogy egy jelentésben tájékoztasson
róla. Mindenesetre érdekes adalék lenne a hír más forrásból való megerősítése a proletár
internacionalizmus tétele és a „láncos kutya”-propaganda kollíziójának vizsgálata céljából – a
továbbiakban még felmerül hasonlóan problematikus irat jugoszláv viszonylatban, 1949-ből.
A francia párt 1945–47 közötti külföldi támogatására nem található adat, feltehetően ők
meg tudták oldani saját forrásból működésük fedezését, így nem szorultak szovjet segítségre.
Amikor viszont mind az olasz, mind a francia kommunista párt kiszorult a hatalomból 1947
folyamán, át kellett gondolni a külföldi támogatások körüli eljárást is.
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- 31 A fejezet címe szerint is az 1950-ig tartó időszak átmenetinek tekinthető. Ez igaz abból a
szempontból is, hogy amennyiben felmerült egy testvérpárt részéről pénzigény, amelyet
Moszkva támogatandónak ítélt, az első adandó lehetőséget igyekezett kihasználni az összeg
folyósítására. Ez megvalósulhatott direkt vagy indirekt úton egyaránt. Mindkettőre említettem
már példákat – vagy egy közbeiktatott állomáson keresztül küldték, vagy egy kereskedelmi
ügyletet használtak fel a pártnak nyújtott pénzsegély elleplezésére.
Az átmeneti állapotok felszámolását sürgette az olasz kommunista párt és a szovjetek
közötti kapcsolattartásért felelős PCI-funkcionárius, Matteo Secchia Kosztiljov nagykövettel
folytatott beszélgetésében, 1948. március 6-án. Secchia a balra tolódó, „népfrontos” politikát
meghirdető Olasz Szocialista Párt (PSI) igényeit említette indokként, mondván, a „kisebb
testvér” igyekszik minden feladatot a kommunistákra áthárítani, még saját magát fenntartani
sem tudja. Secchia elképzelése szerint az éppen akkor tárgyalt olasz-szovjet kereskedelmi
egyezmény nyomán megnyíló külkereskedelmi kapcsolatokat kellene felhasználni a
támogatások folyósítására. A nagykövet jelentése szerint „Secchia arra utalt, hogy az
olaszországi kereskedelmi képviseletünk által kötött szerződéseink egy részét olyan
vállalkozásokkal vagy vállalkozókkal köthetnénk meg, amelyek vagy akik a PCI-nek segítenek
vagy annak érdekében dolgoznak. Azt válaszoltam, hogy ehhez szükség van a PCI-n belül
olyan szakemberek meglétére, akik ismerik az olasz-szovjet kereskedelmi kapcsolatokat és
akikben a pártvezetés megbízik.”54 Az idézett forrásra támaszkodó szakirodalom55 véleménye,
hogy ezt az eljárási módot külön az olasz kommunista párt részére fejlesztették ki a szovjetek.
Ez azonban csak annyiban lehet igaz, amennyiben a Szovjetunió és az adott ország
kereskedelmét vizsgáljuk. Arra ugyanis már korábban is volt példa (lásd fentebb a PCF-ről
írottakat), hogy egy nyugat-európai kommunista párt körül megszerveződött egy gazdasági
„holdudvar”, vagyis cégeknek egy olyan rendszere, amely bevételeiből a pártot támogatta – az
1930-as évek második felében pl. a Francia Kommunista Párt működtette azt a hajózási
társaságot, amelynek monopóliuma volt a spanyol köztársaságiak irányába menő személy- és
áruszállítások lebonyolítására. Eltekintve attól, hogy a spanyol polgárháború végül a
köztársaságiak vereségével záródott, e tevékenység a PCF-nek három éven át biztos bevételi
forrásul szolgált. Az eredetiség ellen szóló érv továbbá, hogy 1947-től a már említett
INTERAGRA, Jean-Baptiste Doumeng agrár-külkereskedelmi cége is újra megkezdte
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- 32 működését, igaz, hogy (még) nem a Szovjetunióval, hanem Csehszlovákiával kötve
üzleteket.56
Függetlenül attól, hogy az olasz párt és a szovjet külkereskedelem közötti kapcsolatok
pártfinanszírozásra való felhasználása olasz sajátosság vagy bevett gyakorlat átültetése volt-e,
annyi bizonyos, hogy gyümölcsöző volt a PCI szemszögéből nézve. A párt mérlege ugyanis
már 1949 közepére aktívumot mutatott, az előző évi deficit helyett a költségvetésben többlet
jelent meg.57
Franciaországban a kommunista párt külföldi támogatása – noha azt lehetne hinni, hogy
pusztán egy bejáratott rendszer újraindítását igényelték volna a felek – nem tudott olyan
zavartalanul működni, mint 1939 előtt. Valószínűleg a kialakuló hidegháború okán jobban
figyeltek a PCF körüli pénzmozgásokra, mint korábban. Emellett természetesen
közrejátszhatott az is, hogy a hatalmon levő (a kommunista párt 1947-ig volt csak
kormánypárt) politikai erők már nem az 1930-as évek második felének „népfrontos”,
kormányzati részvételt is vállaló PCF-ével álltak szemben, nem is a háborús években
ellenálló, antifasiszta egységfrontot hirdető kommunistákkal, hanem egy olyan erővel, amely
az új Franciaország politikája (pl. Marshall-terv és a Nyugat melletti elköteleződés) ellen
mozgósítja a mögötte álló tömegeket. A kommunista párt szervezésében ugyanis széles körű
sztrájkmozgalom bontakozott ki 1948-ban. Különösen a bányászok körében harapóztak el a
politikai célok érdekében is meghirdetett munkabeszüntetések. Az Henri Queille vezette
kormány a legélesebb helyzetekben a hadsereg bevetése mellett döntött, a miniszterelnök
ugyanis „népfelkelés jellegű”-nek tekintette a megmozdulásokat.
Belügyminisztere, a szocialista Jules Moch az SFIO 1948. októberi kongresszusán utalt
rá, hogy Moszkva áll a sztrájkmozgalom mögött, kiemelve, hogy „nem sokkal halála előtt
Zsdanov utasította a Francia Kommunista Pártot, hogy az összes lehetséges módon szabotálja
a Marshall-tervet”. Az utasítás a párton keresztül pedig eljutott a CGT-hez, a legerősebb
szakszervezethez, amely követte is azt. Moch a sztrájkmozgalom célját abban látta, hogy a
Szovjetunió így akarja megbénítani a francia nemzetgazdaságot, megakadályozandó, hogy
Franciaország gyorsan végrehajtsa az újjáépítést, így ugyanis kevésbé lesz képes részt venni
egy, a szovjetek ellen vívott háborúban. Moch 120 millió frankban határozta meg azt az
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finanszírozására és az agitátorok fuvarozására fordítottak.58
A belügyminiszter nyilatkozatát azonnal felkapta a sajtó, a parlamentben is napirendre
tűzték az aktuális helyzet megvitatását. Moch 1948. november 16-án lépett a képviselők elé,
összefoglalva mindazt, amit – szerinte – a kommunisták szervezte sztrájkokról és azok
pénzügyi hátteréről tudni lehetett. Beszéde egyébként nemigen tartalmazott olyan
információkat, amelyek ne láttak volna már korábban a sajtóban vagy egyebütt
nyilvánosságot. Az a kritikus-elemző hangnem viszont, amellyel átvilágította a kommunista
sajtóban megjelent híreket, összevetve azokat a máshonnan ismert információkkal, nagy
hatást keltett a nemzetgyűlésben.
Moch először is emlékezetbe idézte, hogy egyes franciaországi sztrájkokról előbb jelent
meg hír lengyel, magyar vagy román lapokban, minthogy azokat meghirdették volna.59 Majd
górcső alá vette a kommunista sajtóban a külföldi munkások szolidaritásáról szóló cikkeket.
Ezek szerint 277 millió frank érkezett a sztrájkot szervező szakszervezeteknek, ebből 250
millió (!) Csehszlovákiából, 10 millió pedig Romániából. Moch feltette a kérdést: „Ki hiszi el,
hogy a csehszlovák bányászok mindegyike felajánlotta majdnem egy havi bérét francia
elvtársai megsegítésére?” Majd így folytatta: „Még ha elfogadjuk is, hogy a cseh munkások,
parasztok, katonák és rendőrök összessége egyként támogatja is a francia bányászokat, ki
fogadhatja el, hogy önkéntes hozzájárulásuk több százmillió frankra rúg? Kérem szépen,
legyen annyi kritikai érzékünk, hogy felismerjük, hogy ez nem önkéntes hozzájárulás, hanem
kötelezően teljesítendő befizetés, azaz egyfajta adó, sőt az is lehet, hogy egy ügyesen álcázott
kormányzati kifizetés.”60 A L’Humanité és hasonló lapok hasábjain szétkürtölt propaganda
tehát akár vissza is üthetett, és könnyen azok kezében válhatott fegyverré, akik a
kommunistákat „Moszkva ügynökei”-ként jellemezték. Moch ugyan nem ment el odáig, de
felvetette a kérdést, hogy e pénztámogatások egyszeriek-e, avagy korábbi kifizetések
folytatását, újrakezdését jelentik-e?
A miniszter igyekezett más információkkal is adatolni megállapításait. A „román szál”
elemzése során felhívta a parlamenti képviselők figyelmét rá, hogy a közelmúltban tiltották ki
Franciaországból a román követség egykori kereskedelmi attaséját, akinek 650.000 svájci
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- 34 frank és 50.000 dollár (összességében több mint 65 millió francia frank) állt a rendelkezésére,
hogy Észak-Franciaországban és Belgiumban finanszírozza a kommunista agitációt.61
A kommunisták érezhetően nem voltak felkészülve rá, hogy valaki saját fegyvereiket
fordítsa ellenük egy parlamenti vitában. A miniszternek november 17-én válaszoló Roger
Garaudytól csak néhány propagandisztikus szólamra futotta, amelyben leszögezte, hogy pártja
és a Szovjetunió között „hatalmasabb és erősebb kapcsok feszülnek, mint amilyeneket Önök
el tudnak képzelni” – mire természetesen tüntető (ironikus) tapsvihart váltott ki a
kormánypártok soraiban is (Moch belügyminiszter közbe is szólt: „Én sem mondtam mást!”).
Garaudy kármentésként átcsapott vádaskodásba, mondván, azért nem tudják elképzelni, „mert
Önök és az Önökhöz hasonlók nem látnak más kapcsot, csupán a pénzt. Ezért beszélnek
állandóan «Moszkva aranyáról»”.62 Cáfolni mindenesetre senki sem tudta a miniszter
állításait, a többi kommunista szónok érvelése is rendre a baloldal elleni boszorkányüldözések
tradícióját emlegette.
Elképzelhető azonban más ok is, ami miatt nem voltak a kommunisták hajlandók
konkrétan belemenni a külföldről kapott támogatások kérdésébe. Ez pedig az, hogy valójában
nem is állt rendelkezésükre annyi forrás, amennyit a propagandájukban hirdettek. Az eddigi
kutatások alapján a PCF a magyar testvérpárttól 150.000 dollárt, a lengyelektől és a
csehszlovákoktól 100–100.000 dollárt kapott63 – ez összesen 350.000 dollár, akkori
árfolyamon 74.900.000 francia frank.64 Kérdés, hogy ez milyen viszonyban áll a kommunista
pártsajtóban akkor leközölt 277 millióval. Ha azon felüli összegről van szó, akkor érthető,
hogy elkonspirálták, hiszen annyival több olyan pénzük maradt sztrájkokra vagy egyéb
akciókra (esetleg pusztán az apparátus fenntartására), amelyről az akkori kormányzat nem
tudott. Ha beleértendő abba, akkor az egész kérdés irreleváns, mert úgyis tud róla a
közvélemény. Ha pedig a 277 millió nem is létezett volna, csak ez a körülbelül 75 millió, úgy
még sikerként is elkönyvelhette a francia kommunista párt, hogy sikeresen dezinformálhatta a
közvéleményt a neki juttatott külföldi támogatásról. Összességében úgy tűnik, hogy a
hallgatás (illetve mellébeszélés) mint válasz a kormányzati vádakra nem kényszer szülte
megoldás volt, hanem akár taktika is lehetett – mondván, nem is akkora baj, ha nagyobb
támogatást vélelmez az „osztályellenség”, mint amennyi valójában a kommunisták
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- 35 rendelkezésére áll. A későbbiekben kiderül, hogy ez a taktika jellemző volt Nyugat-Európa
más kommunista pártjaira is a hidegháború évtizedeiben.
Az olasz és a francia párt behatóbb elemzésére azért volt szükség, mert jószerivel csak
róluk áll rendelkezésre információ az 1945-öt követő évekből. A kisebb pártoknak feltehetően
nagyobb nehézségeket okozott a szovjetekkel való kapcsolatkeresés és -fenntartás, bár nem
elképzelhetetlen, hogy az országukban létező szovjet nagykövetség egy-egy diplomatájával
tudtak bizonyos időközönként találkozni. Előfordult persze az is, hogy egy párt még nem is
tartott ott, hogy akcióira pénzt kérjen a szovjetektől, mert még nem tudta eldönteni, hogy
milyen akciókba kezdjen. „A dán kommunista párt vezetésének tanácsokra van szüksége. A
vezetésbeli elvtársak bizonytalanok abban, hogy mit tegyenek” – jelentette a koppenhágai
szovjet nagykövet a moszkvai külügyminisztériumnak, ahonnan azonnal Zsdanovhoz került
tovább a tudósítás.65
A jelentős társadalmi támogatottsággal nem bíró kommunista pártok közül az átlagostól
eltérő helyzetben volt Ausztria Kommunista Pártja (KPÖ), mégpedig a szovjet katonai
jelenlét okán. A szovjetek – mint az egész, általuk megszállt területen – Ausztriában is
lefoglalták az egykori Német Birodalom tulajdonban levő vagyont. Az ehhez tartozó,
gazdasági termelésben hasznosítható elemek (pl. gyárak) egységes irányítására hozták létre
1946-ban az USZIA konszernt.66 E holding része lett a floridsdorfi mozdonygyár éppúgy,
mint az Osram elektronikai cég ausztriai egysége – összesen 350 üzem mintegy 60.000
foglalkoztatottal.67 Az USZIA lett a negyvenes évek végére a KPÖ-t körülvevő cégek
hálózatának kiindulási alapja is. A szovjetek ugyanis több, a gazdálkodáshoz, menedzsmentfeladatokhoz értő (és döntően fiatal, 25-40 éves kor közötti) kommunista funkcionáriust
felvettek a konszern központjába, majd „kezelőként” önálló vállalkozásokat is rájuk bíztak.
Az USZIÁ-tól különválasztva, de szovjet támogatással alakultak meg például a „keleti
kereskedelemmel” foglalkozó cégek, amelyek később a KPÖ elkülönült „gazdasági
apparátusát” (Wirtschaftsapparat) alkották. Az 1940-es évek második felében Stefan
Kaufmann futotta be a legszembetűnőbb karriert a kiépülő apparátusban. Kaufmann 1947-től
a POLKARBON osztrák-lengyel betéti társaságot vezette, amely a két ország közötti
szénkereskedelemben vett részt, döntően beltagjai, két ifjúkommunista funkcionárius, Kurt
Fried és Hans Klamper segítségével, akik EXPRESS néven szállítmányozó céget
működtettek. 1949-ben következett Kaufmann következő nagy vállalkozása, az INTRAC
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- 36 GmbH megalapítása. A cég egyfajta közvetítő tevékenységet végzett, mindenfajta árukkal
kereskedett a nemzetközi piacon. Eddigi ismereteink szerint e vállalkozáson keresztül
tevékenykedett az összes KPÖ-cég Kelet felé. Az INTRAC működésének első öt évét úgy
zárta, hogy 15 alkalmazottal több százmillió schillinges forgalmat bonyolított. Ekkor azonban
már nem Kaufmann vezette a céget – az újabb és újabb projektekbe kezdő vállalkozómenedzser a párton belüli hatalmi harcoknak esett áldozatul: 1951-ben minden funkciójától
megfosztották. A KPÖ-közeli cégek hálózatát utódai építették tovább.68
Az átmenet éveinek nevezett rövid, a második világháborút követő esztendőket felölelő
időszak jellemzői tehát – ha a kommunista pártok közötti pénzügyi-gazdasági együttműködési
rendszert vizsgáljuk:
Egyrészt átalakult a „donor” oldal. A második világháborúig egyedül a Szovjetunió volt
abban a helyzetben, hogy anyagi támogatásban részesítsen testvérpártokat. Az 1940-es évek
második felében Kelet-Európa népi demokráciáiban is egyeduralkodóvá váltak a kommunista
pártok, akiket így szintén kötelezett a proletár internacionalizmus testvérpártjaik
megsegítésére. A francia példa mutatja, hogy adott esetben a Szovjetunió formális
visszavonulása is előfordult egy (esetleg több) kelet-európai testvérpárt „javára”. Talán úgy
gondolták az illetékes döntéshozók, hogy kevésbé feltűnő, ha nem egyenesen a
Szovjetunióból érkezik a támogatás.
Szintén különbözik a második világháború előtti állapothoz képest a nyugat-európai nemkommunista közvélemény hozzáállása a kérdéshez. Az 1920–30-as években néhány
botrányos ügy kivételével nemigen volt téma a sajtóban és a politikai életben „Moszkva
guruló aranya”. Ismét a francia példára hivatkozva állítható, hogy 1945 után fokozottan és
folyamatosan nyomon követték a kommunista pártokkal kapcsolatos pénzmozgásokat. Ennek
oka is sejthető: a kiéleződő hidegháborús helyzetben hamar nemzetbiztonsági kockázattá
válhatott a kommunista párt Nyugat-Európa országaiban.
Harmadrészt meg kell említeni a külkereskedelmi csatornák fokozottabb kihasználását a
nyugati testvérpártok támogatása érdekében. A Szovjetunió háborús győzelme következtében
kitört a két világháború közötti időszakban állandó nemzetközi elszigeteltségéből,
könnyebben tudott kapcsolatot tartani nyugati országokban működő testvérpártjaival, a
„hivatalos” külkereskedelem (tőkés cégekkel) is kibővült. Az e téren kínálkozó lehetőségek
viszont „kineveltek” Nyugat-Európa kommunista pártjaiban egy különös funkcionárius-típust,
aki vállalkozói és menedzseri képességekkel rendelkezett, tudott alkalmazkodni a
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- 37 piacgazdaság követelményrendszeréhez, és aki igyekezett minél inkább elrejteni a
kommunista párttal fenntartott kapcsolatát – emellett viszont feltétlenül bírnia kellett a
pártvezetés bizalmát. Ilyen alakok szinte minden nyugat-európai kommunista párt
holdudvarában megtalálhatók voltak, az elkövetkező évtizedekben pedig – politikai
megrázkódtatások ide vagy oda – figyelemreméltóan stabil pozíciót tudtak kialakítani
maguknak.

A Szolidaritási Alap létrehozása és működtetése Sztálin és Hruscsov idején
Belátható, hogy a Szovjetunió, illetve a szovjet párt vezetése (tulajdonképpen maga
Sztálin) nem elégedhetett meg azzal, hogy a kisebb kelet-európai testvérpártok hatalomra
kerülésük után pusztán ad hoc jelleggel, egyszer-egyszer segítsék a nyugati kommunista
pártokat pénztámogatással. Az új, a két háború közöttire hasonlító, de jellegében mégis eltérő
(módosult egyközpontú) rendszer kiépítésére volt szükség.
E rendszer számára a kiindulópontok már adottak voltak, hiszen a francia pártnak 1948ban juttatott támogatások már egy létező nemzetközi szervezetek keresztül futottak – 1947.
szeptember 22-27-én ugyanis megalakult a lengyelországi Szklarska Porębában a
Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (KOMINFORM). Az iroda ugyan nem
tudta teljesen pótolni a Kommunista Internacionálét (messze nem volt világméretű), de
összefogta a kelet-európai szatellit államok kommunista pártjait, a szovjet pártot, valamint
Nyugat-Európa két legerősebb kommunista pártját, az olaszt és a franciát. A Tájékoztató
Iroda keretei között lehetett a pártok közötti pénzügyi-gazdasági együttműködést is
koordinálni.
Ennek lehetőségeiről már a KOMINFORM megalapítása óta folytak tárgyalások, mégis
eltelt három év az intézményesülésig. Feltehetően Sztálin a kezdeti időszakban a direkt
politikai utasítások útján igyekezett homogenizálni a tagpártokat, majd a jugoszláv ügy
vehette el az időt és az energiát e kérdés rendezésétől. Annyi bizonyos, hogy 1950 áprilisában
már létezett egy, a Szovjetunió által finanszírozott külön pénzalap, amely külföldi
kommunista pártokat és „baloldali munkásszervezeteket” volt hivatva támogatni. Vagan
Grigorjan, a szovjet párt központi bizottsága külügyi osztályának vezetője június 24-én
javasolta, hogy az alap működtetésébe vonják be a béketábor országainak testvérpártjait is.69
A Sztálin uralta Politikai Bizottság júliusi ülésén elfogadta Grigorjan javaslatát – döntött a
„Mezsdunarodnyij profszojuznyij fond pomoscsij levüm rabocsim organyizacijam pri
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- 38 Ruminszkom Szovjete profszojuzov” (A Román Szakszervezetek Tanácsa mellett működő
nemzetközi szakszervezeti alap baloldali munkásszervezetek támogatására) nevet viselő,
bukaresti székhelyű intézmény létrehozásáról.70 Bukarest mellett az szólt, hogy ott volt 1948
óta a KOMINFORM székhelye is. A Román Szakszervezetek Tanácsa mint „anyaintézmény”
pedig azért kellhetett, mert – eltekintve a Tartós békéért, népi demokráciáért
szerkesztőségétől – a Tájékoztató Irodának nem volt apparátusa, amely az alap kezelését
formálisan vállalni tudta volna. Nem mintha a szovjetek valaha is elgondolkodtak volna azon,
hogy a pártközi pénzügyi együttműködési rendszer feletti rendelkezés jogát kiadják a
kezükből – ennyire azért nem terjedt a proletár internacionalizmus a sztálini korszakban, de
később sem –, ez abból a döntésből is következett, hogy az alap számára a Szovjet Központi
Banknál hoztak létre egy speciális számlát. Bukarest mint székhely tehát csak az „ellenség
félrevezetését” szolgálta. A szovjet párt döntött az egyes testvérpártok által nyújtandó
hozzájárulások mértékéről is.
A befizetők azok a pártok lettek, amelyek országaikban már hatalomra jutottak, tehát az
NDK, Lengyelország, Magyarország, Csehszlovákia, Románia, a Szovjetunió és – végül, de
nem utolsósorban – Kína kommunista pártja. Grigorjan feladata volt, hogy letárgyalja a
részvétel körülményeit a vonatkozó pártok vezetőivel. 1950. augusztus 16-i, Sztálinnak tett
jelentése szerint Gheorghiu-Dej, Rákosi, Pieck és Bierut pozitívan állt a kérdéshez, Gottwald
kevésbé volt ugyan lelkes, mégis igent mondott.71 A szovjet párt vállalta, hogy az alap
költségeinek ötven százalékát fedezi, a Kínai Kommunista Párt tíz, illetve a kelet-európai
testvérpártok nyolc-nyolc százalékos hozzájárulásai mellett.72 A proletár internacionalizmus
legfeljebb annyiban érvényesült, hogy (elvileg) az alap kezelői egyikét a szovjet, a másikat
pedig egy másik párt adta (ez utóbbi funkció betöltője évente cserélődött).73 Közülük
természetesen a szovjetnek volt nagyobb súlya, ezért az ő tiszte volt a késedelmes fizetők
figyelmeztetése is – a kínai felet pl. többször kellett távirati úton sürgetni „internacionalista
kötelezettsége”

teljesítésére,

azaz

tartozása

kiegyenlítésére.74

1950-es

alapításakor

összegszerűen kétmillió USA-dollárt bocsátottak a befizetők az alap rendelkezésére, ebből a
szovjetek egymilliót, a kínaiak 200 ezret, a kelet-európai testvérpártok pedig „fejenként” 160
ezret fedeztek.75
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- 39 Ami az alap terhére történő kifizetéseket illeti, az alapítás évében nem egyértelmű a kép.
Abban egyetértés van a szakirodalomban, hogy az első számú kedvezményezett a Francia
Kommunista Párt volt, de a juttatások mértékét eltérően adják meg a különböző
feldolgozások. Megtalálható a 300.000 dolláros adat 1950-re76 éppúgy, mint a 600.000 dollár
kizárólag az év második felére.77 Az utóbbi egy olyan kimutatás része, amely más akceptor
pártokat is felsorol, így a Finn KP-t (874.000 dollár78), Ausztria Kommunista Pártját (100.000
dollár), az Olasz KP-t (400.000 dollár), az Olasz Szocialista Pártot79 (100.000 dollár) és a
Trieszti KP-t (40.000 dollár). Körülbelül tehát kb. 1,3–1,4 millió dollárt költöttek el az
alapból az első évben, ebből következően 6–700.000 dollár körüli lehetett a maradvány. Más
kutatások viszont összegszerűen közlik a 815.000 dolláros számadatot mint az 1950-es évben
visszamaradt fölösleget.80 A számszerű összegeknél azonban fontosabb a nagyságrend, illetve
az egyes pártoknak juttatott összegek egymáshoz képesti aránya, hiszen tükrözi a Szovjetunió
által meghatározott prioritásokat. Fontos tényező volt a pártok ütőképessége, tömegbázisa, de
elsősorban országaiknak a szovjet külpolitikai érdekek hálózatában betöltött helye döntött.
1951-ben – valószínűleg a keletkezett felesleg okán – a szovjet pártvezetés úgy döntött,
hogy 1,5 millió dollárban határozza meg az alap számlájára befizetendő összeget, az egy
évvel korábban megállapított kulcs alapján. Mivel a fogadó pártok száma viszont elkezdett
növekedni, hamar kiderült, hogy az 1950-es felesleg csak egyedi jelenség, az igények
gyorsabban fognak nőni, mint ahogy azt a szovjetek elképzelték. Az éleződő hidegháborús
helyzetben mindenképpen fontos volt a sztálini vezetés számára, hogy az „ellenség” földjén
megbízható szövetségesekkel rendelkezzen, így igyekezett minden testvérpárt kéréseit
kielégíteni. 1952-ben az alap költségvetése már 2,5 millió dollár, amelyből 1953-ban 3,5
millió, 1954-re pedig 5 millió lett. Ebben az évben fordul elő 1950 után először, hogy fölösleg
maradt a költségvetési év lezárultával, méghozzá nem is kevés – majdnem 1,4 millió dollár.
1955-ben mégsem fogták vissza magukat a befizető pártok, és ismét 5 millióban határozták
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- 40 meg a költségvetést. Mi több, a szovjetek még „saját zsebre” is támogatták testvérpártjaikat,
1,7 millió dollárt áldozva (kb. 3 milliós hozzájárulásuk felett) e célra. 81 Bőkezűségükre talán
az 1955-ös év különböző eseményei adhatnak magyarázatot, így a Német Szövetségi
Köztársaság NATO-csatlakozása, amely a Sztálin halálát követő „olvadás” után ismét kiélezte
a hidegháborús szembenállást. Másfelől – ha Európán kívülre tekintünk – ebben az évben
zajlott a bandungi értekezlet is, amely jelezte, hogy a nemzetközi kapcsolatokban megjelent
az ún. „harmadik világ” is – úgy is, mint (részben) önálló szereplő, de úgy is, mint a
hidegháború egyik színtere. Figyelemreméltó továbbá, hogy a szovjetek máskor is szokatlanul
bőkezűnek mutatkoztak: így 1953-ban, miután az alap terhére februárban megszavaztak a
Nenni-féle olasz szocialistáknak és a trieszti KP-nak 2,05 millió dollárt, majd márciusban a
PCF-nek újabb 1,2 milliót (azaz nem sokkal Sztálin halála után felélték az alap egész éves
költségvetését), 750.000 dollárral helyreállították valamennyire a felbomlott egyensúlyt. 82 Az
1954-es pótlólagos pénzfelajánlás mértéke mégis meglepő.
A Szolidaritási Alap költségvetési összegének növelése nem az egyetlen figyelmet
érdemlő szempont a téma vizsgálatánál. Az intézményesülésnek az alap, illetve a hozzárendelt
bankszámla csak egy része volt, hiszen a pénztámogatásnak el is kellett jutnia a címzettekhez.
Címzettekből pedig egyre több lett – 1955-ben már 26 párt jutott az alapból támogatáshoz. A
rendszert – a háborút megelőző időszakhoz hasonlóan – konspiratív tapasztalattal rendelkező
pártmunkásoknak kellett működtetniük. Ilyeneket pedig egyre kevésbé lehetett találni a párt
apparátusában, ezért a „hivatásos” szervekhez kellett a pártvezetésnek folyamodnia. Egy
1953-as SZKP83-dokumentum szerint a pénztámogatások kezelése „a legszigorúbb
konspiráció feltételei” között kell, hogy történjen, „minimális számú, a legbehatóbban
átvizsgált személyek” igénybevételével. A kiválasztás eleinte a szovjet belügyminisztérium
állambiztonsági főosztályának vezetője, Bogdan Kobulov, 1956-tól a KGB főnöke, Ivan
Szerov hatáskörébe tartozott.84 Az SZKP tehát teljesen magától értetődően igénybe vette
pártközi kapcsolatai alakításához a szovjet államapparátust – a titkosszolgálat és a diplomácia
segítsége
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míg
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dollárösszegeket a párt rendelkezésére bocsátania. Az alap működtetése és a testvérpártokkal
való kapcsolattartás az SZKP KB külügyi osztálya (a nyugat-európaiak irányában Borisz
Ponomarjov) feladata volt, mindez pedig Mihail Szuszlov KB-titkár, a párt egyik „szürke
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- 41 eminenciása” felügyelete alatt zajlott.85 A konspirációt azonban nemcsak saját magukra
tartották kötelezőnek a szovjetek, behatóan figyelmeztették rá testvérpártjaikat is. A kibővült
címzetti kör ugyanakkor egyet jelentett azzal, hogy olyan politikai szervezetek is megjelentek
az SZKP klientúrájában, akik – szervezetlenségük, gyakorlatlanságuk folytán – nem tudták
teljesíteni az elvárt követelményeket. A szovjet párt ezért fokozottan megkövetelte a pártközi
kapcsolatok bonyolításáért felelős funkcionáriusoktól: „a kommunista pártoknak juttatott
pénzsegélyek továbbítása során legyenek óvatosabbak, különösen azok [a testvérpártok – Sz.
G.] irányában, akiknek nincsenek kipróbált és megbízható közvetítő csatornáik, továbbá ott,
ahol a pénztámogatásról a kormányok tudomást szerezhetnek”.86 Az óvatosság parancsa
értelmében Borisz Ponomarjov 1956 elején új módszert dolgozott ki: Moszkvából nem
egyenesen a címzetthez juttatták volna el a pénztámogatást, hanem beiktattak volna egy olyan
harmadik szereplőt, aki rendelkezett „kipróbált és megbízható” csatornákkal. Ilyen lett volna
például a francia vagy az olasz kommunista párt. Előbbinek a brit, a belga, a portugál, a
holland és a luxemburgi testvérpártnak kellett volna továbbítania a pénztámogatást, míg az
utóbbinak a trieszti és a svájci kommunista párt, valamint az Olasz Szocialista Párt irányában
lett volna szerepe. Érdekes, hogy Ponomarjov egy „keleti” testvérpártnak is szánt közvetítő
szerepet, mégpedig az NDK-t uraló Németország Szocialista Egységpártjának – a
keletnémeteknek a Dán, a Svéd és a Norvég KP, valamint Izland Egyesült Szocialista Pártja
irányában kellett volna működtetniük a rendszert.87 Néhány hónap múlva a szovjet
pártvezetés úgy döntött, hogy elutasítja a javaslatot – a pénztámogatások folyósítása
kizárólagosan a KGB feladata lett.88
Az 1956 januárja és decembere (azaz a Ponomarjov-féle javaslat benyújtásának és
elbírálásának időpontja) közötti időszak első pillantásra is igen hosszúnak tűnik. A
döntéshozatali folyamat hosszúságára feltehetően az 1956-os év eseménysora a magyarázat. A
nemzetközi kommunista mozgalmat alapvetően megrengető mozzanatok egymásutánja (az
SZKP XX. kongresszusa, az itt elhangzott „titkos beszéd”, amelyben Nyikita Hruscsov
részben leleplezte Sztálin bűneit; a kelet-európai szocialista országokban kibontakozó
válságok, amelyek közül a lengyelországit még tudta kezelni a moszkvai vezetés, a
magyarországi forradalom és szabadságharc azonban már nyílt katonai intervenciót vont
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- 42 maga után) lehetetlenné tette a szolidaritási alapból fizetendő pénzek kiosztásának reformjára
vonatkozó elképzelések tüzetes megvizsgálását. Elképzelhető az is, hogy a nyugat-európai
kommunisták soraiban is tapasztalható meghasonlások miatt döntött úgy Moszkva, hogy
inkább a saját maga által uralt titkosszolgálatra bízza e „diszkrét” munka elvégzését.
Mindez azonban nem jelentette, hogy a szovjet pártvezetés teljesen szem elől tévesztette
volna a Szolidaritási Alap működtetésének feladatát. Ha a mechanizmus reformja nem is
merült fel, az SZKP Elnöksége tervbe vette az alapba befizető pártok vezetőivel való
egyeztetést, míg azok – a XX. kongresszus apropóján – Moszkvában tartózkodnak.
Mindenekelőtt az 1955-ös évre vonatkozó elszámolást szerették volna a szovjetek megvitatni,
illetve az alap összegének megemelését kívánták előterjeszteni.89 Az egyeztetésről eddigi
ismereteink szerint dokumentum nem maradt fenn, annyi ismert az 1956-os adatokról, hogy
az SZKP hozzájárulása nagyságrendileg állandó maradt (1955-ben kb. 2,9 millió dollárt
fizetett be, 1956-ban 3 milliót), míg a többiek hozzájárulása némileg megnövekedett (a Kínai
KP-é 1,1 millióról 1,5 millió, a kelet-európai kommunista pártoké 250 ezerre a korábbi 200
ezerről – kivéve a Román Kommunista Pártot, amely már 1955-ben is 250 ezer dollárt fizetett
be).90 Hiba lenne azonban mindebből arra következtetni, hogy a szovjet párt csökkenteni
kívánta volna saját hozzájárulásának arányát – valószínűleg sokkal inkább lehet szó arról,
hogy az 1953 után látványosan megnőtt szovjet befizetésekhez szerették volna arányosítani a
többi tagpárt hozzájárulásait is. Az 1956-os események egyetlen visszatükröződése a
Szolidaritási Alap működésére abban mutatható ki, hogy a magyar pártnak az 1957-es évre
nem kellett befizetési kötelezettségét teljesítenie. Mindez természetesen együtt járt a többiek
hozzájárulásának megnövelésével. Egyes források szerint a kieső magyar hozzájárulás
pótlását a szovjetek részben magukra vállalták, részben pedig a kínaiakra hárították.91 Nos, az
ismert iratok alapján megállapítható, hogy mindegyik befizető párt hozzájárulása
megnövekedett, de sokkal nagyobb mértékben, mint amennyire azt a kieső magyar befizetés
pótlásának kényszere indokolná. A szovjet hozzájárulás önmagában 700 ezer dollárral nőtt, ez
pedig több mint kétszerese lett volna az MSZMP által feltehetően megfizetendő összegnek. A
Kínai Kommunista Párt 350 ezer dollárral fizetett többet az előző évhez képest, ez inkább
megfeleltethető lenne a magyar hozzájárulásnak. A csehszlovák, a lengyel, a keletnémet és a
román párt azonban egyenként 300-300 ezer dollárt fizetett be, azaz feltehetően – ha létrejött
az 1956. februári egyeztetés, akkor az ott meghozott döntés szerint, ha nem jött létre, akkor
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- 43 egy későbbi időpontban megszületett elhatározás alapján – minden befizető párt számára
megnövelték a hozzájárulás mértékét, a kínai párt így valószínűleg csak kis mértékben
vállalhatta magára a magyar befizetés pótlását. Valószínűleg tehát a szovjetek viselték az
ezzel járó pótlólagos költségeket. Sajnos az 1958-ra vonatkozó adatok egyelőre nem ismertek,
így nem lehet pontosan tudni, hogy az összegek megnövekedéséből mennyi állandósult,
illetve mennyi maradt meg egyedi esetnek csak az 1957-es évre.92
Az 1956-os év eseményei még egy másik dimenzióban is éreztették hatásukat a pártközi
pénzügyi együttműködésben, mégpedig az Olasz Szocialista Párt vonatkozásában. Miután a
Pietro Nenni vezette politikai erő szakított addigi „népfrontos”, azaz kommunistabarát
vonalával, a számukra juttatott támogatás összege harmadára csökkent. A rákövetkező évben,
1958-ban pedig teljesen megszűnt, hiszen Nenni nem tért vissza korábbi nézeteihez, sőt éles
kritikával illette az Olasz Kommunista Pártot, illetve a kommunista pártokat általában (1957
februárjában Velencében kifejtette, hogy a proletárdiktatúra nem egyéb, mint egy párt vagy
egy személy diktatúrája). Ekkortól kezdve kizárólag a PSI balszárnyán elhelyezkedő, a
szovjetbarát vonalat folytatni kívánó csoportosulás kapott némi pénztámogatást Moszkvától.93
Ettől az egyedi esettől eltekintve ebből a korszakból nem tudni olyan folyamatról, amely
a fogadó párt „megrendszabályozása” érdekében elhatározott támogatás-csökkentést vagy
annak felfüggesztését célozta volna. Éppen ellenkezőleg: az 1950-es évek második felében,
valamint az 1960-as évek elején mind az Alap rendelkezésére bocsátott összeg, mind pedig a
címzetti kör ütemes növekedése tapasztalható. Ennek oka egyértelmű: a szovjetek gyorsan el
kívánták feledtetni az 1956-os év miatt rájuk ragadt rossz hírnevet, ezért új szövetségeseket
kerestek a nagyvilágban. Meg is találták őket a harmadik világ nemzeti felszabadító,
gyarmatellenes mozgalmai „személyében”. Erről tanúskodik legalábbis a Szolidaritási Alap
működése ebben az időszakban.
Egyfelől tapasztalható az Alap volumenének folytonos növekedése. 1957-ban 5,5 millió
dollár állt az „akceptor” pártok rendelkezésére;94 1958-ban már 6,8 millió;95 1959-ben 9
millió;96 1960-ban 9,05 millió;97 1961-ben 10,5 millió;98 1962-ben 11,05 millió;99 1963-ban

92

Az 1957. évi adatokat lásd CHSzD 89/38/29. Idézi Foitzik: i. m., 142. o.
Zaslavsky: i. m., 134. o.
94
CHSzD 89-38-29. Idézi Thing: i. m., valamint Foitzik: i. m., 142. o.
95
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- 44 14,65 millió;100 1964-ben (azaz a hruscsovi éra utolsó évében) pedig 15,75 millió dollárt101
osztottak szét a szovjetek világszerte politikai szövetségeseik között. Különösen az utolsó
évek emelkedése figyelemreméltó, ugyanis ekkor az Alap fenntartásának terhe már kevesebb
kommunista párt között oszlott meg. Az 1963-as éves költségvetésről szóló előterjesztéshez
ugyanis Ponomarjov mellékelt egy kézírásos feljegyzést, amely szerint „a Kínai KP nem
fizette be az Alap javára 1962-ben fennálló kötelezettségét, amely 2 500 000 dollárt tesz
ki”.102 Az SZKP KB külügyi osztályának munkatársa esetleg bízhatott benne, hogy pusztán
egyedi esetről van szó (hiszen a kínaiak több alkalommal estek késedelembe a kifizetés
tekintetében103), de valószínűbb, hogy diplomatikusan kívánt így utalni a küszöbön álló
szovjet-kínai szakításra, amely még abban az évben (1963-ban) ki is teljesedett.104 A
szovjetek a kieső részesedést magukra vállalták, így részarányuk az Alap fenntartásában az
addigi 55-60 százalékosról 85 százalékosra nőtt.105 Figyelembe veendő emellett, hogy
ekkoriban még eredeti formájában működött a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer, tehát a
dollár árfolyama stabil volt – a hozzájárulások megnövelése tehát nem valamiféle infláció
okozta pótlást jelentett, hanem reálértékben magasabb ráfordítást az Európa keleti részén a
hatalmat birtokló kommunista pártok részéről.
Az Alap története szempontjából egy másik fontos elem az „akceptor” pártok számának
megnövekedése. E dolgozat ugyan alapvetően az Európa keleti és nyugati fele között lefolyt
pénztranszferekre összpontosít, az összkép érdekében mégis indokolt az ún. „harmadik világ”
politikai mozgalmai számára juttatott támogatások alakulásának vizsgálata. Az 1950-es évek
első felében még a tízet sem érte el az Európán kívüli országok kommunista pártjainak száma
az Alapból folyósított támogatások címzetti körén belül. Legfolytonosabb az Indiai
Kommunista Párt támogatása volt (1951: 100 ezer dollár; 1953: 150 ezer dollár; 1954: 100
ezer dollár; 1955: 50 ezer dollár106), emellett említésre érdemes még az Izraeli Kommunista
Párt mint címzett (1951: 45 ezer dollár; 1953: 30 ezer dollár; 1955: 50 ezer dollár; 1956: 40
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- 45 ezer dollár107). A Hruscsov-érában 20–22-ről 70–85 körülire nőtt az Alap támogatottjainak
köre – és mivel Európában ebben az időszakban nem alakultak új kommunista pártok, alappal
feltételezhető, hogy a fejlődő országok felszabadító mozgalmai (közülük is persze elsősorban
azok, akik hajlandók voltak hivatalosan is felvállalni a kommunista orientációt) voltak a
megnövekedés okai. Persze ez nem jelenti azt, hogy e pártok vagy mozgalmak számára a
szovjetek megnyitották volna a bőségszarut: a haszonélvezők listáján „dobogós helyen”
továbbra is az olasz és a francia párt állt.108 Bár kétségtelen, hogy a túléléshez a néhány
tízezer dolláros nagyságrendű segély is elegendő volt. Meggondolandó továbbá, hogy e
helyütt csak az SZKP és a többi hatalmon levő kommunista párt által fenntartott Szolidaritási
Alapból folyósított támogatásokról van szó, nem pedig a humanitárius vagy fejlesztési,
esetleg „technikai” vagy „speciális” segélyekről (mindkét megnevezés a fegyver- vagy egyéb
katonai jellegű szállítmányokat takarta), amelyeket állami intézmények biztosítottak.
Az alap működésének első szűk másfél évtizedéről (a Sztálin- és a Hruscsov-éráról)
elmondható, hogy alapvetően a kontinuitás volt a jellemző. A megalapításkor a befizető
pártok mindegyike természetesnek vette és ellenkezés nélkül elfogadta a Szolidaritási Alap
létrehozásának szükségességét. A működtetés – csakúgy, mint a KOMINTERN égisze alatt –
a legszigorúbb konspiráció közepette folyhatott. Ehhez a szovjet titkosszolgálat, a KGB
csatornáit használta fel a pártvezetés. A címzettek köre, a közöttük tapasztalható folytonosság
és változás pedig arra enged következtetni, hogy a rendszer működése kizárólag a szovjetektől
függött (a kisebb befizető pártoknak nem volt beleszólásuk), ők pedig saját nagyhatalmi
külpolitikai érdekeiknek megfelelően éltek az Alap és az általa képviselt pártközi pénzügyi
együttműködés nyújtotta lehetőségekkel Az 1950-es évek első felében egyértelmű a
támogatottak között a nyugat-európai kommunista pártok hegemóniája – mint a közeljövőre
vizionált harmadik világháborúban a szovjet blokk „ötödik hadoszlopa”, bizonyosan fontos
szerepet játszottak Moszkva terveiben. Az évtized végére azonban módosul az összkép: ugyan
megmarad a nyugat-európai dominancia, az arányok mégis változnak: új szereplők, a
harmadik világ szovjetbarát mozgalmai jelennek meg a támogatott politikai erők között. E
kép voltaképpen a Szovjetunió felbomlásáig változatlan fog maradni, így logikus most
tüzetesebben megvizsgálni a rendszer működését egy másik perspektívából, mondhatni
„alulnézetből”.
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- 46 -

A Szolidaritási Alap működése a „hétköznapokban”
Az előző fejezetben követett időrend-elvű vizsgálat mellett célszerű felvázolni a „tipikus
támogatás-folyósítás” gyakorlatát is, vagyis azt, hogy egy adott pénzösszeg hogyan jutott el
címzettjéhez. A „tipikus” azonban általában csak akkor rajzolható meg, ha kellő számú egyedi
eset ismert ahhoz, hogy trendet, tendenciát lehessen köztük felismerni. A dolgozat tárgya
szempontjából a kutató helyzete kedvezőtlen, ugyanis az eddigi ismeretek szerint nincs olyan
eset, amely elejétől végig, azaz a pénzek összegyűjtésétől kezdve a támogatásként átadott
pénzösszeg kifizetéséig követhető lenne. Így nem marad más hátra, mint a meglevő
forrásokból kiindulni, és feltételezni, hogy a gyakorlat alapvetően ugyanaz volt a bipoláris
világrendszer fennállása alatt. E hipotézisre természetesen nincs perdöntő bizonyíték – éppen
a fentebb megnevezett okból, azaz azért, mert nem áll rendelkezésre elegendő iratanyag –, de
amit eddig a kutatók feltártak, abból az következik, hogy a feltevés megalapozott (lásd
egyrészt az 1956-ban benyújtott Ponomarjov-javaslat sorsát, illetve a későbbiekben tárgyalt,
Anatolij Dobrinyin által készített reformtervezet elvetését). Magyarán: a szovjet pártvezetés,
amely voltaképpen egyedül diszponált a pénzek begyűjtése, allokálása és szétosztása felett,
alapvetően kitartott az 1950-es években követett, és döntően még a KOMINTERN
időszakában, Pjatnyickij által kidolgozott módszerek mellett.
A folyamat első állomása – amint az a fentebb leírtakból kiderül – az Alap összegének
megállapítása volt. Erről a szovjet párt Elnöksége (1966 után: Politikai Bizottsága) hozott
döntést, bizonyos adatok szerint a testvérpártokkal való előzetes konzultáció után (így pl.
ismert egy olyan 1954-es szovjet pártelnökségi határozat, amely megbízta a KB külügyi
osztályának munkatársát, Andrej Szmirnovot azzal, hogy tárgyaljon Varsóban, Prágában,
Berlinben, Budapesten és Bukarestben [Szófia és Peking egyelőre ismeretlen okból nem
szerepel az iratban – Sz. G.] az egyes pártok éves hozzájárulása ügyében109), azonban
ilyesfajta megbeszélések megtörténtét eddig dokumentálni nem lehet. Az eddig ismert
dokumentumok összessége alapján sem egyértelmű a kép: egyes esetekben még a szovjet
párthatározatok szövegezői sem ügyeltek a diplomáciai finomságokra, mindössze leszögezték
a testvérpártok által teljesítendő hozzájárulások nagyságát.110 Jellemző azonban, hogy már a
rákövetkező évre vonatkozó határozatban korrigálták ezt az eljárást – feltehetően a kisebb
kommunista pártok vezetőinek elégedetlensége miatt –, és csak annyit határoztak el
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- 47 Moszkvában, hogy az illetékes (külügyi) KB-titkárt felhatalmazzák a befizető kommunista
pártokkal folytatandó egyeztetések elvégzésére annak érdekében, hogy megállapíthatók
legyenek az alap részére teljesítendő hozzájárulások.111
Mivel egyelőre nem ismert olyan irat vagy visszaemlékezés, amely adattal szolgálna
efféle tárgyalások megtörténtére, pusztán feltételezések kockáztathatók meg arról, hogy a
kisebb befizető kommunista pártok vezetésének mely szintjével egyeztetett az SZKP az
Alappal kapcsolatos ügyekről. A bolsevik típusú politikai szervezetekre vonatkozó
ismereteink alapján bizonyosra vehető, hogy a főtitkár/első titkár tudtán kívül ekkora
horderejű ügyek nem bonyolódhattak. Ezt támasztja alá a fentiekben ismertetett tény is, amely
szerint a Szolidaritási Alap létrehozásáról ugyan a szovjet párt vezetése (azaz feltehetően
Sztálin egymaga) döntött, a befizetések arányát, illetve az alap működését a kisebb befizető
pártok főtitkáraival/első titkáraival egyetértésben hozták meg.112 Ez azonban nem válaszolja
meg azt a kérdést, hogy az ügymenettel kapcsolatos egyeztetések – és valamilyen mértékben
biztosan léteztek ilyenek, hiszen valahogyan a kisebb pártok tudomására kellett hozni, hogy
mennyit kell végül az adott vagy a következő évben fizetniük – mely szinten is zajlottak.
Természetesen ki sem lehet zárni, hogy az első számú vezető volt a szovjet párt külügyi KBtitkárának partnere, de legalább ennyire valószínű, hogy a vele a hivatalos hierarchiában
azonos szinten elhelyezkedő funkcionáriussal, azaz a partnerpárt külügyi KB-titkárával cserélt
eszmét. Kizártnak tekinthető, hogy a nómenklatúra valamely alacsonyabb káderével (pl. a KB
egy osztályvezetőjével) tárgyalták volna le e kérdéskört, amely elvi jelentőséggel bírt. A
külügyi KB-titkári szint mellett szól az egyik akkori résztvevő mai visszaemlékezése: Szűrös
Mátyás, az MSZMP KB egykori titkára ugyanis – közlése szerint – Anatolij Dobrinyinnal, a
szovjet pártban hasonló funkciót betöltő kollégájával beszélte meg, hogy a magyar párt
beszünteti hozzájárulásának kifizetését.113 Persze mint mindig, most is kérdéses, hogy ez az
egyedi esemény mennyiben általánosítható. Annyi bizonyos, hogy különösen az 1970-es,
1980-as évtizedben a külügyi KB-titkárok egymás között akár multilaterálisan is
bonyolíthatták az efféle egyeztetéseket, hiszen 1973-tól intézményesen is létezett az
ideológiai és külügyi KB-titkárok állandó értekezlete. Dokumentálni egyelőre nem lehet,
hogy ott egyáltalán elhangzott valamiféle, a Szolidaritási Alappal kapcsolatos tárgyalás,
mindez pusztán feltevés.
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- 48 A bizonyítható információk szűk köre ellenére egyvalami biztosra vehető: valamilyen
úton jelezniük kellett a szovjeteknek, hogy mikor mennyi pénzt várnak a kisebb
testvérpártoktól. Ugyanígy bizonyosra vehető, hogy a következő fázis a szükséges
dollármennyiség összegyűjtése volt. Ugyan minden kommunista párt rendelkezett bizonyos
bevételekkel, ez az esetek döntő többségében saját nemzeti valutájában realizálódott. Annyi
dollárja semmiképpen sem volt egyiknek sem, hogy „zsebből” kifizessék az Alapba
teljesítendő hozzájárulást. Dollárt pedig egy szocialista országban csak az államtól lehetett
szerezni (ez konkrétan a jegybankot jelentette). Nem véletlen, hogy a már többször
hivatkozott, a Loupan–Lorrain szerzőpáros által szó szerint leközölt 1954-es SZKP KB
elnökségi határozat kifejezetten nevesíti Arszenyij Zverev pénzügyminisztert mint a
szükséges valuta biztosításának felelősét.114 Későbbi dokumentumokban már az Állami Bank
(GOSZBANK) mindenkori vezetője szerepel felelősként.115
Nyilván nem meglepő, hogy a szovjet párt a jegybankhoz fordult valutaigényével.
Minden állampolgárnak ezt kellett tennie, amennyiben lehetősége volt nyugatra utazni (és ez
nem csak a Szovjetunióban volt így). Ezzel azonban nem tisztázódott, hogy milyen módon
jutott az SZKP a szükséges dollármennyiséghez. Az alapvető kérdés, amely felmerül:
legálisan történt-e a valutaszerzés? Közvetlen bizonyíték sem az igenlő, sem a nemleges
válaszra nincsen. Az 1992-ben az orosz alkotmánybíróság előtt zajló SZKP-perben a
meghallgatott tanúk vallomásai nem egyértelműek. Nyikolaj Rizskov (1985–1991 között a
Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke, 1985–1990 között az SZKP PB tagja) és Valentyin
Falin (1978–1983, majd 1988–1990 között az SZKP KB külügyi osztályának vezetője, 1990–
1991 között az SZKP KB titkára) egybehangzóan azt állították, hogy tudomásuk szerint sem a
párt nem adott pénzt az államnak, sem az állam a pártnak. Az SZKP a GOSZBANK-tól
igényelt dollárért tehát rubellel fizetett. Mindketten ugyanazt az embert, Nyikolaj Krucsinát,
az SZKP KB irodavezetőjét nevezték meg információjuk forrásaként – Krucsina pedig az
1991. augusztusi puccs bukása után meghalt (hivatalosan öngyilkos lett, teljesen nem
tisztázható körülmények között), tehát sem verifikálni, sem meghazudtolni nem tudta 1992ben a rá hivatkozókat.116 Anatolij Szmirnov (az SZKP KB külügyi osztályának volt vezetője,
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- 49 aki 1991-ben át- vagy eladta az orosz-szovjet sajtónak azokat a dokumentumokat, amelyek a
„guruló rubelek” ügyét kirobbantották) viszont így érvelt: „Az Alapról minden évben
határozatot hozott az SZKP KB Politikai Bizottsága. E határozatok második pontjában
utasították az Állami Bankot – hangsúlyozom, az Állami Bankot, nem a KB apparátusát –,
hogy a KB illetékes titkárának, azaz Ponomarjovnak, Dobrinyinnak, Falinnak – bocsássák
rendelkezésére a meghatározott összeget különleges célokra.”117 Ez a pártutasítás azonban
nem zárja ki, hogy végrehajtása alapvetően legális keretek között zajlott, tehát perdöntő
bizonyítéknak nem tekinthető. Nehezen elképzelhető mindazonáltal, hogy az SZKP
rendelkezett minden évben a tízmilliós nagyságrendű dollárösszeg rubelben kifejezett
ellenértékével. Mihail Voszlenszkij orosz (emigráns) történész a téma kapcsán ugyan
határozottan hitet tesz amellett, hogy az SZKP illegálisan tette rá a kezét az állami vagyont
képző dollárokra, az általa felsorolt érvek azonban ingatagok, többször feltételezéseken
alapulnak.118 Valószínűsíthető azonban, hogy a szovjet párt valóban így tett, egyszerűen azért,
mert elképzelhetetlen, hogy évente rendelkezett volna annyi rubellel, hogy ki tudta volna
fizetni az Állami Banknak a dollárok ellenértékeként – bizonyíték erre persze továbbra
sincsen. Az eddig ismert információk alapján bizonyosnak annyi tűnik, hogy a GOSZBANKból (1954-ig az SZKP KB apparátusán keresztül119) a Külkereskedelmi Bank ún. „1. sz.
letét”-jébe került az összeg.
Összességében ennyi mondható el a szovjet oldalon felmerülő pénzigény kielégítéséről.
Némileg bonyolultabb volt a helyzet a többi szocialista ország viszonylatában, hiszen az ő
esetükben egy újabb tényezőt is figyelembe kellett venni: a szükséges mennyiségű
dollármennyiséget be kellett szerezni – ez eddig egybevág a szovjet gyakorlattal –, majd el
kellett juttatni Moszkvába, azaz egy másik országba. A bonyolultabb folyamat így
többszereplőssé is válhatott. Mint a dolgozat során már érintett témák vizsgálatakor, ebben az
esetben is nyomatékosítani kell a forráshiány problémáját. Sajnos nem történt meg minden
volt szocialista országban e kérdéskör tisztázása, így nem ismert pontosan, hogy melyik
kommunista párt milyen gyakorlatot követett a „guruló dollárok” tekintetében. Az eddig
ismert kép nem egységes. Elvi síkon két megoldási mód képzelhető el. Egyrészt
megtörténhetett a dollárösszeg átadása az adott szocialista országban, ekkor a szovjet fél
117

Rosszija, 1992/42. sz. Idézi: uo., 221. o.
Uo., 219-230. o.
119
Loupan–Lorrain: i. m., 210. o. A szerzőpáros okfejtései során két cikkre alapozza véleményét: Vincent
Joubert „Comment le Kremlin finançait le PCF” című írására, amely a Le Nouvel Observateur 1993. október 7–
13-i számában jelent meg, valamint Vagyim Bjelih és Valerij Rudnyev „igen jól dokumentált”, az Izvesztyija
1992. február 10-i számában publikált cikkére, amelyet egyébként Mihail Voszlenszkij is többször idéz
könyvében.
118

- 50 képviselője vehette át – minden valószínűség szerint a kommunista párt központi épületében –
a pénzküldeményt, majd magával vihette vagy szovjet diplomáciai csatornákra bízhatta azt.
Lényeges csupán annyi volt, hogy mindenképpen eljusson az SZKP-hez. A másik mód
természetesen ennek ellentettje, azaz: az adott kisebbik szocialista ország pártja összegyűjti a
dollárokat, majd eljuttatja Moszkvába, hogy átadhassa a szovjet pártapparátus valamely
funkcionáriusának. Mindkét megoldási mód működésére utalnak jelek.
Egyfelől még az 1990-es évek elején, a botrány kipattanásakor az orosz-szovjet sajtóban
leközölt dokumentumok között voltak nyugták is, amelyek a pénzek kifizetéséről
tanúskodtak. Közöttük olyanok is, amelyeken a szovjet fél volt feltüntetve átvevőként. Ilyen
volt pl. egy 1983. március 14-én kelt irat is, amely szerint A. Balmasov (mint Borisz
Ponomarjov „asszisztense”120) igazolja, hogy átvett 750 ezer USA-dollárt Csehszlovákia
Kommunista Pártja Központi Bizottságának külügyi osztályvezetőjétől, Michal Štefaňáktól a
Szolidaritási Alap javára.121 Efféle nyugták magyar viszonylatban is előkerültek. Az
előszóban említett, 1991. decemberi Panoráma-adásban visszaemlékezések szerint bemutatott
a televízió „öt cédulát (Sugár András szerint Balmasnov aláírásával)” – a „Jevlahov”-ként
nevesített szovjet nyilatkozó kommentárjával, amely szerint ezekről az elismervényekről
tudnia kellett Horn Gyulának, Szűrös Mátyásnak, Thürmer Gyulának, Berecz Jánosnak és
Várkonyi Péternek.122 Ami megütközést kelt, az a „cédula” szó. Használata azt sugallja, hogy
nem hivatalos (és éppen ezért bizonyos hitelességgel rendelkező) dokumentumokról van szó,
hanem olyan papírdarabokról, amelyeket hevenyészve készíthetett el valaki. Ettől persze
megfelelhet a tartalma a valóságnak, mégis – mivel az eredeti dokumentum jelenleg nem
ismert – messzemenő következtetést nemigen lehet levonni a bennük foglaltakról. Már csak
amiatt sem, mert vannak adatok, amelyek egyáltalán nem amellett szólnak, hogy a magyar
párt funkcionáriusai vitték volna Moszkvába a kért dollármennyiséget.
Az 1990-es évek elején zajló ügyészségi vizsgálat és mai visszaemlékezések egyaránt azt
valószínűsítik, hogy a dollárok átadása már Budapesten lezajlott. Berecz János emlékezete
szerint ő kvázi egy véletlennek köszönhetően szerzett tudomást e pártközi pénzügyi
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- 51 együttműködési rendszer létezéséről, amikor egy alkalommal– mint az MSZMP KB Külügyi
Osztályának vezetője – a Szovjetunió budapesti nagykövetével tárgyalt a „Fehér Ház”-ban. (A
találkozóra valószínűleg azért került sor, mert Kádár János korábbi programja elhúzódott, így
nem tudta a megbeszélt időben fogadni a diplomatát.) Eközben röviden végigfutották a
nagykövet és az első titkár megbeszélésén érinteni tervezett témákat, majd a szovjet diplomata
mintegy mellékesen megjegyezte, hogy az esedékes pénzért is jött. Berecz visszaemlékezése
szerint jelezte, hogy arról nem tud, de nem sokkal később, adandó alkalommal megkérdezte
Kádárt, hogy mit is jelentett a szovjet nagykövet megjegyzése. Kádár igen kurtán intézte el az
ügyet: „Örüljön, hogy nem tud róla, jobb az magának!”123 Ebből tehát arra lehet
következtetni, hogy a szovjetek által igényelt pénz átadására már Budapesten sor került.
Hasonló konklúzióra jutott 1993-ban a „guruló dollárok” ügyében lezajlott ügyészi vizsgálat
is. A nyomozó hatóság sajtóközleménye szerint az MSZMP vezetői „rendszeresen
Budapesten a Szovjetunió nagykövetének adtak át” pénzt.124
Végleges, biztos választ a mai ismeretek alapján e kérdéskörre adni nem lehet. Sem a
televízióban bemutatott „cédulák” nem hozzáférhetők a kutatók számára, sem azok az iratok
vagy tanúvallomások, amelyek az ügyészség nyomozást lezáró döntését alapozta. Amíg ebben
az állapotban nem következik be változás, meg kell elégednünk az itt leírtakkal.
Mielőtt azonban tovább követnénk a pénz útját, még megvizsgálásra vár egy másik
problémakör is, mégpedig az, hogy hogyan jutott a magyar (vagy más „donor”) párt
dollárokhoz. A fentebb leírtak a magyar esetre is igazak: külföldi valutához csak az államtól
(konkrétan a Magyar Nemzeti Banktól) lehetett jutni. Mivel szovjet viszonylatban már láttuk,
hogy nem volt egyértelműen tisztázható az ügylet legális volta, érdemes a magyar esetet is
górcső alá venni.
A legfőbb probléma természetesen ismételten a dokumentumok hiányos volta. Az
ügyészi vizsgálat az 1983 előtti gyakorlatra nem terjedt ki, mert ha korábban történt volna is
bűncselekmény, ez az akkori jogi helyzet szerint már elévült volna (alapvetően devizabűncselekmény miatt indult az eljárás). Ami pedig 1984-et és az azt követő éveket illeti, az
ügyészség által gyanúsítottként kihallgatott Fekete János, a Magyar Nemzeti Bank korábbi
elnökhelyettese tudta igazolni, hogy minden általa ismert esetben az MSZMP megtérítette az
igényelt valuta ellenértékét forintban.125 Akkori sajtóértesülések szerint a párt ezt egy, az
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- 52 OTP-nél vezetett titkos számlájának terhére tette.126 Az ügyészség értékelése szerint az MNB
elnökhelyetteseként Fekete pedig „mint a devizahatósági jogkör gyakorlója olyan
diszkrecionális jogot élvezett, amely keretkötöttség nélkül lehetővé tette devizaérték
kiutalását, továbbá [megállapította,] hogy a keretkötöttséget megállapító, de jogszabálynak
nem minősülő, csupán az állami irányítás egyéb jogi eszközei közé tartozó utasítások és belső
rendelkezések ezt a jogosultságot nem korlátozták. Így a valutának az MSZMP részére történt
kiutalása és kiszolgáltatása, mivel arról az illetékes és hatáskörrel rendelkező – a kiutalás
célját is ismerő – MNB-vezető döntött, a devizajogszabályt nem sértette meg.”127 Ami a
korábbi gyakorlatot illeti, csak egyetlen forrás maradt fenn, és az is csak közvetett bizonyíték
erejével bír. Nyers Rezső ugyanis az MSZMP Politikai Bizottságának 1988. decemberi,
részben

e

témával

foglalkozó

ülésén
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egy

megjegyzést,
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pénzügyminisztersége idején (1960–1962 között) Kiss Károly, az MSZMP KB akkori külügyi
titkára „átjött”, majd a dollárt egy bőröndben átvitte a pártközpontba.128 Arról nem szólt egy
szót sem, hogy Kiss forintban kifizette-e a valuta ellenértékét.
Jóllehet ez a fejezet azzal a hipotézissel indít, amely szerint a kontinuitás jellemezte a
pártközi pénzügyi együttműködés mindennapos gyakorlatát, itt mégis említést kell tenni egy
kivételről. A feltevés lényegét a kivétel nem érinti, de jelzi, hogy bizonyos fokú módosulások
mégis történ(het)tek a rendszer fennállásának évtizedei alatt. Nyers Rezső idézett
megjegyzéséből ugyanis az következne, hogy rendszeresen az MSZMP KB külügyi titkára
vette át a dollárt (forint ellenében vagy sem) a Nemzeti Banktól. Nos, az ügyészségi vizsgálat
szerint az 1980-as években már bizonyosan nem ez volt a gyakorlat: Fekete János mint MNBelnökhelyettes a pártközpont Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya vezetőjének adta át a
kívánt pénzösszeget.129 Mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az idők múlásával a
nómenklatúra alacsonyabb helyein elhelyezkedő funkcionáriusok közül is egyre többen
vonódtak be a rendszer működésébe. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy egyrészt a feltűnést
igyekeztek kerülni a pártvezetés tagjai (hiszen nem hétköznapi eset, ha a Központi Bizottság
külügyi titkára ellátogat a Nemzeti Bankba), másfelől a – pártközpontbeli hierarchián belül
egyébként igen kis jelentőséggel bíró – Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály vezetői
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- 53 rendszerint Kádár János bizalmi emberei közül kerültek ki,130 azaz e két tényező összhatása
miatt dönthetett úgy a pártvezetés, hogy e funkció viselőjét bízza meg a feladat elvégzésével.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a külügyi KB-titkár teljesen kiszorult volna a
folyamatból. Nem véletlen, hogy a Panoráma idézett adásában többek között Szűrös Mátyás
és Várkonyi Péter neve merült fel131 – ők pontosan ezt a funkciót töltötték be az 1980-as
években (előbbi 1983–1989 között, utóbbi 1982–1983 között). A „guruló dollárok” ügyéről
szóló magyar sajtótudósítások középpontjában is Szűrös Mátyás állt, aki nem is tagadta, hogy
volt szerepe a rendszer működésében. Hangsúlyozta azonban, hogy mint külügyesnek,
pénzkérdésekbe nem volt beleszólása, szerepe egyedül arra korlátozódott, „hogy a megfelelő
szintet képviseljem a szovjet nagykövet fogadásánál” – ehhez pedig Kádár ragaszkodott,
feltehetően mert a hivatalos protokoll szerint a pártközpont és a szovjet nagykövet közötti
kapcsolattartásért a külügyi KB-titkár volt a felelős.132
Mindebből az alábbi kép rajzolódik ki a rendszer rutinszerű működéséről: a szovjetektől
megérkezik az információ az adott évben teljesítendő hozzájárulásról, majd a szovjet
nagykövet (feltehetően) egyeztet a pártközponttal (Kádár Jánossal vagy a külügyi KBtitkárral) az átvétel időpontjáról. Ezután megkapja az értesítést a Pártgazdasági és
Ügykezelési Osztály vezetője, természetesen felügyelője, a pártszervezésért felelős KB-titkár
tudtával,133 hogy elindulhat a Magyar Nemzeti Bankba a dollárokért. Az MNB-ben
megtörtént a dollárok átadása, amelyeket egy bőröndben aztán átvitt a PGO vezetője a „Fehér
Ház”-ba, ahol Kádár János és a külügyekért felelős KB-titkár (valamint az ügyészség
közleménye szerint „az elévülés hatálya alá nem eső időszakban, 1984-1987 években a valuta
átadásánál maga a devizahatósági jogkört gyakorló és a valutát e cél ismeretében kiutaló
Fekete János is jelen volt”134) jelenlétében kézhez kapta azt a szovjet nagykövet. Ettől a
pillanattól kezdve pedig már a szovjetek diszponáltak a Budapesten összegyűjtött dollárok
felett. A Moszkvába juttatás kérdésére az ügyészségi vizsgálat során két válaszlehetőség is
felvetődött: egyfelől a diplomáciai futárok postájában való továbbítás, másfelől a tököli
szovjet katonai repülőtérről felszálló futárgépeken történő szállítás. Mindkét lehetőségről
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- 54 azonban csupán feltételezésként írt a korabeli sajtó.135 Amíg nem ismert, hogy az ügyészség
mely iratok vagy tanúvallomások alapján jutott erre a feltételezésre, a történészi
állásfoglalással azonban várni kell.
Felvetődhet a kérdés, hogy miért kapott ekkora teret a magyar helyzet ismertetése ebben
a fejezetben. Nos, ennek oka kétrétű. Egyrészt mert a dolgozat tárgya egyetemes történeti
ugyan, mégis mivel magyar tudományos műhelyben készült, fontos hangsúlyozni a magyar
vonatkozásokat. Másrészt eddigi ismereteink szerint a magyar gyakorlat a legjobban
dokumentált – még akkor is, ha e dokumentáció csak közvetetten, a korabeli napisajtóból
hozzáférhető, hiszen a közvetlen bizonyítékok hordozói, a hivatalos iratok és tanúvallomások
napjainkban is feltárásra várnak. Mégis alapvetően ebből az anyagból lehet talán a leginkább
következtetéseket levonni az általános gyakorlatot illetően, hiszen az itt leírtakhoz képest
jelentős eltérés más országokra, illetve kommunista pártokra nézve nemigen képzelhető el.
(Érdekes adalék ehhez az okfejtéshez, hogy a rendszerváltás után Csehszlovákiában lefolyt
ügyészségi vizsgálat középpontjába is a külügyekért felelős volt KB-titkár, Vasil Bilak
került.136 Bíróság elé őt végül nem állították, de Leopold Lér és Jaromir Zák volt
pénzügyminisztereket felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték 1993-ban. Az ítélet indokolása
szerint ők segédkeztek 1974–1987 között dollárok Moszkvába juttatásában, megsértve a
devizaszabályokat. Azért kaptak csak felfüggesztett büntetést, mert a bíróság elismerte, hogy
nem ők voltak a törvénysértő cselekmények kezdeményezői, másrészt pedig azt, hogy a
kommunista pártnak „lett volna más módja is a valuta kijuttatására” – bár ennek részletes
magyarázata egyelőre nem ismert.137 A dolgozat témája és az eddig leírtak szempontjából
annyi releváns, hogy a kommunista párt részéről ebben az esetben is a külügyekért felelős
KB-titkár szerepe merült fel, másrészt az, hogy a prágai bíróság bizonyítva látta: csehszlovák
állami szervek juttatták ki Moszkvába a dollárokat. Ez pedig alátámasztja a fentebb elemzett,
Voszlenszkij által közölt, szovjetek által kiállított nyugtában foglaltakat.)
Akár a Szovjetuniót vizsgáljuk, akár valamely más szocialista országot, azonosak
annyiban, hogy mindenütt a jegybankból szerezték be a dollárt. Az összeállított
pénzküldemény ilyen-olyan úton eljutott Moszkvába, a Külkereskedelmi Bank „1. sz. letét”jébe. E letétről több forrás tud, mégsem rekonstruálható ma a története. Rendre megemlítik,
hogy létezett, de sem azt nem lehet tudni, hogy mikor hozták létre, sem azt, hogy mikor
szüntették meg. Más funkcióra valószínűleg nem használták, csak arra, hogy itt tárolják a
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- 55 testvérpártoktól megérkezett hozzájárulásokat mindaddig, amíg nem küldték tovább valamely
nyugati akceptor pártnak. Ebből is látható, hogy ugyan Bukarest volt a hivatalosan megjelölt
székhelye az Alapnak 1950-ben, mégsem volt a román fővárosnak semmilyen szerepe a
rendszer mindennapi működésében.
A letétből pénzt kivenni csak a szovjet pártvezetés (1966-ig az SZKP KB Elnöksége,
majd a Politikai Bizottság) döntése alapján lehetett. E döntésnek két formája ismert. Egyfelől
évente született egy elnökségi vagy PB-határozat, amely táblázatszerűen tartalmazta a
következő évben támogatandó pártokat és a nekik megítélt támogatások összegét. 138 Emellett
persze egyedi esetekben, év közben is meghozhatott a szovjet pártvezetés ilyen döntéseket.
Nem kevés példa van rá, olyannyira rutinszerűen születtek ezen ügyekben határozatok, hogy
nem is tűzték őket a Politikai Bizottság napirendjére, hanem egyszerűen röpszavazással
döntöttek róluk. Az így meghozott határozatok az ismert esetekben mindig egyhangúak
voltak. A pártvezetés tagjai szemlátomást vakon rábízták magukat Ponomarjov (és utódai)
csapatára, és mindenkinek megszavazták a támogatást, aki csak kérte.139
A vasfüggöny túloldaláról érkező kérelmező levelek igencsak változatosak voltak. A mai
szemmel leginkább megalapozottnak tűnők azok voltak, amelyek valamilyen politikai
kampányra, pénzigényes akcióra kértek támogatást. Ezt példázza jól Gaston Plissonnier, a
Francia Kommunista Párt külügyi KB-titkárának 1987 júniusában szovjet kollégájához,
Anatolij Dobrinyinhoz intézett levele. Franciaországban 1988 tavaszán járt le François
Mitterand elnöki ciklusa, így már nekiláttak a választási kampány előkészítésének a pártok.
Plissonnier levele nyomán az SZKP KB Külügyi Osztálya készített egy előterjesztést, amely
szerint „a [Francia] Kommunista Párt felhívást intézett a dolgozókhoz, hogy nyújtsanak
anyagi segélyt, de az így összegyűjtött pénzeszközök nem elegendők.” Ezért fordult a francia
párt szovjet testvérpártjához „úgy, mint a múltban” (!) „kérik, hogy 10 millió frank (azaz
körülbelül 1 650 000 dollár) értékben nyújtsunk segítséget”. A szovjet párt külügyi
osztályának meglátása szerint „a kérésnek részben eleget tehetünk, a kért összeg 50–60
százalékának rendelkezésre bocsátásával”, hozzátéve, hogy az 1987-es évre a Francia
Kommunista Párt javára az SZKP már megszavazott 2 millió dollár támogatást a Szolidaritási
Alap terhére.140 Ebben az esetben egyértelműen politikai célra kellett a pénz, a szovjet
pártvezetés meg is szavazta, bár – ahogy Mihail Voszlenszkij megjegyzi – kétséges, hogy az
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- 56 így Párizs számára eljuttatott támogatás növelte volna a kommunista jelölt, André Lajoinie
esélyeit Mitterand-nal szemben.
Más pártok is gyakran éltek a lehetőséggel, és politikai kampányokkal indokolták
támogatásigénylésüket. A szovjetek azonban esetenként nem is törődtek azzal, hogy mennyire
reális az, amit a kérelmező állít, és megadták a kért összeget – részben vagy egészben.
Egyszer például – sajnos a konkrét dátum nem ismert – Gus Hall, az USA Kommunista
Pártjának főtitkára kért pénztámogatást, ugyanis „egyedülálló lehetőség van rá, hogy
fordulatot idézzünk elő a politikai események alakulásában”. Nem ismert, hogy mennyi pénzt
szavazott meg az amerikai testvérpárt számára a szovjet vezetés, mégis valószínűsíthető, hogy
a megadott összegnek sokszorosa sem lett volna elegendő, hogy a kommunisták számára
kedvező fordulatot idézzen elő az amerikai belpolitikában.141 Volt ennél meglepőbb tartalmú
kérés is. Ismét csak az 1990-es évek orosz-szovjet sajtójában megjelenő publikációkra
alapozva idézhető egy levél, amelyet az Izraeli KP vezetése írt Moszkvának. Ebben kertelés
nélkül leszögezik: „Egyszerűen emberhez méltatlan dolog pártfunkcionáriusainknak havi
háromezer dollárnál kevesebbet fizetni.” Annak ellenére, hogy feltehetően még a szovjet
pártfunkcionáriusok elsöprő többsége is kénytelen volt beérni egy „emberhez méltatlan”
jövedelmi szinttel, az SZKP vezetése meghajolt ezen érv előtt, és megadta az igényelt
támogatást.142
De nem is ez a legbizarrabb indoklás, amelyre hivatkozva kifizetést határoztak el a
Szolidaritási Alap terhére. 1986 decemberében keletkezett egy irat, amelynek tartalma alapján
egyetlen következtetésre lehet csupán jutni: az SZKP vezetése zsarolásnak engedett. Az ügy
hátterében az olasz testvérpárton belüli viták álltak – az SZKP ugyanis igyekezett
megerősíteni az OKP hivatalos, Moszkvával szemben távolságtartó, ún. eurokommunista
vonalvezetésével szembenálló, szovjetbarát politikát támogató szárnyat. Ennek fényében
érdekes az előterjesztés:
„A. Cossutta elvtárs, az OKP KB marxista-leninista felfogást képviselő tagja az SZKP
KB-hoz fordult, kérelmezve, hogy sürgősen segítsünk neki egy római bíróság ítélete miatt,
amely őt a ’Paese Sera’ nevű újság 1982/83 évekbeli kiadásával összefüggő tartozás
megfizetésére kötelezte… 800 millió olasz líráról van szó, ez összesen 633 765 dollár és 85
cent, amelyet sürgősen meg kellene fizetni.
Az OKP korábbi vezetése és az SZKP közötti nagy véleménykülönbségek idején a ’Paese
Sera’ lap bizonyos mértékben pozitív szerepet játszott, és az SZKP annak idején Cossutta
141
142

Voslensky: i. m., 226. o. A dokumentumot az Izvesztyija 1992. február 10-i száma közölte le.
Uo.

- 57 elvtársat anyagilag is támogatta az M. Benedetti technikai irányítása alatt álló újság
kiadásában. Mivel a ’Paese Sera’ csakúgy, mint minden más olasz lap, veszteséges
vállalkozás volt, nem tudta megszilárdítani anyagi bázisát… A bíróság a tulajdonosokat a
tartozás megfizetésére ítélte: az OKP 3,5 milliárd lírát, a lap utolsó tulajdonosa, M. Benedetti
pedig 900 millió lírát kell, hogy fizessen. Ennyi pénzzel pedig nem rendelkezik. Cossutta
elvtárs tájékoztatása szerint fennáll a veszélye, hogy börtönbe kerül, vagy ami még rosszabb,
hogy ’botrányos leleplezésekre kerülhet sor olyan intézményekről vagy személyekről, akiknek
utasításait M. Benedetti végrehajtotta’. Mivel felettébb kellemetlen, ha ilyen irányba
fejlődnének az események, célszerűnek tartjuk teljesíteni Cossutta elvtárs kérését. Az SZKP
KB határozati javaslatát mellékeljük.”143
Az SZKP jóváhagyta a pénz kifizetését, a „zsaroló” Cossutta pedig valószínűleg volt
olyan okos, és nem feszítette túl a húrt. Feltehetően tudta, hogy a Szovjetunióval nem
érdemes ujjat húzni, hosszabb távon csak rajtaveszthet, hiszen ő jobban függött a szovjetektől,
mint fordítva. Érdekes mindazonáltal, hogy a szovjetek is a „diszkrét” megoldás hívei voltak,
tehát a fizetés mellett döntöttek – talán úgy gondolták, hogy Cossutta ismertségéből
következően egy titkosszolgálati művelet (a zsaroló meggyilkolása vagy elrablása) során
inkább fenyegetett volna a dekonspiráció veszélye. Moszkva pedig – mint az eddigiekből is
kiderülhetett – attól félt a legjobban: a még Pjatnyickij által az 1920-as években kidolgozott
rendszer alfája és ómegája volt a konspiráció – mindent el kellett követni a lebukás elkerülése
érdekében. Ezek a beidegződések szemmel láthatóan még a rendszer végóráiban is megvoltak.
Mindezekből is látható, hogy a szovjet pártvezetés igen könnyű szívvel bólintott rá a
legbizarrabb igényekre is. Mivel – mint a fentiekből kiderül – döntően röpszavazás útján
határoztak e kérdésekről, nem lehet rekonstruálni a döntések mögött meghúzódó
gondolkodást. Lehet, hogy az idézett három levél kivétel, és nem főszabály, és a meglepő
kérések teljesítésének oka a kérelmező pártok kiemelt voltában keresendő. Egyelőre biztos
válasz nem adható, további eredeti források kutathatóvá válása után van esély újabb ismeretek
megszerzésére.
A fonalat tovább gombolyítva viszont megvizsgálandó, hogy mi történt azt követően,
hogy a szovjet pártvezetés elbírálván a kérelmet, megengedte a kifizetést az Alap terhére.
Ebben az esetben az SZKP KB külügyi osztályának illetékes munkatársa telefonon felhívta a
Külkereskedelmi Bankban az 1. sz. letétet kezelő munkatársat, hogy tájékoztassa a döntésről,
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- 58 egyben megkérve őt a szükséges összeg rendelkezésre bocsátására. A banki munkatárs ekkor
kivette a letétből a kért pénzösszeget, és elvitte azt egy táskában vagy bőröndben a
pártközpontba, ahol nyugta ellenében átadta az őt telefonon értesítő illetékes apparátcsiknak.
Amaz ezt követően ismét a telefonkagylóhoz nyúlt, de most a hírszerzést, azaz a KGB Első
Főigazgatóságát hívta fel. A konspiráció érdekében csak annyit mondott, hogy mikor jöjjön a
pénz átvételére – a célországot nem is kellett megemlíteni, ugyanis a pártközpont munkatársa
célzottan a hírszerzésnek azt a részlegét hívta, amely az adott országgal foglalkozott. A pénz
így a KGB csatornáin át jutott el rendeltetési helyére.144
Ennek konkrét realizálási formája többféle lehetett. Leggyakoribb természetesen az volt,
hogy egy diplomáciai fedés alatt működő KGB-futár személyesen vitte magával a
pénzküldeményt. Erről a KGB egykori dániai rezidense, Mihail Ljubimov (1976–1980 között
töltötte be ezt a funkciót) az 1990-es évek elején a következőket mondta az orosz-szovjet
sajtónak:
„Többnyire kaptunk egy telefonhívást az SZKP KB Nemzetközi Osztályáról, amelyben
felszólítottak minket, hogy küldjünk valakit a ’dohányért’. … ’Dohány’ volt a külföldi
kommunista pártok számára juttatott valuta fedőneve. … Az az ember aztán elhozott egy-két
pénzeszsáknyi valutát – az összeg az átvevő személyétől függött. … Én magam egyszer 30 000
dollárral utaztam el Moszkvából… Csak annyit mondtak: vidd el magaddal a ’barátoknak
szánt dohányt’. Rendszerint azonban a PGU-ban [az Első Főigazgatóságban, azaz a
hírszerzés központjában – Sz. G.] rendezték össze a valutát, amelyet aztán diplomatapostával
küldtek el. A címzett a KGB-rezidens volt, az pedig átadta a pénzt a KP-vezetőnek.”145
Ljubimov több példát is megemlített azzal kapcsolatban, hogy konkrétan hogyan zajlott a
pénzátadás, ezek között kémregénybe illő és banális egyaránt van. Előfordult, hogy 1968-ban
a Dán KP főtitkárának éjszaka, a városon kívül, egy elhagyatott helyen kellett átadnia a pénzt,
de jellemzőbb volt, hogy a nagykövetségen, dolgozószobájában zajlott le a folyamat.
„Megittunk egy whiskyt, majd átnyújtottam neki… Ő nyugtázta az átvételt, majd javasolta,
hogy hajtsunk le még egy pohárkával a ’proletár internacionalizmus’-ra”.146
Az emlékezésben említett nyugták közül számos megmaradt, ezek a pártközi pénzügyi
együttműködési rendszer működésének fontos forrásai (amennyiben hozzáférhetőek). A
KGB-rezidensek ezeket ugyanis lelkiismeretesen visszaküldték a moszkvai központjukba,
ahonnan végleges rendeltetési helyükre, az SZKP KB Nemzetközi Osztályára kerültek. Az
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- 59 eddig ismert nyugták összegtől függetlenül, egy mintára készültek: szerepel rajtuk, hogy
mekkora összeget mely testvérpártnak a Politikai Bizottság mely határozata alapján
adtak/vettek át. Vannak azonban kivételek is: néhány nyugati testvérpárt politikusa ugyanis
feltehetően még Moszkvában sem kívánt saját titkos tevékenysége után nyomot hagyni, a
nyugtát így csak az átadó KGB-funkcionárius írta alá, esetleg feltüntetve, hogy kinek adta át a
pénzt.147
Az itt leírt mód ugyan tipikusnak tekinthető, mégsem volt kizárólagos. Kevesebb
bizonyossággal, de dokumentálható, hogy amennyiben egy országban működött szovjet
„baráti társaság”. Amennyiben volt ilyen, számukra is juttattak pénzt a szovjetek, ebből pedig
szintén jutott a kommunista pártoknak is (pl. Koppenhágában a Dán-Szovjet Baráti Társaság
székházát szovjet pénzből építették fel, az épületben pedig a Dán KP üzlete is helyet
kapott).148 Az efféle „baráti társaságok” szerepe a szovjet külpolitikában jövőbeli
kutatásoknak képezheti tárgyát.
Szintén kevéssé adatolt, de nem példa nélküli az sem, hogy a szovjetek más szocialista
országok diplomatáinak szolgálatait vették igénybe a támogatás továbbításakor (lásd alább,
166-167. o.). Ebből akár arra is lehet következtetni, hogy valamennyi megvalósulhatott Borisz
Ponomarjov 1956-os reformjavaslataiból (a „többlépcsős” támogatási rendszert illetően), bár
az is lehet, hogy elszigetelt egyedi eset(ek)ről van szó.149
Amennyire lehet, sikerült tehát rekonstruálni a „guruló dollárok”, azaz a kommunista
pártok közötti nemzetközi pénzügyi együttműködés egy bizonyos formájának, a moszkvai
Szolidaritási Alap igénybevételével teljesített támogatások rendszerének működését egy
bizonyos pontig. Attól a pillanattól kezdve ugyanis, ahogy a pénz az „akceptor” kommunista
párt érdekkörébe került, megszűnt dokumentálhatósága. Nem meglepő, hogy a hivatalos
költségvetésbe, vagyonmérlegbe, és egyáltalán olyan okiratokba, amelyeket egy többpárti
demokrácia keretei között működő kommunista pártnak a nyilvánosság elé kellett tárnia, ezek
az összegek nem szerepeltek. Ellenkezőleg, sértett hangon és nagy vehemenciával utasítottak
vissza a nyugat-európai kommunisták minden olyan kérdést (a „vád” szót talán nem is
érdemes használni), amely a Moszkvából jövő támogatást firtatta. Ha bármilyen nyomot
hagyott volna az ilyenfajta támogatás az „akceptor” párt könyvelésében, kitört volna az a
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- 60 botrány, amelyet az SZKP-nak „zsaroló levelet” író olasz „elvtárs” kilátásba helyezett. Így
viszont semmilyen forrás nincs a történész kezében, hogy mi történt a későbbiekben a
támogatásként kézhez kapott dollárokkal. Fennáll persze a lehetőség, hogy valóban arra a
célra fordították, amelyre kérték: egy-egy politikai kampány lefolytatására, az apparátus
alkalmazottainak fizetésére, esetleg infrastruktúrájuk (mindenekelőtt nyomda- és sajtóipari
ellátottság értendő ide) feljavítására. Valószínű azonban az is, hogy a támogatásként kapott
pénz bizonyos része azok magánvagyona lett, akik átvevőként vagy más minőségben részei
voltak a rendszernek. Elképzelhető az is, hogy ha már a szovjet kommunista párt vezetését is
meg merte egy „elvtárs” zsarolni, sokkal inkább bekövetkezhetett ez egy kisebb létszámú és
gyengébb apparátussal bíró nyugat-európai pártnál – ekkor a juttatott összeg egy része a
hallgatás díja is lehetett. Ez azonban pusztán feltételezés – és mindazokkal a témákkal
ellentétben, amelyekről fentebb szólt a dolgozat, és amelyeknél a biztos következtetések
levonásának legfőbb akadálya a forráshiány, ebben az esetben kétséges, hogy valaha is
napvilágot fognak-e látni olyan dokumentumok, amelyek a támogatásként juttatott pénzek
sorsáról adnának felvilágosítást. Nehezen képzelhető el, hogy a szovjet pártvezetés
revizorokat küldött volna egy-egy külföldi testvérpártjának gazdálkodása ellenőrzésére –
hiszen ez is csak növelte volna a dekonspirációs veszélyt. Magától pedig egyetlenegy
kommunista funkcionárius sem kezdeményezett efféle vizsgálatot saját pártjával szemben.

A Szolidaritási Alap működése Brezsnyevtől Gorbacsovig
A brezsnyevi éra első évei alapvető változást nem hoztak a Szolidaritási Alap
történetében. Az 1966-os módosítás – a név megrövidítése „Nemzetközi Szolidaritási Alap
Baloldali és Munkásszervezetek Számára” elnevezésre, valamint az ezzel járó formális
székhelyáthelyezés, amely hivatalosan is Moszkvát tette meg az Alap székhelyévé –
voltaképpen csak a fennálló realitások beismerését jelentették, tartalmi szempontból újat nem
hoztak.
Ugyan nem rövid távon, mégis éreztették hatásukat a világpolitika hullámverései. Ebből a
szempontból kulcsfontosságú esemény a prágai tavasz, illetve annak fegyveres elfojtása 1968
augusztusában. A magyarországi forradalommal ellentétben a csehszlovákiai eseményeknek
sokkal mélyebb és végül végzetesnek bizonyuló kihatásai voltak a nemzetközi kommunista
mozgalomra. 1968 augusztusának tudható be a főleg Nyugat-Európa pártjainak soraiban
elterjedő új ideológiai áramlat, amely az eurokommunizmus nevet kapta, és amely
nyilvánvalóvá tette a külső szemlélő számára is, hogy a kommunista pártok hivatalosan
demonstrált egysége pusztán propagandisztikus fogás.

- 61 A prágai tavasz leverése nyomán jelentkező egyik hatás a román párt kiesése volt a
befizetők köréből. Ilyesmire mindaddig egyetlen példa volt csupán: 1962-től kezdődően a
Kínai Kommunista Párt szüntette be hozzájárulásainak megfizetését, egyértelműen a szovjetkínai szakítás következtében. A román párt magatartásának oka is a „nagypolitikában”
gyökerezett, de az ő különállása kisebb mértékű volt a kínaiakénál (Románia a szovjetek által
uralt politikai–gazdasági–katonai tömörülés tagja maradt). A Románia által demonstrált
(részleges) külpolitikai önállóság, amely legerőteljesebben a Varsói Szerződés csapatainak
csehszlovákiai bevonulásából való kimaradásban mutatkozott meg, képeződött le a
Szolidaritási Alappal kapcsolatos román magatartásban is.
1968-tól kezdve ugyanis Bukarest egyre kisebb hajlandósággal fizette be a kelet-európai
kommunista pártok számára előírt évi 500 ezer dolláros hozzájárulását.150 A szovjet
pártközpontból feltehetően rendszeresen érkező figyelmeztető táviratok sem lehettek képesek
a román pártot (illetve Nicolae Ceauşescut, hiszen nyilvánvalóan ő állt e döntés mögött)
meggyőzni, illetve rászorítani a fizetésre, ugyanis 1972-ben Leonyid Brezsnyevnek
személyesen kellett levelet írnia a román diktátornak, hogy végre teljesítse arra az évre vállalt
kötelezettségét. Ez azonban éppoly kevéssé hatott, mint a „számos felhívás”, amelyet szintén
figyelmen kívül hagyott a Conducator.151 A román párt egyszerűen felfüggesztette befizetéseit
– legalábbis „átmenetileg”. Végleges nyilatkozat a beszüntetésről nem ismert, de fennmaradt
egy 1978. november 18-án kelt, Bukarestből küldött rejtjeltávirat, amelyben a román KP
külügyi KB-titkára, Ştefan Andrei Ceauşescu nevében jelezte, hogy pártja nem tudja abban az
évben teljesíteni a rá kirótt befizetési kötelezettséget.152 Voltaképpen ez tekinthető a Román
Kommunista Párt és a Szolidaritási Alap közötti kapcsolatok megszűnésének, ugyanis a
román fél később sem teljesítette hozzájárulását.153
A prágai tavasz elfojtásának másik hosszú távú hatása az „akceptor” pártok közötti
sorrendiség megváltozásában érhető tetten. Elsősorban az Olasz Kommunista Párt és az SZKP
viszonylatára volt döntő hatással 1968. Természetesen nem azonnal. 1969-ben még
egyértelműen „piacvezető” volt az OKP a Szolidaritási Alapból juttatott pénzek tekintetében,
3 millió 700 ezer dollárral. Olaszország fontosságát jelzi továbbá a szovjetek szemében, hogy
az 1964-ben az Olasz Szocialista Párt (PSI) balszárnyából önálló politikai erővé váló Proletár
Egység Olasz Szocialista Pártja (PSIUP) szintén előkelő helyen szerepelt az 1969-re
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- 62 megszavazott támogatások listáján, 700 ezer dollárral.154 (Értelemszerűen a szovjetbarát
vonalát időközben teljesen feladó PSI ekkorra már egyáltalán nem élvezte a Szolidaritási
Alapból folyósított összegek áldását.)
Amiről viszont ezek a számok önmagukban nem beszélnek: a szovjetek messze nem 3,7
millió dollárt helyeztek az Olasz Kommunista Pártnak 1969-re kilátásba, hanem ennek az
összegnek a dupláját. Moszkva ugyanis így kívánta „visszaédesgetni” az általa helyesnek ítélt
vonalra a prágai tavasz kérdésében tőle eltávolodott testvérpártot. Mivel az olasz
kommunisták nem voltak hajlandók „eltévelyedésüket” belátni, a szovjetek végül büntettek:
az év elején megszavazott 3,7 millió dollárnál többet nem adtak Rómának. Sőt, a szovjet
politikai vezetés egyes tagjai ennél is tovább akarván menni, javasolták, hogy a következő
évben tovább csökkentsék az OKP-nek juttatott támogatást. Ezt azonban a Politikai Bizottság
nem fogadta el, így az 1969-es szinten tartották a Rómának szánt összeg nagyságát a
következő néhány évben is.155
1972-re állt vissza a teljes összhang Moszkva és a PCI között: arra az évre 5,2 millió
dollárt biztosítottak a szovjetek olasz testvérpártjuknak. Mivel azonban 1972-ben előrehozott
parlamenti választások következtek Olaszországban, Luigi Longo kétszer is (március 6-án és
28-án) táviratban további 500-500 ezer dollárt kért a szovjetektől.156 Első alkalommal meg is
kapta, amit kért. Második kérésére azonban a szovjet párt főtitkára így válaszolt: „Tisztában
vagyunk vele […], hogy pártjuknak fokozott aktivitást kell kifejtenie azért, hogy megnyerje a
választásokat és visszaverje a reakció erőit. Miként ön is tudja, Longo elvtárs, már kiutaltunk
újabb 500 ezer dollárt az Olasz Kommunista Pártnak a választási kampány céljára, ezzel
[hozzájárulásunk] teljes összege 5 700 000 dollárra nőtt. Kérése ismeretében újra gondosan
áttekintettük lehetőségeinket, és úgy határoztunk, hogy további 500 000 dollárral segítjük meg
az Olasz Kommunista Pártot. Sajnos, a jelen helyzetben ennél többet nem tehetünk.” 157 Nem
tudni, hogy a levél hangvétele valóban annak tudható-e be, hogy a szovjetek elérkeztek
teljesítőképességük határához, vagy csupán az olasz kérelmek gyakoriságát kívánták
csökkenteni. A pártközi viszonyt egy időre némileg szintén beárnyékolta, hogy a
küldeményben néhány százdolláros bankjegy hamis volt.158
Az ezt követő években sem mutatható ki törés az Olasz Kommunista Pártnak a
Szolidaritási Alapból juttatott támogatásban, legfeljebb fokozatos csökkenés. Egyedül az éves
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- 63 tervek alapján végleges vagy akár csak félig bizonyos következtetés nem vonható le, hiszen
az olasz párt – csakúgy, mint 1972-ben – később is gyakran kilincselt év közben
pénztámogatásért Moszkvában. Rögtön az 1973-as évben kérelmezett Enrico Berlinguer, a
PCI új főtitkára 800 ezer dollárt, amit az SZKP Politikai Bizottsága meg is szavazott a párt
számára. 1974 áprilisában újabb rendkívüli segély iránti kérelem érkezett Moszkvába
Rómából: a májusra kiírt népszavazás előtti kampány számára kértek kétmillió dollárt. Azzal
érveltek, hogy egy népszavazás ugyanolyan fontos, mint egy parlamenti választás. És
függetlenül attól, hogy a népszavazás nem direkt pártpolitikai kérdésről zajlott, hanem a
házassági jogról (a válásról egészen konkrétan), Borisz Ponomarjov részben elfogadta a PCI
érveit.

Az

SZKP

PB

számára

készített

előterjesztésében

ezt

írta:

„az
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kereszténydemokraták jobbszárnya […] arra akarja felhasználni a népszavazást, hogy súlyos
csapást mérjen a demokratikus erőkre, különösen az OKP-re, így jobbra tolva Olaszország
politikai tengelyét, az országban lehetővé tenné a ’vasököl’ kormányának megalapítását,
amely mind bel-, mind külpolitikájában reakciós és NATO-barát irányt venne.” A szovjet
pártvezetés elfogadta ezt az érvelést, és a kért igény felét, azaz egymillió dollárt megszavazott
az olasz testvérpártnak.159
Mindez azonban nem jelentette azt, hogy a szovjet vezetés titokban teljesen egyetértett
volna a PCI politikai vonalvezetésével. Az eurokommunizmus több szovjet politikus, így pl.
Jurij Andropov számára egyet jelentett a „revizionizmussal” és az „opportunizmussal”. A
kommunista pártzsargon kifejezéseit használva Andropov tehát ellenségnek tekintette az új
irányzat híveit. (A maga szempontjából természetesen igaza is volt. Az 1970-es években a két
nézet között részben lavírozó MSZMP éppen ezért igyekezett mindvégig kiállni amellett –
legalábbis formálisan –, hogy az eurokommunizmus pusztán új taktika, de nem új eszme.160)
Mai szemmel nézve furcsa, de a szovjet vezetésen belül éppen a reformernek egyáltalán nem
számító főideológus, Mihail Szuszlov volt az, aki az eurokommunizmussal szemben „hosszú
távú stratégiát” javasolt, ami körülbelül egyet jelentett azzal, hogy egyelőre nem történt
semmi.161 Feltehetően úgy gondolkodott az SZKP vezetése, hogy a támogatások
beszüntetésével csak rontanának a helyzeten. (Szuszlov bizonyosan nem így reagált volna, ha
tudja, hogy mindez az „egyenlő távolság” elvének meghirdetéséhez, tehát a Szovjetuniótól
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- 64 való eltávolodáshoz vezet az olasz párt részéről, de azt ő már nem érte meg.) Mindez azonban
azt jelentette, hogy a dollárok „gurultak” tovább Róma felé. Berlinguer 1976 májusában, majd
júliusban ismét kilincselt Moszkvában 1-1 millió dollárért a küszöbön álló választási
kampány céljából, 1,5 milliót meg is ítéltek neki a szovjetek.162
Persze az olasz kommunisták is tudták, hogy hosszú távon ez nem járható út, különösen a
pártfinanszírozás 1974. évi újraszabályozása után, amely megszigorította a pártok külföldről
való finanszírozhatóságát. A PCI emiatt igyekezett a Szolidaritási Alapból kapott direkt
támogatások összegét fokozatosan lecsökkenteni, ami természetesen egybeesett a szovjetek
érdekeivel is. Victor Zaslavsky kutatásai alapján az utolsó nyugták, amelyek az olasz párt által
átvett támogatásokról tanúskodnak, 1979. november-december folyamán keltek.163 Azt
jelenti-e ez, hogy ekkortól kezdve a PCI anyagilag teljesen független lett volna a szovjetektől?
Nos, egyáltalán nem – pusztán a direkt támogatások maradtak abba, az indirekt
pénztámogatás (lásd alább, 107-108. o.) zavartalanul ment tovább.
Az Olasz Kommunista Párt kiesése a Szolidaritási Alapból finanszírozott pártok köréből
azonban magával hozta az Alapból folyósított támogatások címzetti körének átalakulását is.
Ez könnyen belátható, hogy változást jelent, ha az első helyen kiemelt akceptor párt javára
megszűnnek a kifizetések. Így az 1980-as évekre egyértelműen a Francia Kommunista Párt
került a kedvezmények között az első helyre – valószínűleg nem függetlenül attól a ténytől,
hogy a PCF a Szovjetunió 1979-es afganisztáni bevonulása után eltávolodott az
eurokommunista elképzelésektől, és ismét Moszkva-barát külpolitikai vonalat hirdetett meg.
Szintén dobogós helyet foglalt el a címzettek között az Amerikai Egyesült Államok
Kommunista Pártja. Míg a fentiekben tárgyalt két párt (az olasz és a francia) kiemelt kezelése
inkább a szovjetek realizmusára utal – hiszen e két politikai erő volt a nyugat-európai
kommunista mozgalom két legerősebb és legaktívabb tagpártja –, az amerikai testvérpárt
kiemelt kezelése valószínűsíthetően más okokra vezethető vissza. Az Egyesült Államok
Kommunista Pártja ugyanis soha nem rendelkezett számottevő politikai súllyal. Dobogós
helyezését feltehetően annak köszönheti, hogy a „főellenség” országában tevékenykedő
pártról volt szó, amelynek puszta léte olyan fontos lehetett – mindenekelőtt a propaganda
szempontjából – a szovjetek számára, hogy évente milliós nagyságrendben juttattak el
számára dollárokat.164
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- 65 A címzetti kör átstrukturálódása azonban nemcsak a kiemelten kezelt pártok körében volt
tapasztalható, noha kétségtelenül itt érhető tetten leginkább a prioritások megváltozása.
Emellett lezajlott azonban egy másik folyamat is: a címzetti kör mennyiségi kibővülése. Az
1969-es 34 támogatott politikai mozgalomhoz165 képest 1980-ban 58 kapott valamiféle direkt
pénzügyi támogatást Moszkvából.166 A kör kibővülése a dolgozat témája szempontjából csak
kevéssé releváns, ugyanis Nyugat-Európából az 1970-es évtizedben nem jelentkezett új
politikai mozgalom a Szolidaritási Alapból nyújtandó támogatásért – döntően az ún. fejlődő
országokból származó pártok vagy más szervezetek lettek ebben az időszakban a támogatások
címzettjei.167
A brezsnyevi éra utolsó éveiben azonban nemcsak az Alapból folyósított pénzsegélyek
címzetti körében voltak tapasztalhatók változások, hanem a befizetőkében is. A „létező
szocializmus” az 1970-es években ugyanis egyre több válságjelenséget produkált. A rendszer
alapjait nem érintő korrekciók, az eladósodás és a tartalékok felélése pedig mind-mind csak
növelték a szovjet blokkhoz tartozó országok problémáit. Mindez természetesen kihatott az
ezeket az országokat uraló kommunista pártok valuta-kifizetési készségére is. Leginkább
Lengyelországban vált akuttá a válság, ahol az állampárt – tehetetlensége beismeréseként –
kénytelen volt egy független szakszervezet létezésébe is beleegyezni. A katasztrofális lengyel
gazdasági helyzetben a Lengyel Egyesült Munkáspárt képtelen volt a Szolidaritási Alap
számára biztosítani a kívánt dollármennyiséget, így Borisz Ponomarjov 1980. december 24-én
kénytelen volt konstatálni: „a lengyel párt az országban fennálló helyzet miatt az 1980. évben
nem teljesítette az Alaphoz való hozzájárulási kötelezettségét, amelyet minden valószínűség
szerint az elkövetkező évben sem fog tudni teljesíteni”.168 Érdekes jelenség, hogy a szovjetek
egyetlenegyszer sem léptek fel azon pártok ellen, amelyek beszüntették a Szolidaritási Alap
irányában a kifizetéseket. Mindebből arra lehet következtetni, hogy igenis előfordulhatott a
szovjet blokkon belül olyan szituáció, amelyben a szovjetek nem tudták mindenfajta
ellenállással szemben keresztülvinni akaratukat. Feltehetően a dekonspiráció veszélye miatt
tekintettek el a látványos ellenlépésektől, amelyekre pl. a román párt esetében lett volna
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- 66 lehetőség. Az 1980-as lengyel helyzetben feltehetően valóban bölcsebb volt eltekinteni a
hozzájárulás kikövetelésétől. Az viszont, hogy 1981 után sem fizetett be a Lengyel Egyesült
Munkáspárt a Szolidaritási Alapba semmiféle hozzájárulást, feltehetően már a Jaruzelski-féle
vezetés döntésének tudható be. Ez azonban egyet jelentett azzal, hogy az SZKP terhei tovább
növekedtek, hiszen a többi kelet-európai kommunista párt (a keletnémeteket leszámítva) vagy
képes, vagy kész nem volt a hozzájárulás megemelésére.
Felvetődik a kérdés, hogy az ekkoriban szintén az államcsőd szélére került Magyarország
nevében az MSZMP nem tervezte-e szintén a Szolidaritási Alapba történő befizetések
megszüntetését. Az eddig ismert adatok alapján megállapítható, hogy a magyar pártnak
semmilyen vezető testülete nem foglalkozott e kérdéssel. Németh Miklós későbbi
miniszterelnök, az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának akkori helyettes vezetője ma
úgy emlékszik, hogy 1983-ban hallott először erről a párttámogatási rendszerről, mégpedig
egy KGST-tanácskozáson. A hivatalos megbeszélések szünetében ugyanis az MSZMP és a
LEMP delegációja elkezdett beszélgetni a két ország devizahelyzetéről. Eközben említették
meg a lengyelek, hogy ők beszüntették a „guruló dollárok” befizetését. A magyar
delegátusoknak ugyan nem volt hivatalos tudomásuk arról, hogy az MSZMP mennyivel járul
hozzá ehhez a rendszerhez, de arról meg voltak győződve, hogy az e célra elköltött dollárt
Magyarország jóval sürgetőbb kifizetések teljesítésére is fordíthatná. Németh Miklós ezért
hazatérve megírt egy feljegyzést Kádár Jánosnak, amelyben javasolta, hogy az MSZMP
szüntesse be az Alap javára történő kifizetéseket – osztályvezetője, Ballai László
megkerülésével, mert sejtette, hogy Ballai nem fogja felvállalni az ellenjegyzést. A
dokumentum így Németh és a Gazdaságpolitikai Osztályt felügyelő KB-titkár, Havasi Ferenc
aláírásával került az első titkár asztalára, aki először még visszaküldte, másodszor viszont
megtartotta azt – legalábbis így emlékezik vissza ma Németh Miklós.169 Az irat – egyelőre –
nem található egyetlen magyarországi levéltárban sem. Elképzelhető persze, hogy Kádár
annak idején nem iktatta, hanem megsemmisítette. Amennyiben mégis előkerülne,
dokumentálható lenne az első magyar kísérlet a Szolidaritási Alapot finanszírozó pártok
köréből való kilépésre. Sokkal nagyobb értékkel nem bírna, hiszen Kádár János semmilyen
lépést sem tett a feljegyzésben foglaltak megvalósítása érdekében. Ő feltehetően úgy ítélte
meg, hogy e kérdésben nem érdemes felvállalni a konfliktust a szovjetekkel. Az MSZMP
tehát folytatta a részvételt a Szolidaritási Alap fenntartásában.
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- 67 Az SZKP KB ekkortájt hivatalban levő, jobbára betegeskedő, illetve haldokló főtitkárai,
az összességében véve is elöregedő szovjet vezetés tehetetlensége meglátszik az Alap
történetén is. 1980–1985 között ugyanis egyáltalán nem emelkedett a kiosztandó pénz
volumene, hanem megállt a 19 millió dolláros főösszegnél. 170 Sem Jurij Andropov, sem
Konsztantyin Csernyenko nem tudott vagy nem akart foglalkozni a pártközi pénzügyi
együttműködés problémáival. Pedig akadtak volna megoldandó kérdések. Az 1980-as évek
első felében ugyanis tartósan esett az USA-dollár árfolyama a nemzetközi devizapiacon – az
SZKP által folyósított segélyek reálértéke így egyre kisebb lett. E kérdés megoldása is egy, az
új nemzedékhez tartozó pártfőtitkárra várt.
Az 1985. március 11-én hatalomra került Mihail Gorbacsov sem forgatta azonban fel
fenekestül a pártközi pénzügyi együttműködés rendszerét. Fokozatosan kísérelte meg
megváltoztatni a szovjetek számára sem előnyös mechanizmust. Első körben – követve a
dollár devizapiaci mozgását – nem tehetett mást, mint felemelte a Szolidaritási Alap
főösszegét: az 1985. december 30-i SZKP PB-ülésen a költségvetést 20,35 millió dollárban
határozták meg.171 Ez természetesen egyet jelentett a finanszírozó pártok hozzájárulásának
arányos megnövelésével: ugyan 1985-re nem áll rendelkezésre részletes forrás, az 1987-es
adatokból azonban a két évvel azelőtti összegekre lehet következtetni, hiszen akkor is 20,3
millió dolláros, azaz nagyságrendileg azonos költségvetése volt a Szolidaritási Alapnak.
Abban az évben – az SZKP egyoldalú döntése szerint! – a szovjet párt az alap
költségvetéséből fedezett 17,5 millió dollárt, míg Németország Szocialista Egységpártja 1,2
millió, a Magyar Szocialista Munkáspárt 650 ezer, a Bolgár Kommunista Párt és
Csehszlovákia Kommunista Pártja 500-500 ezer dollárral járult hozzá a finanszírozáshoz.172
Feltehetően ugyanez a kulcs működhetett a korábbi években is, ezt erősítik meg legalábbis az
1992 folyamán a magyarországi ügyészségi vizsgálat nyomán nyilvánosságra került adatok.173
Gorbacsov azonban tudta, hogy pusztán az összeg megnövelésével nem volt megoldható
a pártközi pénzügyi együttműködés rendszere. Egyrészt a Szovjetunió is egyre inkább küzdött
a devizában történő eladósodás problémájával, vagyis neki magának is égető szüksége lett
volna dollárra ahelyett, hogy bőkezűen szétossza a hatalomra jutás leghalványabb esélyével
sem rendelkező nyugati vagy harmadik világbeli kommunista pártok között. Másrészt pedig a
„glasznoszty”, vagyis a nyitás, a nyilvánosság jelszavával fellépő Gorbacsov nehezen tartotta
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- 68 összeegyeztethetőnek politikájával a Szolidaritási Alap konspiratív körülmények között
működő rendszerét.
E rendszer megreformálásához azonban nem láthatott addig hozzá, amíg a gerontokrácia
tagjai intézték a párttámogatások ügyét. Gorbacsovnak így mindenekelőtt Borisz
Ponomarjovtól kellett megszabadulnia. Már a hivatkozott, 1985. december 30-i PB-határozat
(amely az 1986. évre rögzítette a Szolidaritási Alap költségvetését) tartalmazott egy passzust,
amely „az SZKP KB szigorúan bizalmas dokumentumait kézhez kapó elvtárs” hatásköreit
nyirbálta meg – ez a rendelkezés egyértelműen Ponomarjovra utalt.174 A már fél évszázada a
szovjet párt (illetve a Komintern) külügyi apparátusában tevékenykedő és három évtizede a
PB legféltettebb titkait is ismerő politikus ebből egyértelműen felismerhette, hogy az új
vezetés bizalmát már nem élvezi. Ebből levonva a következtetéseket 1986 februárjában
lemondott politikai funkcióiról. Utódját Gorbacsov már korábban kiszemelte: a korábbi
washingtoni szovjet nagykövet, Anatolij Dobrinyin lett az SZKP-vezetés testvérpártokkal
való kapcsolattartásért felelős tagja.
A főtitkár azonban tudta azt is, hogy pusztán személycserékkel nem oldhatta meg a
rendszer struktúrájából adódó problémáit. Dobrinyin ezért kapta feladatul a pártközi pénzügyi
együttműködés átalakítását, új támogatási formák bevezetése lehetőségeinek megvizsgálását
az SZKP PB 1987. február 4-i ülésén hozott határozat alapján. Az elgondolások szerint
mindenekelőtt a külkereskedelem csatornáit szerették volna igénybe venni a párttámogatások
folyósítására, az akceptor fél pedig nem maga a célországbeli kommunista párt lett volna,
hanem annak egy kereskedelmi vállalata. Így egyrészt kiiktatható lett volna a KGB a
folyamatból, másrészt teljesen legális kereskedelmi ügyletek mögé lehetett volna bújtatni a
párttámogatásokat – azaz két szempontból is megvalósulhatott volna a „glasznoszty” elve.
Dobrinyin, illetve az SZKP KB külügyi osztályának munkatársai néhány hónapos
vizsgálódás után kijózanító választ voltak kénytelenek írni a Politikai Bizottságnak.175
Álláspontjuk szerint a nyugati világban működő kommunista pártok többsége, különösen
azok, amelyek illegalitásban vagy a legalitás peremén kénytelenek működni, egyszerűen rá
vannak utalva a Szolidaritási Alapból a KGB útján hozzájuk eljuttatott támogatásokra.
Mindezeken túl a rendezett körülmények között tevékenykedő testvérpártok is számítanak az
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- 69 így megkapott pénzsegélyekre, hiszen ebből tudják különféle választási vagy más politikai
kampányaikat finanszírozni (esetleg pártsajtójukat fenntartani). Dobrinyin érvelése szerint
tehát a Szolidaritási Alap megszüntetése vagy átalakítása passzivitásra ítélte volna a
nemzetközi kommunista mozgalmat, illetve korlátozta volna a bejáratottan működő pártok
tevékenységét. Másfelől – hangsúlyozta a jelentés – csak igen kevés olyan testvérpárt létezett
ekkoriban, amelynek megfelelő infrastruktúrája lett volna az újfajta támogatási rendszerben
való részvételre. Az SZKP külügyérei a francia, a görög, a ciprusi és a portugál KP-t tartották
alkalmasnak megfelelő kereskedelmi vállalati hálózat kialakítására, de utaltak rá, hogy az ő
cégeik többsége is veszteségesen működik, azok gazdasági szempontok szerint gyengék, így
nemigen lennének képesek a szovjet külkereskedelemmel együttműködni. Emellett kitért az
irat arra is, hogy még ha át is állítanák a pártközi pénzügyi együttműködést a
külkereskedelem csatornáira, a közvetítő tevékenységért (amelyet a nyugati pártcégek
végeznének) legfeljebb a közvetített áru értékének 1-5 %-át kapnák meg jutalékként a
vállalatok, ez pedig túl kicsi lenne azokhoz az összegekhez képest, amelyeket a Szolidaritási
Alapon keresztül kaptak addig évente a nyugati kommunista pártok.
Ezen felül viszont a jelentés szerint voltak szubjektív tényezők is, amelyek a
struktúraváltás ellen hatottak. Különösen a Francia Kommunista Párt illetékes KB-titkára,
Gaston Plissonnier tiltakozott az új támogatási módszerek ellen. Furcsán hangozhat, hogy
éppen egy olyan párt részéről volt tapasztalható ellenállás, amely a szovjetek szerint is kellő
számú és megfelelően bejáratott külkereskedelmi vállalattal rendelkezett ahhoz, hogy át
tudjon állni az újfajta pénzügyi együttműködési rendszerre. A Dobrinyin-féle jelentés szerint
mindazonáltal Plissonnier érveket is tudott találni álláspontja mellett: úgy vélte, hogy egyfelől
túlságosan szigorúak a pénzügyi és adminisztratív ellenőrzések (feltételezhetően az
adóhatóságokra gondolt) ahhoz, hogy a szokásos összegeket ilyen módon biztonságosan
megkapják. Emellett – utalt rá a jelentés szerint Plissonnier – már így is állandóan tárgyalja a
„burzsoá média” a francia kommunista párt vállalatai és a szovjet külkereskedelmi szervek
közötti kapcsolatokat, persze többnyire a spekulációk szintjén maradva. A PCF Központi
Bizottságának külügyi titkára úgy összegezte véleményét, hogy a külkereskedelmen keresztül
folyósított támogatások „útja kevésbé rejtett és nagy veszélyeket hordoz”.176
A jelentés harmadik fő pontja arra utalt, hogy a PB által felvetett új struktúrára való
átállás minden bizonnyal hosszabb időt fog igénybe venni, míg a nyugati kommunista pártok
„most”, tehát a jelentés megfogalmazása idején, 1987-ben kerültek anyagilag nehéz helyzetbe
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- 70 a dollár árfolyamának esése miatt. A dokumentum utalt arra is, hogy az SZKP hozzájárulása
ugyan nominálisan folyamatosan nőtt az évek során, mégis – legalábbis a szovjet
külkereskedelmi bank szakértőinek számítása alapján – annak transzferábilis rubelben
kifejezett értéke folyamatosan csökkent. Így az akceptor kommunista pártok kasszájába
kerülő támogatás reálértéke is kisebb volt, mint amit az évtized elején kaptak.
A Dobrinyin által szignált 1987. novemberi jelentés tehát nem látott sok esélyt a pártközi
pénzügyi együttműködés rendszerének megreformálására. A fennálló helyzet változtatására
mindössze néhány javaslatot tudott megfogalmazni. Ezek egyike volt, hogy új elszámolási
egységet kell keresni a dollár helyett – valamiféle fiktív deviza lett volna a jelentés szövege
szerint a legalkalmasabb, mert az független lett volna az inflációtól. Emellett természetesen
javasolták, hogy meg kell vizsgálni a direkt pénzátadáson kívül más támogatási formák
működőképességét (azaz nem merték a Politikai Bizottság szemébe mondani, hogy a testület
által felvetett megoldási módszer megvalósíthatatlan, inkább azt hangsúlyozták, hogy
egyelőre nem ültethető át a gyakorlatba, a jövőbeli realizáláson azonban természetesen
gondolkodnak), illetve felvetették a szocialista országok vezetői közötti titkos eszmecsere
kezdeményezését e kérdésekről.
Az itt elemzett forrást közlő és/vagy elemző szakirodalom egyetért abban (és amennyire a
leközölt részek alapján ismert az eredeti irat, e következtetést nem is igen érdemes vitatni),
hogy feltűnően rezignált hangon íródott ez a dokumentum. E hangnem oka többféle lehet.
Legvalószínűbb, hogy a politika e területén is az SZKP reformereit gyakran jellemző
gondolkodásmód csapódott le: Gorbacsov és csapata feltehetően tudta (vagy legalábbis
számolt vele), hogy tevékenységének eredménye a Szovjetunió összeomlása vagy
megszűnése lehet. Mivel azonban maradt még bennük valamennyi a kommunista elvekből,
ezért nem merték vállalni a felelősséget. Ez a hipotézis egyelőre nem bizonyítható, hiszen az
1991. augusztusi puccs felülírta az addigi trendeket. A gondolatmenet persze nem
alkalmazható egy az egyben a pártközi pénzügyi együttműködés rendszerére. Az elemzett
iratban azonban mégis leképeződik egy ehhez hasonló gondolkodás: a jelentés írói tisztában
voltak vele, hogy nyugati elvbarátaik elvárják tőlük a pénztámogatásban kifejeződő
szolidaritást, annál is inkább, mert mindenki előtt ismert volt, hogy e támogatás nélkül a
nyugati kommunista pártok legtöbbje nem bírna létezni sem. A moszkvai vezetés pedig
gondolhatta úgy, hogy nem vállalja fel annak ódiumát, hogy miatta ítéltetett pusztulásra a
nemzetközi kommunista mozgalom. Feltehetően ezért utalt a jelentés kiemelten e tényezőre,
illetve ezért idézte Gaston Plissonnier tiltakozását is, mondván, a támogatott pártok
ragaszkodnak a támogatás e módjához (teljesen hasonló érvelés hangzott el az MSZMP

- 71 Politikai Bizottságában 1988-ban, amikor a bilaterális úton folyósított támogatások átalakítása
vetődött fel, lásd alább).
Legalább ennyire valószínűsíthető azonban egy másik ok is. Dobrinyin, illetve az SZKP
KB külügyi osztályán dolgozók teljesen tisztában voltak a szovjet bürokráciában rejlő
tehetetlenségi erővel. Ezért is írhatták le jelentésükben, hogy a testvérpártok most számítanak
segítségre, míg a struktúraváltás megvalósítása beláthatatlan időn belül mehetett volna csak
végbe.
A pártközi pénzügyi együttműködés további működtetése kérdésében tapasztalható
rezignáció megnyilvánult egy másféle összefüggésben is. Már a fentiekből kiderült, hogy a
szocialista tábor több pártja beszüntette az évtizedek folyamán befizetéseit, legutóbb, 1980ban a Lengyel Egyesült Munkáspárt a nehéz lengyel gazdasági és devizahelyzetre hivatkozva.
A szintén devizagondokkal küzdő Magyarországon is felmerült ez a lépés, de – az eddig
rendelkezésre álló adatokból következtetve – Kádár János nem vállalta fel emiatt a konfliktust
Moszkvával. A gorbacsovi vezetéssel szemben azonban már feltehetően másként ítélte meg
az esélyeket. Az 1983 óta az MSZMP KB külügyi titkári funkcióját betöltő Szűrös Mátyás
visszaemlékezése szerint ő jelezte Kádárnak, hogy a magyar pártnak ki kellene szállnia a
Szolidaritási Alapot finanszírozó pártok köréből, és kizárólag a bilaterális úton folyósított
párttámogatások útján kellene kifejeznie a proletár internacionalizmus diktálta szolidaritást. A
főtitkár reakciója jellegzetesen „kádári” volt: „Csinálja, de vigyázzon magára!” Szűrös elő is
adta Dobrinyinnek az MSZMP nevében, hogy a magyarok beszüntetnék a Szolidaritási Alap
finanszírozásában való részvételt, mire a szovjet politikus állítólag csak annyit válaszolt:
„Ládná” – azaz: rendben. Miután pedig hazatért, Szűrös jelentette Kádárnak, hogy mit
intézett szovjet kollégájánál, amit a főtitkár nyugtázott. Szűrös meglátása szerint Dobrinyin is
tudta, hogy a rendszer nem lesz már hosszú életű – bár úgy vélte, hogy ha a szovjetek ismét
jelentkeztek volna Budapesten hozzájárulásért, az MSZMP kénytelen lett volna megint
adni.177
Az 1988. évre megállapított támogatási összeget elfogadó 1987. november 30-i PBdokumentum mindazonáltal igyekezett ezt-azt megvalósítani Dobrinyin javaslataiból.
Mindenekelőtt azt, hogy a dollárról próbált átállni a transzferábilis rubelre, ugyanis az SZKP
által fizetendő hozzájárulás nagyságát 13,5 millió „valutarubel”-ben adta meg (a Dobrinyinféle jelentés szerint ennyinek felelt meg az SZKP befizetése 1966-ban, azaz abban az évben,
amikor az Alap székhelye hivatalosan is Moszkvába került). A hasonló jellegű korábbi
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- 72 dokumentumokkal ellentétben ez a határozat már nem határozta meg összegszerűen a többi
befizető párt hozzájárulásának nagyságát, csak felhatalmazta Dobrinyint az erre vonatkozó
egyeztető tárgyalások lefolytatására.178 Jellemző a szovjetek hozzáállására, hogy minden
ellenkezés nélkül beletörődtek az „egyeztető tárgyalások” folyamán abba, hogy az MSZMP
egyszerűen tájékoztatta őket a befizetés leállításáról.
A támogatott pártok feltehetően nem sokat éreztek meg a szocialista táboron belüli
változásokról – az 1987-es évben folyósított pénzsegélyek sem összegszerűségben, sem
súlyozásban nem térnek el pl. a Brezsnyev-érában juttatottaktól. A dobogó legmagasabb
fokán ebben az évben is holtversenyben a francia és az amerikai testvérpárt állt, ők 2-2 millió
dollárhoz jutottak a Szolidaritási Alapból abban az évben. 1 millió dollár került a Portugál
KP-hoz, 900 ezret kapott a Görög, 600 ezret az Izraeli, 500 ezret az Indiai, 400 ezret az
Argentin, 350-350 ezret a Dán és az Uruguayi Kommunista Párt.179
Az 1989-es évben folyósított támogatások mértéke alig tért el ezektől az összegektől – az
1990-es években nyilvánosságra került szovjet dokumentumok alapján abban az esztendőben
is 2-2 millió dollár pénzsegélyben részesült a francia és az amerikai párt, 1,8 millió dolláros
juttatást kapott a Finn Kommunista Párt (Egység frakciója – azaz a Moszkva-barát
„szakadárok”). Ezen felül segélyezte az Alap 900 ezer dollárral a Görög; 800 ezer dollárral az
Izraeli; 700 ezerrel a Chilei; 500-500 ezerrel a Libanoni, az Indiai és a Venezuelai
Kommunista Pártot.180 Talán egyedül a finn pártnak folyósított támogatás rí ki a listából –
feltehetően a kisebb létszámú politikai erőt így kívánták a szovjetek a nagyobb, de hozzájuk
kevésbé lojális kommunista párt rovására megerősíteni. Összességében azonban úgy tűnhet,
hogy minden a korábbi évek menetrendjének megfelelően alakult. Ez azonban messze nem
volt így.
Legkevésbé jelentős az SZKP KB Nemzetközi Osztálya élén bekövetkezett változás.
Anatolij Dobrinyin helyébe osztályvezetőként Valentyin Falin lépett, így az ő feladata lett a
továbbiakban a testvérpártokkal való kapcsolattartás, beleértve persze a pénzügyi
kapcsolatokat is. Ő szignálta azt a Politikai Bizottság számára 1989. december 3-i keltezésű,
1992-ben nyilvánosságra került jelentést is, amelyből kiderülnek az időközben a finanszírozó
pártok körében bekövetkezett változások is. Falin ezt írta: „A Nemzetközi Szolidaritási Alap
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- 73 Baloldali és Munkásszervezetek Számára évekkel ezelőtt jött létre az SZKP és a többi
szocialista ország kommunista pártjainak nagylelkű hozzájárulásaiból. Az 1970-es évek vége
óta azonban a lengyel és a román párt, majd 1987-től a magyar elvtársak beszüntették az
Alaphoz történő hozzájárulást, devizatartalékaikban bekövetkezett gondokra hivatkozva.
1988-ban és 1989-ben Németország Szocialista Egységpártja, valamint Csehszlovákia és
Bulgária kommunista pártjai indoklás nélkül visszatartották az Alap javára teljesítendő
befizetésüket. Ekkortól kezdve az Alapot egyedül az SZKP hozzájárulása finanszírozta.”181
Vagyis feltehetően Dobrinyin 1987. decemberi egyeztetésein e három párt – az MSZMP-vel
ellentétben – vállalta a részvételt a Szolidaritási Alap fenntartásában, aztán az év folyamán
mégsem teljesítette egyikük sem a kötelezettségét. Egyelőre nem ismert, hogy tudtak-e az
MSZMP döntéséről, de feltehető, hogy mindegyikük már korábban elgondolkozott a kilépés
lehetőségén, csak nem tájékoztatták erről Dobrinyint. Figyelemreméltó mindazonáltal, hogy a
Falin által szignált 1989-es jelentés egyetlen szót sem szól róla, hogy az SZKP tett-e valamit
annak érdekében, hogy a három „renitens” párton behajtsa az 1987-es ígéreteket. Feltehetően
nem tettek a szovjetek semmit, ahogy a LEMP-pel szemben sem tettek semmilyen intézkedést
1980-ban vagy azután. Vagy ezúttal is a dekonspirációtól való félelmük miatt nem tették,
vagy pedig ez is a rezignációnak tudható be, amely ekkortájt már jellemezte a szovjet
külügyéreket.
Ugyan az indokokat csak találgatni lehet, annyi mégis bizonyos, hogy sem a keleteurópai rendszerváltások, sem a berlini fal leomlása nem döntötte romba a pártközi pénzügyi
együttműködési rendszert, a pénztámogatásokat folyósították továbbra is – 1990 januárjában
is megszületett az SZKP PB vonatkozó döntése a dollárok szétosztásáról. Természetesen a
fogadó pártok továbbra is győzködték Moszkvát, hogy ne változtasson a működő rendszeren.
Feltehetően mindenütt tisztában voltak vele, hogy a hidegháborús szembenállás eltűnése vagy
legalábbis lecsökkenése a nyugat-európai kommunista pártok lába alól vonja el a talajt. A
leomló vasfüggönytől nyugatra levő kommunista pártközpontokban is éppen ezért figyelték
gyanakodva a „glasznoszty” és „peresztrojka” kulcsszavakkal jellemzett szovjet politikát.
Egyes vezetők, így Gaston Plissonnier, a Francia Kommunista Párt külügyi KB-titkára szintén
tudhatta, hogy pártja olyan helyzetbe fog kerülni, amikor már nem támogathatja lelkesen a
gorbacsovi reformokat. Mivel a pénztámogatásokra pártjának mégis szüksége volt,
Plissonnier igen sajátos logikával indokolta meg a jövőben követendőnek ítélt magatartásukat
a szovjeteknek. Egy szintén Valentyin Falin által szignált, 1988. decemberi jelentés tanúsága
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- 74 szerint „a testvérpártok vezetése igen hálás az irányukban megmutatkozó proletár
szolidaritás kifejezéséért, és figyelmeztet rá, hogy ez a segély semmilyen más formájával sem
pótolható. Erről beszélt nemrég Gaston Plissonnier elvtárs (PCF), aki kiemelte, hogy az
Alapból kapott támogatás ténye egyáltalán nem gátolja a pártokat abban, hogy egyes
politikai kérdésekben független álláspontot képviseljenek. Ellenkezőleg, a segély beszüntetése
vagy akár csak lecsökkentése mérne nagy csapást a pártok politikai munkájára, különösen a
magas kiadásokkal járó országos események (választások, kongresszus, konferenciák)
idején.”182 E sorokból már enyhe zsarolás is kiolvasható: vagy támogattok minket, és akkor
elfogadjátok, hogy bizonyos kérdésekben a tiétekhez képest eltérő álláspontot képviselünk,
vagy nem támogattok, akkor már nem leszünk jelen a politikai életben. Az utóbbi alternatívát
pedig láthatóan el akarta kerülni a gorbacsovi vezetés. Ettől persze ugyanolyan fonák marad a
Plissonnier képviselte észjárás: a Moszkvából érkező folyamatos támogatás lett volna az
önálló politikai vonalvezetés biztosítéka. Ebből az következik, hogy a PCF is igen gyengének
tekintette a gorbacsovi vezetést, annyira, hogy mintegy a szemükbe mondta: csak támogassák
pártját, de abba ne szóljanak bele, hogy az politikailag milyen álláspontot képvisel. Ilyesmi a
Brezsnyev-érában (korábbi korszakokról nem is beszélve) elképzelhetetlen lett volna.
Plissonnier „védelmében” azonban meg kell jegyezni, hogy ekkoriban a nyugati
kommunista pártok előtt volt egy intő példa arra az esetre, ha Moszkva megszüntetné a
pénztámogatást. A Finn Kommunista Párt 1984-es szakadása, illetve az ahhoz vezető
folyamat során a szovjetek határozottan állást foglaltak a számukra kedvezőbb vonalat
képviselő „Egység” frakció, azaz Taisto Sinisalo hívei mellett. Az 1982-ig egy „népfrontos”
koalícióban (Finn Népi Demokratikus Unió, SKDL) kormánypárti szerepet is vállaló párt
ellenzékben kettévált egy „eurokommunista” és egy „szovjetbarát” szárnyra. Az Arvo Aalto
vezette többség – mivel Moszkva már nem támogatta őket – kénytelen volt más bevételi
forrás után nézni, hiszen ellenzékben és meggyengülve már az állami támogatás sem volt elég
a politikai munkához. 1987-ben döntött úgy a pártvezetés, hogy részesedést vásárol a LuodeInvest vállalatban, amely a keleti kereskedelemben tevékenykedett, de tulajdonrésze volt a
Kuusinen brókercégben is, azaz tőzsdei ügyletekben is lehetett szerepe. 183 A Luode-Investen
keresztül több gazdasági ágazatban szerzett érdekeltséget a Finn Kommunista Párt, még egy
lóverseny-istállót is működtetett egy ideig. Több üzletet azonban csak hitelből tudott
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- 75 finanszírozni a párt, így a székházra kellett jelzálogkölcsönt felvennie. A beruházásokból a
KP körülbelül tízmillió finn márkás nyereségre számított, de hibás spekulációk miatt még az
1987-es évben kilenc milliós veszteséget kellett elkönyvelnie. Korabeli újsághírek szerint a
Luode-Invest korábbi egyedüli tulajdonosa, a cégből fokozatosan kihátráló Veikko Luode
bizonyult komolytalan üzletembernek, ugyanis lehetett róla tudni, hogy korábban kétszer is
csődbe került egy-egy vállalkozása.184 A körülbelül 2,2 millió dollárnak megfelelő
veszteséget azonban nem lehetett eltagadni a nyilvánosság elől – a Politikai Bizottság
testületileg felajánlotta lemondását. Arvo Aalto pártelnöknek személyesen is vállalnia kellett
a felelősséget, így nem indult újra az 1988. májusi KB-ülésen, ahol új PB választására került
sor. Az utód, Jarmo Wahlström (addigi SKDL-frakcióvezető) feladata lett a kb. 100 millió
(más források szerint 35-70 millió) finn márkás adósság visszafizetésének megszervezése.185
Mivel évi 9 millió finn márka állami szubvencióval számolhatott a párt (beleszámítva az
SKDL-frakciónak jutó költségvetési támogatást is), némi reménye lehetett az új vezetésnek
abban, hogy a túlélést sikerül biztosítaniuk a KP számára. Ezeknek az eseményeknek
tudatában azonban érthetővé válik Plissonnier sajátos okfejtése, amely szerint akkor is járt a
támogatás pártjának, ha az egy adott kérdésben Moszkvának kevésbé tetsző álláspontot foglalt
el – ha ugyanis nem kaptak volna, kalkulálhatatlan kockázatokat kellett volna vállalniuk
egymással.
Az eddig nyilvánosságra került információk alapján úgy tűnik, hogy a szovjetek – akár
elfogadták a Plissonnier-féle érvelést, akár nem – továbbra is feladatuknak tekintették, hogy
anyagilag is támogassák elvtársaikat világszerte. Olyannyira, hogy nemcsak a (már leomlott)
vasfüggöny túloldalán működő kommunista pártoknak juttattak pénzsegélyt, hanem
megállapodtak az ekkor már csak részben hatalmon levő lengyel párttal is (ekkor már a
Lengyel Köztársaság Szociáldemokráciája – SdRP – néven működött a korábbi LEMP) 1990.
január 12-én egy 1.232.000,- USA-dolláros és 500 millió zlotys kamatmentes, 1 éves
futamidejű hitel folyósításáról. Mint ismeretes, 1989 júniusában Lengyelországban félig
szabad választásokat tartottak, amelyek után az addig ellenzéki mozgalomként működő
Szolidaritás alakíthatott kormányt, Tadeusz Mazowiecki vezetésével. Az egykori állampárt
csak egyetlen szálon kötődött már a hatalomhoz, az államelnök, Wojciech Jaruzelski
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- 76 személyén keresztül. Ez egyet jelentett azzal is, hogy az államkasszától is el volt már vágva a
párt. Mieczyslaw Rakowski, az egykori reformer miniszterelnök, úgy ítélhette meg, hogy
ekkora pénzösszeg segíthet pártjának a demokrácia keretei közötti talpra állásban. Néhány
hónap múlva azonban Lengyelország köztársasági elnökét már nem Wojciech Jaruzelskinek,
hanem Lech Wałesának hívták, az SdRP pedig marginalizálódott a politikai életben. Amikor
1990 októberében Gennagyij Janajev, a Szovjetunió alelnöke Varsóba látogatott, a
reformkommunista-szociáldemokrata párt vezetőivel is találkozott. A lengyel fél képviselői
panaszkodtak, hogy a párt elvesztette „gyakorlatilag teljes vagyonát és minden bevételi
forrását”, így képtelen a hitelt visszafizetni. Rakowski az adósság egy részének elengedését
kérte. Janajev értesítette minderről Valentyin Falint, hozzátéve: „szerintem megértéssel kell
fogadnunk lengyel barátaink kérését”. Végeredményben a lengyel pártnak összesen 600 ezer
dollárt kellett visszafizetnie, amelyet ismételten a KGB csatornáin keresztül juttattak vissza
Varsóból Moszkvába, mégpedig az akkor még politikai karrierje kezdetén levő Leszek
Milleren keresztül.186 Annyiban azonban mégis eltért ez a gyakorlat a nyugat-európai
pártoknak juttatott támogatások rendszerének működésétől, hogy itt egyrészt hitelt
folyósítottak a szovjetek, tehát volt az akceptor félnek ellenszolgáltatási kötelezettsége (még
ha ez végül nem is állt arányban a szolgáltatás értékével), de fontos az a különbség is, hogy
nem a Szolidaritási Alap igénybevételével jutott el ez a pénz a címzetthez, hanem egy
bilaterális megállapodás alapján. (Az egyelőre nem ismert, hogy az SZKP részéről ki írta alá a
megállapodást, így nem lehet arra sem következtetni, hogy mely pártszerv jóváhagyása volt
hozzá szükséges.)
A Szolidaritási Alap persze működött továbbra is – legalábbis az SZKP KB Nemzetközi
Osztályának korábbi munkatársa, Anatolij Szmirnov azt vallotta, hogy „a kommunista pártok
többsége [1991] március közepéig megkapta a nekik járó támogatást: a franciák 2 millió
dollárt; a chileiek 0,7 millió dollárt; a németek187 és a portugálok 0,5-0,5 millió dollárt; a
libanoniak 0,4 millió dollárt; az indiaiak és az argentinok 0,25-0,25 millió dollárt; a brazilok,
a venezuelaiak, a salvadoriak, a kolumbiaiak és az uruguayiak 0,2-0,2 millió dollárt; az
irakiak, a peruiak, a spanyolok, a ciprusiak, az ecuadoriak, a bolíviaiak, a svédek és a
norvégok 0,15-0,15 millió dollárt.”188 Szmirnov szóbeli közlését alátámasztó írásos
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- 77 bizonyítékok egyelőre nem állnak rendelkezésre, de feltehető, hogy az 1991. augusztusi
puccsig minden a szokásos rendben működhetett. Az azt követő fejetlenség, illetve Borisz
Jelcin orosz elnöknek az Oroszországi SZSZK területén az SZKP-t betiltó döntése viszont de
facto véget vetett az addig követett gyakorlatnak. A puccs utáni hónapok légkörét jól jellemzi,
hogy a pénztámogatások „gurításában” szerepet vállaló funkcionáriusok közül hárman is
gyors egymásutánban meghaltak (mindnyájan, mint a fentebb említett Nyikolaj Krucsina,
kiugrottak az ablakon, de az sem kizárt, hogy kilökték őket).189 Rendezett munkáról már szó
sem lehetett, hiszen a Szovjetunió felbomlása pusztán idő kérdése volt. Falin és a Szolidaritási
Alap működtetésével megbízott pártfunkcionáriusok igyekezete voltaképpen csak abban
merült ki, hogy igyekezzenek minél több dokumentumot eltüntetni, hiszen a dekonspirációt
mindenképpen el akarták kerülni. Akadtak viszont olyan munkatársai is a szovjet
pártközpontnak,

akik

inkább

megőriztek

néhány

dokumentumot

maguknál,

hogy

segítségükkel koronatanúként állhassanak az új rendszer bűnüldöző szervei elé, némi
előnyöket szerezve ezáltal önmaguknak.
A Szovjetunió végnapjai történetének tárgyalásakor felvetődik még egy kérdéskör,
mégpedig a párt- vagy állami pénzek átmentése a rendszert működtető funkcionáriusok által.
Nos, erre természetesen vannak jelek – így fennmaradt egy SZKP-dokumentum, amelynek
címe magáért beszél: „A NSZEP-vagyon külföldre utalása a Putnik szovjet-ciprusi vegyes
vállalaton keresztül”.190 A szovjet oldalról fennmaradt források szűkössége, illetve
hozzáférhetetlen volta azonban nem teszi lehetővé, hogy erről jelenleg megalapozott
történészi megállapításokat lehessen tenni, így e dolgozatnak sem lehet feladata e kérdésben
állást foglalni.
„A nemzetközi kommunista mozgalom egy teljesen mesterséges, életképtelen képződmény
volt, amelyet messzemenően az SZKP pénzei segítségével lehetett életben tartani – ez az oka
annak, hogy olyan csendesen és dicstelenül esett szét” – nyilatkozta Alekszandr Jakovlev, a
gorbacsovi vezetés egykori tagja 1992-ben az Izvesztyijának.191 Még ha első látásra
sommásnak is tűnik a megállapítás, mindaz, ami az 1990-es évek elején a nyugat-európai
kommunista pártokkal történt, igazolni látszik azt. Természetesen nem voltak 1990 előtt sem
egyformák a nyugati világ kommunista pártjai: voltak közöttük, amelyek minden nehézség
nélkül tudtak működni, sőt parlamenti képviselettel is rendelkeztek – számukra a szovjet
segítség abban segített, hogy kampányaikat és rendezvényeiket professzionális módon meg
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- 78 tudják szervezni, le tudják bonyolítani, és ezáltal több választópolgárt tudjanak elérni. Más
pártok a politikai lét és nemlét határmezsgyéjén helyezkedtek el, helyzetük alig volt több a
marginálisnál – számukra a „guruló dollárok” egyfajta létbiztonságot jelentettek, garantálva,
hogy egy társadalmi bázissal voltaképpen nem rendelkező párt fenn tudjon tartani egy
működőképes apparátust, más szóval hogy jelen tudjon lenni országa politikai életében.
Harmadrészt voltak pártok a nyugati világban, amelyek illegalitásba voltak szorítva. Nemcsak
diktatórikus rendszerekben fordult elő ez a jelenség – elég csak a Német Szövetségi
Köztársaságra utalni, ahol Németország Kommunista Pártja (KPD) 1956-tól be volt tiltva, az
1968-ban megalakult Német Kommunista Párt (DKP) pedig állandóan az elhárító szervek
célkeresztjében volt. Az ilyen pártok számára egyértelműen a túlélést jelentette a Moszkvából
érkező támogatás.
Jakovlev megállapítása persze nem veendő szó szerint – minden társadalomban
megtalálható egy többé-kevésbé szűk réteg, amely nyitott szélsőséges ideológiák, így a
kommunista eszme számára is. Így mindenütt megvan a lehetőség kommunista pártok életre
hívására. Az viszont, hogy egy egyébként marginális erőt

képviselő párt tartósan

működőképes apparátust tudott fenntartani – ez pedig előfeltétele volt annak, hogy egyáltalán
nemzetközi kommunista mozgalomról lehessen beszélni, hiszen ennek hiányában csak néhány
országban tudott volna fennmaradni ilyesfajta politikai erő –, mindenképpen a Moszkvából
folyamatosan érkező támogatásnak volt betudható.
Mindaz, ami a Szolidaritási Alap történetéről eddig ismert, nem elegendő ahhoz, hogy
végleges kép legyen alkotható a pártközi pénzügyi együttműködésről. Sok részlet nem világos
még, legfeljebb az orosz levéltárak megnyitása után lehet megalapozott véleményt alkotni. A
legfőbb ilyen probléma a Moszkvából jövő támogatások alakulása és a szovjet befolyás
mértéke közötti viszony. Egyelőre nem mutatható ki közvetlen korreláció a két tényező
között, de valóban megalapozott következtetések csak minden nyugat-európai kommunista
párt történetének részletes megvizsgálása után vonhatók le. Az eddig rendelkezésre álló
adatok megvizsgálása után úgy tűnik, hogy a szocialista tábor számára a bipoláris világ
fennállása során nem járt közvetlen politikai haszonnal a vasfüggöny túloldalán működő
testvérpártok támogatása, legalábbis ami a Szolidaritási Alapon keresztül juttatott segélyeket
illeti. A pénzügyi együttműködés egyéb formáit pedig a következő fejezetek fogják tárgyalni.

A pártközi pénzügyi együttműködés indirekt formái – áttekintés
Mindeddig a kommunista pártok közötti pénztranszferek egyetlen módjáról esett szó, a
szovjet pártvezetés által koordinált Nemzetközi Szolidaritási Alap keretein belül működő
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ennek keretében készpénzben, formalizáltan bonyolították a testvérpártok támogatását.
Létezett a direkt pénzügyi együttműködésnek egy másik formája is, amely bilaterális alapon
működött – erről, két kisebb kelet-európai kommunista párt tevékenységét bemutatva a
dolgozat későbbi fejezetei fognak szólni. Ettől teljesen különbözött azonban mindaz a
problémakomplexum, amelyet indirekt pártfinanszírozás néven illet a szakirodalom. E
fogalmat leginkább negatív előjellel érdemes meghatározni, ugyanis minden olyan
pártfinanszírozásra irányuló tevékenységet értünk ezalatt, amely nem minősül direktnek.
Tehát vagy nem készpénz formájában nyilvánult meg, vagy nem közvetlenül adta át a
„donor” párt képviselője az „akceptor” párténak.
E meghatározásból is kitetszik, hogy igen diffúz, összetett jelenségről van szó, amelyet
nehéz teljességre törekvően jellemezni. A direkt módon juttatott pénztámogatás ugyanis
egyszerűen felismerhető, azonosítható, emellett bizonyosan marad a transzfernek valamilyen
nyoma, vagy a küldő, vagy a fogadó oldalon. Minden, ami ezen túlmegy, sokkal kevésbé
megfogható. Ha valaki titokban szeretne máshoz pénzt eljuttatni, a lehetőségek tárháza nyitott
– végtelen számú megoldási módszer létezhet.
Az indirekt pártfinanszírozás igen korán megjelent a kommunista pártok közötti pénzügyi
együttműködésben – már a két világháború között működtek pl. a francia kommunista pártnak
vállalatai, amelyek a Szovjetunióval folytatott külkereskedelemben vállaltak szerepet, és
ezeken a csatornákon keresztül sikerült a pártkasszát is bevételhez juttatniuk (lásd fentebb, 25.
o.). A nemzetközi viszonyok konszolidálódásával pedig ki tudott alakulni egy többcsatornás
rendszer, amely – a direkt pártfinanszírozáshoz hasonlóan – képes volt különböző módokon is
eljuttatni a keleti tábor országaiból a pénztámogatást annak címzettjeihez.
E csatornák között volt olyan is, amely alapjában véve hasonlított a direkt
pártfinanszírozás módszereire, csak annyiban különbözve azoktól, hogy a pénzt ezekben az
esetekben nem közvetlenül kommunista pártoknak juttatták el. A címzett ilyenkor tipikusan
az adott ország és a Szovjetunió közötti barátság ápolását vállaló társaság (tehát hivatalosan
egy civil szervezet) volt, de van példa arra is bőségesen, hogy szovjetbarát, vagy legalábbis a
szovjet célokkal összhangban levő politikát folytató nemzetközi szervezetek részesültek
támogatásban. Nem véletlen például, hogy a bipoláris korszakban nagy médianyilvánosságot
kapó Béke-világtanács 1991 után azonnal eltűnt a nemzetközi életből, azaz akkor, amikor a
Szovjetunió már nem folyósította számára a fennmaradáshoz szükséges pénzösszeget.192
192

A Béke-világtanács és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról vö. Andrew–Mitrohin: A Mitrohin-archívum… i.
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pénzjuttatások nem kizárólag a Szovjetuniótól érkeztek. Helytálló lehet a szakirodalomban
megtalálható állítás, amely szerint a csehszlovákok is tevékeny részt vállaltak a Békevilágtanács, illetve a Szakszervezeti Világszövetség finanszírozásában.193 (Sajnos egyelőre a
„tevékeny részt” vállalás tovább nem konkretizálható, a kvantifikáció pedig egyáltalán nem
lehetséges az eddig ismert adatok alapján.) Az ugyanitt megtalálható megállapítás azonban,
amely szerint „Magyarország finanszírozta a Demokratikus Ifjúsági Világszövetséget”,194
további finomítást igényel.
Ez az állítás annyiban persze igaz, hogy a magyar fél oroszlánrészt vállalt a szervezet
fenntartásában, ami mindenekelőtt a székház biztosításában volt tetten érhető – 1951-től
ugyanis az addig Párizs központtal működő szervezet Budapestre tette át székhelyét. Jellemző
a korszak Magyarországára, hogy a pártvezetés még csak szimbolikusan sem ügyelt arra,
hogy döntéshozatala előtt értesítse a költözés ügyéről a kormányt – egyedül annyi maradt
fenn az iratokban, hogy „biztosítani kell, hogy a kormány igenlőleg válaszoljon”.195 Ismerve
a Rákosi-korszak működési mechanizmusait, alappal feltehető, hogy nem igényelt az ügy
komoly meggyőző munkát az MDP vezetése részéről. A magyar állampárt és a DIVSZ
közötti bizalmas kapcsolat azonban még korábbra megy vissza: az 1949-es budapesti
Világifjúsági Találkozó (VIT) nyomán az ifjúsági szervezetnek adott kölcsön támogatássá
formálásába jelentősebb vita nélkül belement a magyar kommunista pártvezetés (konkrétan: a
megmaradt 176.000,- forint értékű francia frankot meghagyják a DIVSZ-nek Párizsban,
továbbá kiutalnak a szervezetnek további, 100.000,- forintnak megfelelő frankot).196 Mi több,
az MDP partner volt olyan konspiratív műveletekben is, amelyek azt voltak hivatottak
biztosítani, hogy a kijuttatott pénztámogatás bármilyen körülmények között a DIVSZ
rendelkezésére állhasson. A DIVSZ ugyanis attól tartott, hogy a francia kormány a szervezet
betiltására készül, így a vagyon egy részének kimentése érdekében kért, hogy létesüljön egy
fiktív megállapodás, amely szerint a Magyar Ifjúság Népi Szövetségének 15.000.000,frankos (az MDP számításai szerint ez kb. 650 ezer forinttal volt egyenértékű) követelése van
a DIVSZ-szel szemben – ezt az összeget pedig egy külön számlán helyezték banki letétbe.197
A Rákosi-korszakban továbbra is különös intenzitású jellemezte a DIVSZ és az MDP
közötti kapcsolatot. Így a nemzetközi szervezet költségvetési hiányának kiegészítése
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- 81 érdekében is elsősorban a magyar állampárthoz fordult, amely a 2 millió 600 ezer forintból 1
millió 850 ezret fedezett is – majd kijelentette, hogy a külföldi utazások és az interurbán
telefonbeszélgetések költségeit a szervezetnek kellene állnia.198 Ez a logika a későbbiekben is
észlelhető: a magyar pártvezetés ugyan jelzi, hogy mindent nem fog kiegyenlíteni, mégis
beleegyezik egy olyan nagyságrendű összeg kifizetésére, amely kisebb-nagyobb zökkenőkkel
ugyan, de lehetővé teszi a DIVSZ folyamatos működését. Így például az 1954-es évre a
DIVSZ által kért 6.271.776,- Ft + 10.000,- $ pénzösszeg199 helyett „mindössze” 4.900.000,Ft-ot szavazott meg e célra az MDP vezetése.200 (Fontos megjegyezni, hogy mindezek mellett
a hivatalosan DIVSZ-tag magyar ifjúsági szervezet, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége [DISZ]
természetesen évente megfizette a rendes hozzájárulást, ami 55 ezer Ft volt201 – feltehetően
ennyit fizetett a többi tagszervezet is, ami persze aránytalanul magassá tette Magyarország
egészében vett hozzájárulását.) Felvetődik a kérdés, hogy milyen forrásból teljesítette a
magyar fél e kifizetéseket: nem meglepő módon a válasz az, hogy az államkasszából. Az
1950-es években feltehetően elég volt egy telefonhívás az illetékes minisztériumban, ahol
közölték

a

vonatkozó

pártdöntést.

Pénztámogatás

esetén

ez

egyértelműen

a

Pénzügyminisztérium volt, a nemzetközi levelezés és telefonhívások fedezése pedig a
Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumon keresztül történt. Így válik érthetővé egy, a
pártvezetés számára 1957-ben készített összesítés, amely szerint DIVSZ a magyar államtól
1951–55 között évi átlag 5.000.000,- Ft támogatásban részesült.202 1956 után azonban ebben a
kérdésben is „realistább”, azaz takarékosabb politikát folytatott az új pártvezetés, az évi 1,5
millió forintos hozzájárulás körül állt be a magyar fél által juttatott támogatás mértéke (ami
jelenthetett 1, de 2 millió forintot is egy-egy évre).203
Az 1960-as években a magyar hozzájárulás lecsökkenése magával hozta a többi
szocialista ország fizetési kötelezettségének megnövekedését is. Míg 1956 előtt e
kötelezettség egyedül a tagszervezetek kontribúciójára mérséklődött, a későbbiekben ennél
nagyobb mértékben kellett a DIVSZ működését támogatniuk maguknak az őket fenntartó
pártoknak. Magyarország az évi 1,5 millió forinttal továbbra is az „élbolyban” maradt, 1960ban a Szovjetunió és Kína teljesített hasonló nagyságú hozzájárulást (emellett ez a három
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- 82 ország volt az is, amely a DIVSZ „keményvalutában” felmerülő költségeit is fedezte –
Magyarország: 2.000,- $, a SZU és Kína „fejenként” 38.500,- $ értékben). A többi szocialista
ország kizárólag forintban kellett, hogy fizessen – az eddig ismert adatok alapján Bulgária
400, Lengyelország 200, Románia 300 ezer Ft-tal járult hozzá a működéshez. Egy, a
pártközpont számára készült feljegyzésben maradt fenn az információ, amely szerint „ismert
okokból” 1960-ban a kínai tagszervezet egyik napról a másikra 1,5 millióról 100 ezer (!) Ft-ra
csökkentette a hozzájárulást, az észak-koreaiak és az észak-vietnamiak pedig teljes egészében
beszüntették azt (egyelőre nem ismert, hogy ez mekkora kiesést jelentett abszolút
számokban). A DIVSZ-nek ezért más bevételi forrás után kellett néznie, ennek érdekében
nyitotta meg Budapesten a Nemzetközi Ifjúsági Boltot. Az itt folyó kereskedelmi tevékenység
az iratok tanúsága szerint átlagban évi 500-700 ezer Ft tiszta jövedelmet hozott a DIVSZ-nek,
ám csak úgy, hogy ezt az évi 2,5 millió Ft-os vám- és forgalmiadó-kedvezmény tette lehetővé
– ami voltaképpen azt jelenti, hogy a magyar állam támogatása továbbra is magasabb volt a
többi tagénál. A DIVSZ működése azonban továbbra sem volt fenntartható, 1966-ban
mintegy 1 millió Ft nagyságrendű deficit körvonalazódott. A finanszírozhatóság érdekében
neki kellett állni bizonyos, a DIVSZ félig-meddig legális számláin levő összegek
„kifehérítésének” is. „A DIVSZ speciális rendezvényeihez (Fesztivál, Firenzei Konferencia,
Fórum) nyújtott külön támogatások maradványai és az évi rendszeres – de titkos –
repülőtársasági visszatérítések következtében mintegy 100.000 dollár nagyságrendű egyenleg
keletkezett a Szövetség valutaszámláján. A felhalmozott összeg jogilag és gyakorlatilag a
DIVSZ tulajdonát képezi, azonban bizonyos megalapozatlan igények megakadályozása
érdekében és a források bizalmas jellegű eredete miatt ezt a tényt nem hozták
nyilvánosságra” – írták a jelentés készítői, hozzátéve, hogy az összeg nagysága és eredete a
DIVSZ Iroda és a KISZ KB munkatársai előtt ismert.204
Az MSZMP KB Titkársága az előterjesztésben kifejtett javaslatok közül az alábbiakat
fogadta el: a) a forintot nem fizető szocialista országok (Kuba, Korea, Csehszlovákia, NDK)
fizessenek rendszeresen forint-tagdíjat, és vállaljanak részt az anyagi nehézségek
kiküszöbölésében; b) a magyar tagszervezet hozzájárulását emelje fel 1,5 millióról 2,5 millió
Ft-ra, továbbá adjon 500.000,- Ft hozzájárulást a deficit kiküszöböléséhez; c) a DIVSZ
kereskedelmi forgalma maradjon a jelenlegi kereteken belül, és hogy a magyar fél közölje
hivatalosan a szervezettel, hogy az évi 2,5 milliós adókedvezményt tekintsék hivatalos
támogatásnak; d) 50.000 dollárt, évi 5.000 dolláros magyar hozzájárulás címén (10 éven
204
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- 83 keresztül) a DIVSZ támogatására fordít (nemzetközi szemináriumok itthoni megszervezésére
a DIVSZ égisze alatt), a fennmaradó 50.000 dollár pedig továbbra is tartalékként fog
szolgálni, hogy a késedelmesen megérkező tagdíjak el-elmaradása esetén folyamatosan tudjon
a szervezet működni.205
Nem áll rendelkezésre adat arról, hogy a szovjet blokk többi országának ifjúsági
szervezetei milyen intenzitással teljesítették fizetési kötelezettségüket azok után, hogy a
magyar fél „szorgalmazta” náluk a forintban történő fizetést, árulkodó azonban az a tény,
hogy alig pár év múlva, 1970-ben ismét az MSZMP KB Titkársága elé került a DIVSZ anyagi
helyzetének ügye. A pártvezetés ekkor sem lépett új utakra a probléma megoldása érdekében:
egyfelől tovább növelték a magyar fél hozzájárulását (2,5 millió Ft-ról 5,5 millióra – azaz
nominálisan elérték a Rákosi-korszakban teljesített kifizetés szintjét), javasolták a DIVSZ
Irodán keresztül felvetni a tagdíjak általános megemelését, illetve – és ez talán a legfontosabb
eleme az ekkor meghozott döntésnek – a KISZ-re bízták a jövőre nézve a DIVSZ budapesti
működése nyomán felmerült költségek fedezését, mondván, a magyar ifjúsági szervezet saját
költségvetési irányelvei alapján vegye bele éves költségvetésébe a DIVSZ székházával, illetve
az ott dolgozó apparátus működésével kapcsolatos kiadásokat.206 Egyelőre nem ismert, hogy
mennyire jelentett megoldást ez a döntés a nemzetközi szervezet immár krónikusnak
bizonyuló veszteségének problémájára – annyi bizonyos, hogy a későbbiekben a párt vezető
testületei már nem foglalkoztak a DIVSZ finanszírozásának kérdésével.
Ennek fényében a Voszlenszkij által leírt mondat sommásnak is tűnik, meg nem is.
Egyfelől természetesen nem kizárólag Magyarország finanszírozta a Demokratikus Ifjúsági
Világszövetséget – a többi tagország (legalábbis az egykori szocialista országokra ez igaz) is
tartozott némi hozzájárulással. A magyar párt iratai azonban bizonyítják, hogy az a tény, hogy
a DIVSZ központja Budapesten működött, egyet jelentett azzal is, hogy a magyar félnek
kiemelten kellett pénzzel támogatnia a szervezetet. Negatívan közelítve hozzá, úgy lehetne
cum grano salis egyetérteni Voszlenszkij megállapításával, hogy a magyar hozzájárulás
kiesése – szemben a többi szocialista országéval (a Szovjetuniót leszámítva) – végzetes
csapás lett volna a szervezet működésére. A DIVSZ ugyan napjainkban is Budapesten
működik, az 1967-ben magyar pénzen felépült új székházából (II. kerület, Ady Endre utca)
azonban ki kellett költöznie, tevékenysége pedig már szinte sehol nem vált ki nagyobb
médiafigyelmet.
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- 84 A DIVSZ-hez hasonló módon indirekt pártfinanszírozásra adott lehetőséget a
kommunista pártok közös(nek szánt), Prágában szerkesztett folyóirata, a Béke és Szocializmus
(„nemzetközi” nevén World Marxist Review). Az egykori KOMINFORM keretei között
1956-ig megjelenő Tartós békéért, népi demokráciáért címet viselt, dicstelenül kimúlt
periodika pótlásáról az európai kommunista pártok 1957. novemberi értekezletükön hoztak
döntést, aminek következtében a Béke és Szocializmus 1958 márciusától megkezdhette
működését.207 A folyóirat alapításakor még valóban úgy tűnhetett, hogy a lap hozzájárul a
nemzetközi kommunista mozgalom egységéhez, hiszen a szovjetek által uralt keleti tömb
hatalmon levő állampártjai mellett pl. az Olasz Kommunista Párt is részt vett a munkában. A
kép azonban nem maradt sokáig harmonikus: 1962-ben a Kínai Kommunista Párt szüntette be
közreműködését,208 majd ugyanígy tett egy év elmúltával a Koreai Munkapárt is.209 Mindez
látszólag nem befolyásolta a kiadvány sikerességét – az 1960-as évek folyamán egyre bővült
azon országok köre, ahol terjesztették példányait. Az 1970-es évtized elejére azonban már
felismerhető volt, hogy ugyan továbbra is növekedett azon pártok száma, amelyek
képviseltették magukat a szerkesztőség mellett, mégis egyértelműen a Szovjetunió dominálta
„szorosan együttműködő szocialista országok” kommunista pártjai (illetve rajtuk kívül a
mongol párt) vehetett csak részt a megjelenés körüli operatív munkában.210
Az „operatív munka” része volt természetesen a folyóirat finanszírozása is. Egyelőre nem
ismert, hogy pontosan mikor, de feltehetően a kínaiak és a koreaiak kiválása után
megállapított kulcs szerint a szovjet párt viselte a költségek 50 %-át, a kelet-európai
szocialista országok pártjai 8-8 %-ot fedeztek, míg a mongolok hozzájárulása ennél valamivel
kisebb volt. A DIVSZ-nél látottakhoz hasonlóan a Béke és Szocializmus költségeihez való
hozzájárulás is egyszerre jelentett „szocialista” és „kapitalista” valutában való fizetésteljesítést. Az 1960-as évek kiválásai miatt többször megemelt MSZMP-hozzájárulás 1971ben 1.313.600,- cseh koronát és 49.700,- USA dollárt tett ki.211 Nagyságrendileg tehát 16,5
millió cseh korona és 621 ezer USA dollár lehetett 1971-ben a Béke és Szocializmus
költségvetése. Figyelembe véve, hogy 1964-re a szerkesztőség 14.896.400,- cseh koronával és
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- 85 kb. 567 ezer dollárral számolt,212 megállapítható, hogy az 1960-as évtizedben „a feladatok
bővülésével” a befizető pártok számára elviselhető mértékben ugyan, de konstans módon nőtt
a hozzájárulás összege. Nem is övezték nagy viták pl. a magyar pártvezetésben a folyóirat
finanszírozásának módját: rendre rábólintottak a kért befizetés-emelésekre, sőt az is
előfordult, hogy minderről előterjesztés sem készült, hanem csupán az illetékes KB-titkár
szóbeli bejelentése alapján szavaztak a kérdésről.213
1973 után azonban magyar viszonylatban megváltozott a helyzet. Az 1974-es évre kért 20
%-os „szocialista” és 50 %-os „kapitalista” valutabefizetés-emelésekre az MSZMP jóval
kevésbé készségesen reagált. Ebben bizonyosan szerepe volt annak is, hogy időközben
némileg módosult a befizetési kulcs: az SZKP 50 helyett „mindössze” 43,8 %-ot fedezett, míg
a kelet-európai szocialista országok pártjai 8,7-8,7 %-ot voltak kénytelenek vállalni. Az
MSZMP külügyesei számára ez az eljárás is valamiféle „egyenlősdi”-nek tűnt. A további
emelésre irányuló kérést azonban egyértelmű elutasítással fogadták. „Úgy tűnik, hogy a
folyóirat szerkesztősége időnként túlméretezett vállalkozásokba bocsátkozik” – fogalmazták
meg némileg diplomatikus módon ellenérzéseiket egy belső előterjesztésben. Ettől
függetlenül nem láttak jobb megoldást, minthogy teljesítsék a kérést. Ehhez járulhatott, hogy
nem sokkal korábban kétoldalú alapon felvetették a szovjet pártnak e problémákat, ők
azonban azzal ütötték el a kérdést, hogy ezt majd később, többoldalú alapon, egy külön
értekezleten kell tisztázni. Most azonban teljesíteni kell a Béke és Szocializmus
szerkesztőségének kéréseit, ellenkező esetben ugyanis „szorult helyzetbe” kerülnének a
prágaiak.214 A Politikai Bizottság így rábólintott a pótlólagos dollár- és koronaigényre. Nem
tudni, hogy ezért vagy ennek ellenére tett így, de már 1973-ban jelzés érkezett a
pártközpontba a Béke és Szocializmus melletti magyar képviselettől: a dollárban küldött
hozzájárulást „csaknem teljes egészében a kapitalista és a harmadik világbeli pártok
kiadásainak támogatására költik el; ez egyben a pártok anyagi támogatásának formája is.”215
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- 86 A folyóirat szorult helyzete azonban különös módon permanensnek bizonyult, ugyanis
már 1975-ben új igényekkel álltak elő, és amikor az MSZMP ezeket nem volt hajlandó
teljesíteni, ezt a folyóiratnál elkezdték „hátraléknak”, majd tartozásnak tekinteni. A magyar
párt igyekezett eleinte elodázni ilyesfajta kérések teljesítését, csak részlegesen, esetleg néhány
év múlva teljesítve őket (pl. az 1975-ös kérésnek 1978-ban téve eleget),216 hogy aztán az
1982-ben fenyegető államcsőd elhárítása után még inkább megmakacsolva magát, igyekezzen
kibújni a nyugati valutát igénylő fizetési kötelezettség alól. 1983-ban a pártközpont külügyi
osztálya inkább a kéréseken felül emelte volna a koronában fizetendő hozzájárulás mértékét,
csak le lehessen csökkenteni a dollárban teljesítendőét.217 Ez az elképzelés azonban
irreálisnak bizonyult: a pártvezetés ezt belátva döntött úgy, hogy megemeli a koronában
teljesítendő befizetés összegét (2.000.000,- koronáról 2.400.000,- koronára), közölve, hogy a
dollár-befizetés megemelésére nincs módja.218 Feltehetően a szinten tartásba sem szívesen
mentek bele, de a kapitalista valutában történő kifizetés beszüntetése minden valószínűség
szerint olyan precedenst szült volna, amilyet a szovjetek nem voltak hajlandók eltűrni (a
lengyelek mindazonáltal, hasonlóan a Szolidaritási Alap rendszeréhez, itt is megszüntették
dollárban való hozzájárulásaikat – a koronában kirótt kötelezettségeket azonban továbbra is
teljesítették).
A lap pénzigényei tehát folyvást nőttek, így felvetődik a kérdés, hogy mire fordították a
tagpártok által teljesített kifizetéseket? Nos, egyfelől igaz, hogy a világnak egyre több
államában terjesztették a kiadványt (1989: 145 ország), másfelől az is igaz, hogy sem a
példányszám (1989: 500 ezer példány világszerte), de ami még fontosabb, sem a lap
nemzetközi arculata nem adott okot semmiféle derűlátásra. A Béke és Szocializmus, amely a
kommunista mozgalom egységét volt hivatva kifejezni, egyértelműen Moszkva és a szovjet
vonalat követő országok szócsövévé vált. Ezt jelképezte mind a kínaiak kiválása, mind az
eurokommunizmus jelenségével szembeni ellenséges hallgatás – a folyóirat, illetve az azt
fenntartó ideológia egyszerűen képtelennek bizonyult reagálni az őt ért kihívásokra. A Béke és
Szocializmus szerkesztősége pedig vízfejjé vált – apparátusához 354 fő tartozott, akik között a
legnépesebb „frakciót” a szovjetek képviselték 150 fővel (a „házigazda” csehszlovákok
mindössze 130-an voltak).219 Ugyanígy a szovjetek „feladata” volt a finanszírozás során
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- 87 felmerülő hátralékok kiegyenlítése – így azoké is, amelyeket az MSZMP „okozott”. Sokkal
szorgalmasabb befizetők voltak egyébként a csehszlovákok, a bolgárok és a mongolok. 220
Hatékony propagandát a szovjet típusú kommunista rendszer mellett tehát nem tudott
folytatni a lap – akkor mi indokolta egy ekkora létszámú apparátus fenntartását? Minden
bizonnyal az, hogy a Béke és Szocializmusnak egyéb funkciója is volt. Nem volt véletlen,
hogy azok a harmadik világbeli pártok, amelyeknek országaiban megjelent a folyóirat,
képviseltették magukat a szerkesztőség mellett. A Béke és Szocializmus apparátusán keresztül
ugyanis folyamatosan zajlott pénztámogatások eljuttatása kisebb kommunista pártokhoz.
„Ellenőrizhetetlen, hogy különböző pártok milyen összegű támogatást kapnak a folyóiraton
keresztül. A változásra irányuló javaslatok mindeddig megbuktak az érdekeltek ellenállásán”
– állapította meg egy, az MSZMP Politikai Intéző Bizottsága számára készült 1989-es
előterjesztés.221
Ludmilla Kobrina, aki a folyóirat kiadójának könyvelésében dolgozott, 1991-ben ezeket
nyilatkozta a Lityeraturnaja Gazetának: „Mekkora összegeket is vittem én aktatáskában a
pénztárból az igazgató dolgozószobájába! …volt, hogy 10.000, volt, hogy 15.000, de volt
olyan is, hogy 50.000 dollárt. Ha a rendelkezésre bocsátott pénz nem volt elég, és ez igen
gyakran előfordult, még többet adtunk, és kértünk Moszkvától, azaz az SZKP KB-től újabb
összegeket… Jöttek emberek, akik nem közvetlenül a folyóiratnál dolgoztak, de pénzt kaptak a
terjesztésért. Azt aztán rögtön átrakták az én aktatáskámból a közvetítőébe… Körülbelül 2
millió dollár volt az SZKP éves hozzájárulása a folyóirat megjelentetéséhez – pontosan
ekkora volt a CSKP-é is. Hozzájárulásnak nevezem ugyan, de anélkül, hogy ide érteném a
mások adósságai miatti kifizetéseket. Az SZKP ugyanis minden év február 14-én kiegyenlítette
mindazt, amit más pártok nem teljesítettek. Minden repülőutat, minden nyaralást,
családonként 240 kilogramm csomagot a folyóirat szerkesztőbizottsági tagjai és
hozzátartozóik számára… minden konferenciát, szimpóziumot, kerekasztal-beszélgetést,
évfordulót. És hozzá még a párt és a kormány luxus-vendégházát Prágában! Elképesztő
mennyiségű pénzt pazaroltak el.”222
E két ok, az ellenőrizhetetlen pénzkifolyatás és a kihívásokra reagálni képtelen apparátus
arra sarkallta a mind ideológiailag modernizálódni kívánó, mind egyre krónikusabban
pénzszűkébe kerülő MSZMP-t („pártunk anyagi helyzete miatt egyetlen nyugat-európai KP
üdülőjének sem tudjuk fizetni a repülőjegyet” – írta a pártközpont külügyi osztályának
220

Voslensky: i. m., 206-207. o.
MNL OL M-KS 288. f. 32/b. cs. 1989/89. ő. e. Javaslat a Politikai Intéző Bizottság részére az MSZMP
részvételéről a Béke és Szocializmus folyóirat munkájában, 1989. június 28.
222
Lityeraturnaja Gazeta, 1991. november 6. Idézi Voslensky: i. m., 207. o.
221

- 88 vezetője az egyik nyugat-európai magyar nagykövetségnek 1989 augusztusában223), hogy
felülvizsgálja a Béke és Szocializmus irányában fennálló kapcsolatait. Azok teljes
megszakítása (ekkor még) nem látszott reális alternatívának, ugyanis a folyóirat mögötti
kiállást még ilyen állapotában is – a „hovatartozás” kifejeződésének tekintették, a szakításról
pedig úgy gondolták, hogy túlságosan megterhelné a többi szocialista országgal fenntartott
viszonyt, mivel azok hajlamosak lennének „jelentőségén felül értékelni” a magyar lépést.224
Ebből a kitételből arra lehet következtetni, hogy legalábbis némely „testvérpártok” –
mindenekelőtt feltehetően a szovjet – a folyóirat fenntartása mellett álltak ki. A magyar
pártvezetés döntése mindazonáltal csupa olyan elemet tartalmazott, amelyek félreérthetetlenül
a szakítás irányába mutattak. Így megszüntették a lap melletti állandó magyar képviseletet, a
kapcsolattartást többszöri kiutazásokra redukálva. Döntött a Politikai Intéző Bizottság arról is,
hogy az 1989-es évre a korábbi támogatásnak mindössze a felét fizesse ki a magyar párt,
1990-től teljesen beszüntetve a pénzfolyósítást. Emellett elhatározták a folyóirat magyar
kiadásának beszüntetését is. A testület a párt főtitkárát bízta meg, hogy levélben közölje a
Béke és Szocializmus szerkesztőségével mindezeket.225 Grósz Károly azonban vagy túl
elfoglalt volt ahhoz, hogy ezzel az üggyel foglalkozzon, vagy kerülgetni akarta a problémát,
ugyanis a főtitkári hivatali idejéből még hátralevő néhány hónap alatt nem küldte el a
hivatkozott értesítést a prágai szerkesztőségnek. Ezt már az át- vagy újjáalakult párt, a Magyar
Szocialista Párt (MSZP) nevében kellett megtennie Nyers Rezsőnek mint pártelnöknek 1989.
december 15-én. Nyers levelében érdekes módon nem a júniusi PIB-döntésre hivatkozik,
hanem az MSZP 1989. novemberi elnökségi ülésére, amelyen – úgymond – megvitatták a
Béke és Szocializmus problematikáját. Határozata azonban – erre következtethetünk a
pártelnöki értesítésből – voltaképpen megismételte a júniusban elfogadottakat. Az MSZP
Elnöksége eszerint elhatározta, hogy 1989. december 31-ével megszünteti a folyóirat melletti
állandó pártképviseletet és a folyóirat pénzügyi támogatását, jóllehet a folyóirat munkájában
továbbra is részt kíván venni, támogatja a megújítás iránti törekvéseket.226
A magyar párt 1989-es hezitálása arra enged következtetni, hogy akkoriban (még)
jelentős erők képviselhették a folyóirat fenntartása melletti álláspontot. Ennek fényében
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- 89 furcsa, hogy alig pár hónap múlva egy, a pártközpont külügyi apparátusa által elkészített irat
arról tudósít, hogy a Béke és Szocializmus munkájában résztvevő pártok 1990. április 10-én
Prágában megtartott Szerkesztőségi Tanácsi ülésen kimondták a folyóirat megszüntetését. Az
irat elkészítője ugyan elismeri, hogy „heves viták” zajlottak a meghivatkozott ülésen, de leírja
azt is, hogy ezek nem a kelet-európai pártok között folytak, ők ugyanis egyetértettek abban,
hogy a világban és a nemzetközi munkásmozgalomban bekövetkezett változások politikai
szempontból lehetetlenné teszik a folyóirat további működését (mind a szovjet, mind a
lengyel, a csehszlovák, az NDK, mind a magyar párt így gondolta – a bolgárokat nem vette be
a felsorolásba a jelentés írója). A folyóirat további működésében érdekelt, különösen a fejlődő
országokból érkezett pártok többsége (mindenekelőtt a latin-amerikai és az arab pártok) nem
értettek egyet: a mérsékeltek a folyóirat reformját, ideiglenes szüneteltetését javasolták,
mások Európa-centrizmusról, a szolidaritás feladásáról, a cégtábla átfestéséről beszéltek. A
kelet-európaiak politikai érvekkel nem tudtak ez ellen hatni, be kellett tehát vallaniuk az igazi
okot: a finanszírozás lehetetlenné válását.227 Feltehetően nem véletlen, hogy ez a hirtelenjében
kialakult egyetértés a (poszt-)kommunista kelet-európai pártok között körülbelül egy
hónappal az után jött létre, hogy az SZKP úgy döntött: beszünteti a folyóirat orosz nyelvű
kiadását. Tette ezt pedig februári határozata ellenére, amelyben elfogadta a Béke és
Szocializmus 1990. évre tervezett költségvetését, illetve az abból rá eső hozzájárulás
teljesítését.228 A szovjet pártvezetés megfontolásai egyelőre nem ismertek – a döntéshozatal
rekonstruálása további kutatásokat igényel.
Mind a folyóirat működése, mind a megszüntetés körülményei – amennyire most ezekre
vonatkozóan van információ – amellett szólnak, hogy a Béke és Szocializmus voltaképpeni
funkcióját mindvégig elégtelenül látta el. Nem volt színvonalas kifejeződése a kor
marxizmusának, nem adott útmutatást olvasóinak, valamint a kisebb kommunista pártoknak –
és nem kínált fórumot a mozgalmon belüli pluralitás ábrázolására. Egyetlen célt tudott
megbízhatóan szolgálni: a döntően a szovjetek által működtetett pártközi pénzügyi-gazdasági
együttműködési rendszer egyik csatornájaként biztosította a kisebb, főként harmadik világbeli
kommunista pártok javára menő pénztámogatás folyósítását. Ezért azonban nem lett volna
szükség egy több mint 300 fős apparátust évtizedeken keresztül fenntartani.
Nem véletlen egyébiránt, hogy a lap egyes munkatársai, így pl. az utolsó főszerkesztőhelyettes, Vodolazov által dédelgetett tervek – egy új nemzetközi baloldali folyóirat
megindítása a Béke és Szocializmus romjain, az európai szocialista, szociáldemokrata és
227
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- 90 kommunista pártok alapítványai, tudományos intézményei munkáját felhasználva, a szovjetek
mellett az olasz és a spanyol kommunista párt, a német szociáldemokraták és a cseh
reformkommunista Obroda támogatásával –, amelyekhez Magyarországon is kerestek (az
MSZP-hez kapcsolódó Lukács Alapítványnál) szponzorokat, eleve kudarcra voltak ítélve.229
A korábban is idézett pártdokumentumokban konstatált tekintélyvesztés miatt senki sem adta
nevét efféle kísérletekhez az 1989 utáni Európában.
Az indirekt pártfinanszírozásra nemcsak a közös folyóiratot „kiszolgáló” apparátus adott
lehetőséget, hanem az egyes kommunista pártok sajtója is. Akár komplementer jelenségként
is felfogható ez az eljárás: a kisebb, döntően a harmadik világ országaiból jövő kommunista
pártok, amelyeknek nem (vagy csak igen szerény mértékben) volt sajtótermékük, a Béke és
Szocializmus szerkesztőségén keresztül jutottak pénztámogatáshoz – a fontosabb, döntően a
fejlett nyugati tőkés országokban működő kommunista pártok újságjai (illetve a mögöttük álló
kiadók) önmagukban is alkalmasak voltak rá, hogy a pártközi pénzügyi-gazdasági
együttműködés csatornájaként szolgáljanak.
A pártsajtók támogatásának többféle formája létezett. „Az SZKP, valamint a tőkés
országok kommunista pártjai és haladó munkásszervezetei közötti együttműködés egyik
formája… az ő sajtótermékeik árusítása és terjesztése a Szovjetunióban. (…) Egyes esetekben
egy-egy testvérpárt sajtótermékeinek eladása a pénzügyi segítség egyik formája” – állapítja
meg az SZKP KB Titkársága 1990. február 22-i ülésének jegyzőkönyve.230 Ezek a mondatok
egy évtizedek óta működő rendszert jellemeznek. Több szocialista országban egyedül a
nyugati kommunista pártok lapjai jelentették a szélesebb közvélemény számára a
kapcsolódást a „vasfüggönyön túli” nyilvánossághoz. Az 1960-as évek elején pl. így nézett ki
az NDK-ba importált nyugati sajtótermékek portfóliója: Daily Worker (a Brit Kommunista
Párt lapja) 500 példányban; The Worker (az USA Kommunista Pártjának lapja) 150
példányban; Political Affairs (az USA Kommunista Pártjának elméleti folyóirata) 150
példányban; l’Humanité (a Francia Kommunista Párt központi lapja) 543 példányban; France
Nouvelle (a Francia Kommunista Párt elméleti hetilapja) 250 példányban; Cahier[s] du
Communisme (a Francia Kommunista Párt elméleti folyóirata) 100 példányban; Nouvelle
Critique (a Francia Kommunista Párt kulturális hetilapja) 7 példányban; Avgi (a Görög
Demokratikus Baloldal [EDA] központi lapja) 200 példányban. Mindez nagyságrendileg 25
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- 91 ezer dollárba került akkoriban.231 A pártközpont illetékesei szerint erre szükség volt, hiszen e
lapokra „megrendeléseinket a testvérpártok kérésére, harcuk támogatása érdekében adtuk fel.
Éppen e pillanatban, amikor a tőkés országok burzsoáziája brutális terrorral próbálja meg
elnyomni a munkásosztály és testvérpártjaink harcát, szolidaritási okokból szükségesnek
tartjuk a további behozatalt. Emellett sürgős szükség van e sajtótermékekre intézeteinknek a
nemzetközi munkásmozgalom tanulmányozásához”.232 Nem is állt meg „félúton” az NDK,
folytatta, sőt növelte a külföldről beszerzett lapok mennyiségét. A Daily Workerből Morning
Starrá alakuló brit pártlap 1967-es ezres példányszámát a pártközpont elégtelennek tartotta,
így a megemelést javasolta 1200-ra, azzal indokolván, hogy tartósan igény van több lapra,
például intenzív tanfolyamokon. Megállapította azt is – ami leginkább a mai kor történészei
számára érdekes –, hogy magánszemélyek irányában a példányszám-bővítés nem aktuális.233
A brit pártlap minden bizonnyal örült az előfizetés megnövelésének, hiszen igencsak szorult
helyzetben volt akkoriban. „Nagy-Britannia Kommunista Pártja programjának 1967-ben
történt módosítása („Brit út a szocializmushoz”) és a lap nevének megváltoztatása (Daily
Worker – Morning Star) annak idején, de azóta is sok politikai vitára és nézeteltérésre adott
okot a párton belül, s különösen amióta a párt vezetése támadja a szocialista országokat az
1968-as csehszlovákiai események miatt, a régi párttagoknak jelentős része, de az újak közül
is sokan, elvesztették lelkesedésüket a lap iránt” – tudósította a magyar Külügyminisztériumot
és az MSZMP KB-t a londoni nagykövetség, hozzátéve, hogy a napi 46-47 ezres
példányszámból 18 ezret szocialista országokba adnak el. 234 A folyamat feltehetően nem állt
meg itt – de a brit pártlap az eddig rendelkezésre álló ismeretek szerint kikerült a szocialista
országok pártközpontjainak érdeklődési köréből.
A fent közölt NDK listán végigtekintve érdekes lehet egyfelől, hogy a nagy
példányszámú és a mozgalmon belül nagy fontossággal bíró olasz pártsajtó nincs képviselve –
ez nem feltétlenül jelentette, hogy arra Kelet-Berlinben nem voltak kíváncsiak, magyarázható
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- 92 azzal is, hogy más úton szerezték be. Másfelől figyelemreméltó az egyetlen nem határozottan
kommunista sajtótermék, a görög Avgi feltüntetése. Az ekkoriban illegális GKP egyetlen
görögországi működési kerete a görög baloldal egészét tömörítő, bizonyos mértékben de facto
kommunista befolyás alatt álló politikai szervezet, az EDA volt – ennek lapjára fizettek elő a
szocialista országok kommunista pártjai, így az NDK-beli is. Olvasótáborát szinte kizárólag
az adott országban élő görög kommunista emigránsok jelentették, akik számára ez volt
tulajdonképpen az egyetlen kapcsolódási pont valódi hazájukhoz. Az NDK-ból történő
előfizetés 1956-tól adatolható, ekkor fordult ugyanis levélben a GKP KB a NSZEP-hez,
jelezve, hogy egyetlen „következetesen demokratikus” politikai erő van Görögországban, az
EDA, amelynek lapja, az Avgi „üldöztetésnek és rendszabályozásnak” van kitéve. Ezért
kérték, hogy az NDK-ban élő görögök fizethessenek elő a lapra, „ha akarnak”, utalva arra is,
hogy ez a párt számára „nagy segítség” lenne.235 A megoldás végül úgy szólt, hogy az NDKban a GKP számára létrehozott „becsületalap” („Ehrenfonds”) összegéből fordítanak az
előfizetésre pénzt valutában – ennek mértéke „a NSZEP belátására van bízva” a görögök
szerint. Nem hiányzott azonban a szolidaritás felemlegetése sem: tudtára adták keletnémet
elvtársaiknak, hogy ezzel a pénzzel „a bebörtönzötteket és száműzötteket” akarják segíteni.236
Az NDK (illetve pro forma az ott élő görög kolónia) tehát valószínűleg 1957-től fizetett
elő a lapra – Magyarország viszonylatában ennyire konkrét kezdő dátum nem ismert. Az első
rendelkezésre álló adat annyi, hogy 1958 előtt 30, 1958–1961 között pedig 60 példányra
fizettek elő Magyarországról. A görög párt ekkor kérte levélben az MSZMP KB-t a
példányszám 100-ra emelésére. Az MSZMP KB külügyesei támogatóan viszonyultak az
ötlethez, jelezve, hogy „ez egyúttal a görögországi kommunista sajtó segítése is lenne”.237
Költségvonzatként számításaik szerint az eredetileg 1.800,- dolláros éves összeg 1.200,dollárral emelkedett volna (a plusz negyven példány miatt) – ezt minden bizonnyal
elviselhetőnek tartották. A GKP Központi Bizottságával ugyanis maga Kádár János közölte,
hogy a magyar fél felemeli 100-ra az előfizetett példányszámot.238 Sem NDK, sem magyar
viszonylatban nem ismert eddig, hogy milyen arányban fedezte az emigráns görögök által
befizetett összeg, illetve a párt által adott támogatás az előfizetési díjat. Az MSZMP
költségvetési irataiban 1963-ban megjelent ugyan külön tételként az Avgi, bár nem
részletezve. 1964-ből viszont már bizonyosan fennmaradt 30.200,- Ft térítetlen összeg a lap
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- 93 előfizetési díjából239 – ez a jelenség pedig megismétlődött a következő években is.240 Egészen
az 1967-es katonai hatalomátvételig – az azt követő helyzetben viszont nem ismert, hogy
mennyiben változtak meg a lapelőfizetés körülményei. Az MSZMP-iratokból annyit lehet
tudni, hogy „’Avgi’ görög újság előfizetése bizonytalan a jelenlegi (a puccs utáni – Sz. G.)
Görögországi [sic] helyzet miatt”,241 majd a későbbiekben mindössze a „görög újság” vagy
„g. újság” tétel szerepel, nem részletezve, hogy voltaképpen miről is van szó242 – feltehetően
azért, mert ekkortól kezdve az Avgi megjelenése szünetelt. Az 1974 után helyreállt görög
demokrácia idején pedig már az ismét legális GKP sajtójára (Rizoszpasztisz) fizetett elő az
MSZMP – a magyarországi görög kolónia nevében. Mindaddig, amíg úgy nem gondolták,
hogy „erkölcsileg nem tartjuk helyesnek, hogy a görög párt tagjainak lapmegrendeléseit az
MSZMP fizesse elő”.243 A Titkárság elfogadta ezt az okfejtést, így 1979. november 19-étől a
Magyarországon maradt görög párttagok saját maguk voltak kénytelenek a lapelőfizetést
állni.
Mindezek persze csupán példák, és talán nem is jellemzőek – hiszen a szovjet blokk
országaiban valóban éltek emigráns görögök, akik számára fontos volt, hogy otthoni sajtót
olvassanak. A fentebb említett többi példa – amerikai, angol, francia kommunista lapok,
amelyekhez bízvást hozzá lehet számítani az olasz, belga, holland, osztrák és nyugatnémet,
illetve később a spanyol, esetleg portugál sajtótermékeket – sokkal világosabban mutatja a
lapelőfizetések indirekt pártfinanszírozás jellegét. Ezt az előfizetéseket igénylő pártok
képviselői voltaképpen maguk sem tagadták: amikor egyikük nehezményezte, hogy
Magyarországról egy „polgári” kiadó útján szerzik be a Vie Nuovét, noha ez a testvérpárt
kiadóján keresztül is menne, világos volt a magyar félnek is, hogy partnerük „lényegében
anyagi támogatást” kért.244
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- 94 A bejáratott rendszer működésének a Gorbacsov-éra vetett véget. Lehetséges, hogy a
holland pártlap, a De Waarheid magatartásában is az „új gondolkodás” érhető tetten, ott
ugyanis 1987-ben a lap veszteséges vegetálását nem támogatás kérésével, hanem előfizetői
kampányokkal, illetve az apparátus karcsúsításával igyekeztek megoldani. 245 Az is
elképzelhető azonban, hogy ez az álláspont már annak volt köszönhető, hogy megkíséreltek
támogatásért kilincselni, de sikertelenül. A légkör változását érzékelte a szovjet pártvezetés is:
„Ma, a glasznoszty és a peresztrojka feltételei között e testvérpárti sajtótermékek elveszítették
jelentőségüket mint az olvasóink számára egyedül rendelkezésre álló idegen nyelvű újságok.
Ez a kereslet esését eredményezte, mi azonban továbbra is az eddigi mennyiséget rendeljük
meg. (…) Az e célra fordított összeg mintegy 90 százaléka az osztrák, a belga és a francia
KP-t illeti. (…) Nem zárható ki, hogy egyes pártok (különösen a PCF, amelynek irányában
beszerzéseinket mintegy 50 százalékkal lecsökkentenénk), az SZKP KB-től a következőkben is
kérni fogják a vásárolt mennyiség szinten tartását vagy a pénzügyi támogatás valamely más
formájára való átállást. Minden ilyenfajta kérést külön meg kell vizsgálni a politikai
megtérülés szempontjai alapján”246 – állapították meg 1990 februárjában. Kérdés csupán
annyi, hogy a „politikai megtérülés” kategóriája valódi költség–haszon-elemzést jelentett-e,
avagy a korábbi évtizedekben követett vonal fenntartását (értsd: a nyugati kommunista pártok
puszta létét, illetve működőképességét már megtérülésnek tekintették).
A garantált lapelőfizetés biztos jövedelmet jelentett a nyugati pártok sajtója részére,
léteztek azonban a támogatásoknak más csatornái is a korszakban. Ezek egyike a szükséges
mennyiségű papír biztosítása volt. 1987-ből maradt fenn az SZKP KB Titkársága
iratanyagából egy dokumentum, amely hozzájárul ahhoz, hogy a SZU Minisztertanácsa
teljesítse a Francia Kommunista Párt kéréseit. A felhatalmazás alapján Nyikolaj Rizskov
miniszterelnök megbízta az erdőgazdálkodási minisztert 1.300 tonna papír előállításával, a
külkereskedelmi minisztert pedig ugyanezen papírmennyiség ingyenes leszállításával,
felhívva rá a figyelmet, hogy az igényelt papír minőségére vonatkozóan a minisztériumok
konzultáljanak a PCF-fel. A költségeket részben a Szolidaritási Alapból, részben pedig a
szovjet állami költségvetésből kellett állni.247 Francia becslések szerint a l’Humanité akkori
jellegét (napilap, tabloid formátum, 24 oldal, 35 ezer példány) figyelembe véve egy ilyen

245

MNL OL M-KS 288. f. 32/b. cs. 1988/53. ő. e. A hágai magyar nagykövetség 1988. február 2-i jelentése
(másolat). Tárgy: A Holland Kommunista Párt lapjának helyzete.
246
Vö. 230. lábjegyzet.
247
SZKP KB Archívuma St56/56gs. Az SZKP KB Titkársága 1987. július 10-i ülésének kivonatos
jegyzőkönyve. Idézi Loupan–Lorrain: i. m., 233. o.

- 95 szállítmány egy egész évre biztosította a kommunista lap megjelenését. 248 Az 1990-es évek
elején nyilvánosságra került iratok tartósabb együttműködésre engednek következtetni:
szerintük 1982–1989 között a szovjetek összesen 4.058 tonna papírral segítették a PCF
sajtóját.249 A jelenség azonban nem volt egyedi: már 1974-ben megkereste az Olasz
Kommunista Párt az NDK külkereskedelmi szerveit újságnyomtatásra alkalmas, illetve
másmilyen papír beszerzése iránti igényével. Az NDK vezetése figyelemreméltó konstrukciót
talált ki: kapcsolatot teremtett a PCI és a nyugatnémet testvérpárt nyomdája, illetve annak
eladási osztálya között,250 így az egyik nyugati kommunista párt papírhoz, míg a másik
megrendeléshez jutott – sajnos mindössze egyetlen információ hiányzik ahhoz, hogy teljesen
világos legyen a kép: a pénzügyi háttér. Ha az NDK pártvezetése ugyanis komolyan vette a
mozgalmon belüli szolidaritást (márpedig ez az eddig ismertek alapján biztosra vehető),
egyrészt abban volt érdekelt, hogy az olasz KP minél kevesebb költség árán jusson papírhoz.
Másfelől viszont talán még jobban érdekében állt a nyugatnémet KP-t pénzhez juttatni. Így
viszont két malomkő közé került az ügylet jellege miatt. A megoldás feltehetően az volt, hogy
ő maga (a NSZEP, illetve a keletnémet állam) fizette meg illegális csatornákon a DKP
nyomdájának az előállítási költséget, sőt talán még a szállítást is ő állta.
A papír rendelkezésre bocsátása mellett fontos eleme volt még a nyugati testvérpártok
sajtójának támogatásának a tudósítók finanszírozása. Ismételten az 1990-es évek elején
nyilvánosságra került adatokból kiindulva a szovjetek igen kreatívnak mutatkoztak ebben az
ügyben: a l’Humanité moszkvai tudósítóját a szovjet Vöröskereszt fizette, mégpedig abból a
költségvetési hozzájárulásból, amelyet a szovjet államtól a politikai menekültek támogatására
(!) kapott.251 A tudósító telefonköltségeit – ez már a párt direkt részvételét jelzi – a Pravda
állta. Komoly „szociális érzékről” tett tanúbizonyságot az NDK pártvezetése: 1972-ben a
belga pártlap, a Drapeau Rouge berlini tudósítójának apanázsa megállapításakor még azt is
figyelembe vették, hogy az illetőnek két leánya után gyermektartást kell fizetnie addig, amíg
amazok el nem végezték az egyetemet. Erre hivatkozva évi 1.200,- USA dollárt állapítottak
meg a javára, amit negyedéves részletekben kapott kézhez.252 Ennél vonakodóbbnak
bizonyult a magyar párt, amely el tudta ugyan fogadni, hogy a Magyar Rádió idegen nyelvű
adásaihoz a testvérpártok által biztosított személyzetet a magyar állam fizesse, amikor
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elvtárs pénzügyi támogatása.
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- 96 azonban ezen adások megszűntekor avagy lecsökkenésekor a nyugati pártok – elsőként a
franciák 1963-ban – állandó, a magyar fél által finanszírozott tudósító Budapestre küldésének
ötletével álltak elő, csak kis lelkesedést váltottak ki ezzel az MSZMP központjában. A kérés
alól kibújni nem tudtak, mivel az iratok szerint a francia fél jelezte: korábban kialakult
gyakorlatot szeretne mindösszesen felújítani. A párizsi magyar követség is utalt rá, hogy a
szocialista országokba küldött l’Humanité-tudósítókat a fogadó országok kommunista pártjai
fizetik.253 Az MSZMP megpróbált egy, számára megfelelőbbnek tűnő megoldási javaslatot
felvetni, jelezte ugyanis a francia pártnak, hogy jobbnak tartaná tudósítók időközönkénti (azaz
ad hoc jellegű) kiküldését, ezt azonban a PCF válaszra sem méltatta.254 (Ez a magatartás
feltehetően annak volt betudható, hogy a francia kommunisták tudták: az MSZMP-nek
mindenképpen engednie kell – feltehetően azért, mert valóban az összes többi kommunista
ország ezt a modellt követte.) A pártvezetés elé ezért már egy, a kérést teljes mértékben
támogató előterjesztés került: eszerint az MSZMP-re hárulna a fizetés, a családi pótlék és a
lakás biztosítása. A javaslat lényege a következő volt: a magyar fél fizessen be a Magyar
Nemzeti Bankba egy meghatározott összeget az FKP lapjának előfizetési díja címén, ezt
vegye fel a tudósító. Az esetleges befizető szervként a könyvek és sajtótermékek kivitelével
és behozatalával foglalkozó Kultúra Vállalatot jelölték meg – a párt szerepét tehát megint
mintha ködösíteni szerették volna. A KB Titkársága támogatta a javaslatot azzal a
módosítással, hogy a befizető a Népszabadság szerkesztősége legyen – mivel az MSZMP KB
lapjáról volt szó, ez sokkal konkrétabb „színvallást” jelentett.255 Az elfogadott megoldást
éppen elkezdték volna végrehajtani, amikor a PCF levélben jelezte, hogy egyelőre nem
küldenek tudósítót Budapestre, a kiszemelt jelölt ugyanis időközben más feladatot kapott. Az
MSZMP KB Külügyi Osztálya kérte az Agitációs és Propaganda Osztálytól a titkársági
határozat végrehajtásának ideiglenes felfüggesztését.256 Egyelőre nem ismert, hogy mikor
küldött végül a PCF sajtótudósítót Budapestre, mint ahogy nem áll rendelkezésre hasonló irat
más nyugat-európai kommunista pártok sajtója vonatkozásában sem. Annyi bizonyos, hogy
amennyiben érkezett tőlük tudósító Magyarországra, az MSZMP az ekkor elhatározottak
alapján támogatta őket.
Végül, de nem utolsósorban ismert a nyugati országokban működő kommunista sajtó
támogatásának módszereként a sajtóünnepségeken való részvétel is. Az 1950-es évekből
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- 97 leginkább az osztrák Volksstimme ünnepélyeire küldött tombola- és egyéb ajándéktárgyakról
maradtak fenn kimutatások. Az egyes kiállító kelet-európai pártlapok (és természetesen a
mögöttük álló, hatalmon lévő kommunista pártok) hozzájárulását egyes „pillanatképek”
felvillantásával lehet a legjobban érzékeltetni. A magyar fél 1951-ben például 1
motorkerékpár; 3 kerékpár; 200 doboz konzerv; 10 db magyar hímzésű női blúz; kézimunkák;
100 üveg bor erejéig járult hozzá az ünnepélyhez,257 míg ugyanabban az évben a keletnémet
kommunisták ajándékai a következők voltak: 1 Stern márkájú rádiókészülék; 1
tangóharmonika; 1 Welti márkájú fényképezőgép, 2 kávéfőző (jénai üveg); 2 váza (meisseni
porcelán).258 Észrevehető, hogy az ajándékozó felek igyekeztek országuk nemzeti
sajátosságait is kifejezni a tombolatárgyakon keresztül. Érdekes továbbá, hogy nem volt
egységes a tárgyak célba juttatásának gyakorlata: a magyar fél – mivel a Szabad Népnek
állandó standja volt e kiállításokon – felajánlásait rendszerint magával vitte; a keletnémet párt
– legalábbis az 1950-es években és osztrák viszonylatban – közvetetten, Prágán keresztül
küldte el osztrák testvérpártjának az ajándékait. (Van persze ellenpélda a magyar iratokban is:
a svájci pártlap kiállításaira a Szabad Nép is csak kiküldte a felajánlott népművészeti
tárgyakat.259)
A gyakorlat elvi változtatások nélkül folytatódott egészen a kelet-európai kommunista
rendszerek összeomlásáig. Van persze példa rá, hogy egyes szereplők egy-egy alkalmat
kiemelten kezeltek, ezért több pénzt áldoztak a részvételre – így a keletnémetek 1969-ben
igyekeztek ünnepélyes jelleget adni részvételüknek, államuk fennállásának huszadik
évfordulója kapcsán (pl. egy 5.000,- USA dollár értékű ajándékcsomag-hozzájárulással a
Drapeau Rouge ünnepségén).260 Nem ismert, hogy mennyiben volt az ekkor felajánlott
ajándéktárgyak mennyisége vagy összetétele kivételes, az NDK pártja ugyanis éppen belga
viszonylatban máskor is bőséges ajándékkosarat küldött egy-egy ünnepségre.261 Más
esetekben pedig ugyan kevésbé bőséges, mégis értékes tárgyakat ajánlott fel – a megvalósítás
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- 98 (csomagként való küldés) azonban az eddig feltártak alapján uralkodó megoldásnak látszik
továbbra is.262 Magyar oldalról az 1960-as évektől igyekeztek tovább bővíteni a „személyes”
megjelenés körét: 1961-ben még egyszeriként tételezték, de 1962-től rendszeres volt a magyar
jelenlét az olasz pártlap, a l’Unità fesztiváljain. Általában propagandaárukat és iparcikkeket
állítottak ki a Népszabadság standjánál, illetve megmaradt a korábbi gyakorlat is, a
tombolatárgyak felajánlása. Az ünnepélyen való jelenlét megszervezése rendszerint a
Hírlapkiadó Vállalat (ami pártvállalat volt, azaz az MSZMP tulajdonában állt) szervezte meg,
míg a szükséges valuta- és forintkeretet a pártközpont Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya
(PGO) biztosította.263 Kisebb jelentőségű, illetve távolabbi testvérpártok lapjainak
fesztiváljaira a magyar fél jobbára csak tombolatárgyak küldésére szorítkozott, de a
logisztikai háttér ugyanaz volt.264 Az intézményesülést jelzi, hogy 1965-ben az MSZMP már
elvi

szinten,

hosszabb

távra

szabályozta

jelenlétét

nyugat-európai

testvérpártjai

sajtófesztiváljain: ezek szerint
a) a Népszabadság szerkesztősége a Volksstimme és a l’Humanité sajtóünnepségein
propaganda-kiállítással, tombolatárgyak küldésével és árusító pavilon felállításával,
művészek, artisták és sportolók kiküldésével évenként egyszer rendszeresen részt vesz. Erre a
célra a Volksstimme esetében évente 96.000,- Ft-ot (ebből 5.000,- devizaforint), a l’Humanité
esetében évente 225.000,- Ft-ot, (ebből 37.000,- devizaforint) használhat fel;
b) a l’Unità ünnepségén propaganda-kiállítással, tombolatárgyak küldésével évente
rendszeresen vegyen részt – erre a célra évente 50.000,- Ft-ot, ezen belül 10.000,devizaforintot fordíthat;
c) a belga Drapeau Rouge, a svájci Voix Ouvrière és a holland De Waarheid ünnepségén
néhány propagandatablóval (ún. kis kiállítás) és ajándékcsomag küldésével rendszeresen
vegyen részt. Egyenként 45.000,- Ft-ot, ebből 10.000,- deviza-Ft-ot fordíthat erre évente.
d) Tombolatárgyakból álló csomag évente mehet 1) az amerikai The Workernek 30.000,Ft; 2) az angliai Daily Workernek 15.000,- Ft; 3) a norvégiai Frihetennek 15.000,- Ft; 4) az
izraeli Kol Hamnak 15.000,- Ft; 5) a dán Land og Folknak 15.000,- Ft értékben. Csomagolási
és szállítási költség együtt 40.000,- Ft, ebből 4.000,- deviza-Ft lehet.
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- 99 A határozat a Hírlapkiadó Vállalat igazgatóját bízta meg, hogy a jóváhagyott összegek
felhasználásáról, illetőleg a feladatok lebonyolításáról a testvérpártoktól beérkező kérések
alapján, a KB Külügyi Osztálya esetenkénti hozzájárulásával intézkedjék. Szükség esetén a
főösszegen és a jóváhagyott deviza-forint kereten belül, a Külügyi Osztály, illetve a
Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály hozzájárulása alapján átcsoportosíthatott.265
Akár szabályozták az egyes kelet-európai kommunista pártok a kérdést, akár nem, az
1960-as években kialakult gyakorlat határozta meg a nyugati pártok sajtóünnepségeivel
kapcsolatos magatartásukat a kommunista diktatúrák összeomlásáig.266 A rendszer
működtetése rutinszerűvé vált, észérvek ugyanis nemigen szóltak a folytatás mellett. Elejétől
fogva világos volt ugyanis, hogy a kialakult gyakorlat csak az egyik félnek, a nyugati
kommunista pártok számára nyereséges. „Az ünnepségekre küldött ajándékok gazdaságilag is
igen hasznosak a Francia Kommunista Párt, illetve a l’Humanité számára. Jelenlegi
küldeményünk népművészeti textíliákból, herendi porcelánfigurákból, tokaji borból és
libamájkonzervből állott. Nagy forgalma volt ezeknek az ajándéktárgyaknak (…) A
búcsúfogadáson Fajon elvtárs és Duclos elvtárs a Francia KP központi bizottsága nevében
megköszönte és igen sokra értékelte a gazdasági támogatásnak ezt a módját”267 – jelezte a
pártközpont egy munkatársa már 1964-ben, diszkréten hallgatva arról, hogy miért is jó az
MSZMP-nek a részvétel. A keletnémetek ilyen szempontból őszintébbek voltak: egy, a
pártközpont számára készített összesítés kimutatta, hogy a l’Humanité ünnepségeire küldött
Neues Deutschland-delegáció és -kiállítóstand minden általa vizsgált évben (1962–1965)
ráfizetéssel működött. Hol 5 ezer, hol 15 ezer francia frankkal kellett a NSZEP-nek kipótolnia
a keletkezett veszteséget.268 A rendszer mégis tovább működött, sőt, más küldemények
eljuttatására is felhasználták a sajtóünnepségekre kialakított csatornákat (pl. a PCF új
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- 100 székházába szánt elektromos írógépeket a magas vámok elkerülése érdekében mint vásári
kiállítási tárgyakat juttatták el Franciaországba).269
E gyakorlatot annak ellenére is fenntartották, hogy tisztában voltak vele: a legalitás
határán mozog efféle küldemények diplomáciai csatornákon történő továbbítása, hiszen
hivatalosan az ajándéktárgyak a nagykövetség reprezentációját voltak hivatva szolgálni, nem
pedig a fogadó ország kommunista pártját. „Kizárólag a […] hatóságok belátásán – vagy
taktikáján – múlik, hogy mikor, hol használják ki ellenünk” – figyelmeztette az egyik magyar
nagykövetség a budapesti pártközpontot.270 Botrány azonban egyetlen országban sem tört ki –
úgy látszik, mindenütt szemet hunytak a pártfinanszírozás e burkolt (és tegyük hozzá,
marginális jelentőségű) formája felett.
Sokkal fontosabb, egyúttal sokkal gyengébben dokumentált – ezáltal sokkal nehezebben
rekonstruálható – a pártközi gazdasági együttműködés egy, az eddig ábrázoltaktól teljes
mértékben eltérő területe: a szocialista országok külkereskedelmi szervei és a nyugati
kommunista pártok vállalatai közötti üzleti kapcsolatok világa. Bevezető jelleggel szó esett
már a jelenségről korábban is,271 jelentőségéhez méltó tárgyalására azonban mindeddig nem
került sor. Kérdéses azonban, hogy lehetséges-e egyáltalán adekvát módon leírni, „helyén
kezelni” ezt az együttműködési módot. A dolgozat tárgyához kötődő módszertani problémák
feltehetően e résztémához kapcsolódóan vetődnek fel legharsányabban. A legtöbbször
emlegetett forráshiány itt a legszembeötlőbb. Minden valószínűség szerint a minél teljesebb
konspiráció érdekében alapvetően szóban zajlottak a hosszabb távú egyeztetések, másfelől
pedig a megállapodások formája is feltehetően gyakran a „gentlemen’s agreement” volt,
amelyet ugyan nem írtak le, mégis minden érdekelt fél tudta, hogy csak rosszul jönne ki
abból, ha megszegné az abban foglaltakat. Ezekből az okokból volt fontos az is, hogy minél
kevesebben legyenek, akik erről az együttműködési módról, illetve annak konkrét részleteiről
tudnak. Nem véletlen, hogy mindössze néhány név merült fel a szovjet blokk összeomlását
követően a nyugati sajtóban azok közül, akik ismerhetnék e rendszer működését (pl.
Franciaországban a már említett Jean-Baptiste Doumeng, Ausztriában a „vörös Fini” néven
elhíresült-elhírhedt Rudolfine Steindling neve). Nem véletlen azonban az sem, hogy a sajtó
által felkapott nevek viselői mind a közvélemény, mind az igazságszolgáltatás felé
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- 101 hallgatásból emeltek falat maguk köré. Ez a témát vizsgáló történész dolgát is nagymértékben
nehezíti. A pártvállalati problematikára tehát fokozottan igaz, hogy mai ismereteink alapján
kép nemigen, legfeljebb mozaik rajzolható meg tudományos eszközökkel.
Nem létezett a bipoláris világ létezése idején olyan, a vasfüggönyön kívül működő
kommunista párt, amely ne kísérelte volna meg megteremteni gazdasági holdudvarát. Első
körben ez nem kommunista sajátosság, hiszen minden politikai szervezet törekszik
bevételeinek maximalizálására cselekvőképessége érdekében. A kommunisták ilyen
tevékenységén viszont felbecsülhetetlenül sokat lendített, hogy létezett egy olyan része a
világnak, ahol elvbarátaik tetszésük szerint alakíthatták országaik gazdaságát, így
külkereskedelmét is, továbbá hogy a proletár internacionalizmus befolyásolta ideológiai
megfontolásaik

erősebbek

voltak

a

gazdasági

realitások

figyelembevételének

követelményénél.
Megjegyzendő azonban, hogy a nevezett realitások igen hamar kiütköztek –
mindenekelőtt, hogy a nyugati pártok cégei nagyrészt kicsik és hosszú távon életképtelenek
voltak, így nemigen lehetett befolyásuk nemzetgazdaságukra. Kivételként talán mindössze
négy viszonylatot lehet megnevezni: Franciaország, Olaszország, Ausztria és az NSZK
viszonylatát. Az előbbi kettőben a kommunista párt 1945 körüli reális társadalmi
támogatottsága (illetve Franciaországban a kezdemények 1940 előtti megléte) hozta magával
a viszonylag életképes gazdasági holdudvar létét, míg Ausztriában – a fentebb írtaknak
megfelelően – a szovjet megszállás idején létező USZIA-konszern teremtette meg a párt
vállalati hátterét. (Az NSZK-ról, illetve a pártvállalati téren létezett német-német
kapcsolatokról a következő fejezet szól részletesen.)
A nyugati pártcégek szinte kizárólag a külkereskedelem különféle szektoraiban
működtek. Ebből következik, hogy csak akkor juthattak valamiképpen kedvező helyzetbe, ha
sikerült elérniük, hogy a Szovjetunió (esetleg a szovjet blokk egy másik országa, bár azokban
az esetekben jóval kisebb volt a kereskedelem volumene) és országuk között valamely
árucikk, netán valamely ágazat kereskedelmét kvázi monopóliumként csak rajtuk keresztül
lehessen bonyolítani. Ennek persze előfeltétele volt, hogy az adott ország és a Szovjetunió
(vagy a szovjet blokk valamely kisebb országa) között fennálljanak kereskedelmi kapcsolatok
vagy amennyiben ilyenek nincsenek, legyen igény kialakításukra.
Amennyiben tehát megvolt a lehetőség arra, hogy a nyugati pártcég a keleti kereskedelem
valamely ágazatában monopoljogot szerezzen, ezzel voltaképpen garantálva volt a működése
– egészen addig, amíg a keleti blokk mint olyan létezett. Minden további beavatkozás nélkül,
teljesen legálisan lehetett egy ilyen vállalat nyereségéből a „tulajdonos” kommunista pártot

- 102 (az idézőjel indokolt ebben a helyzetben, ugyanis a legritkább esetben szerepelt a
cégjegyzékben tulajdonosként a párt) támogatni. A piacgazdaság üzleti szokásainak ugyanis
teljes mértékben megfelelt, hogy külkereskedelmi közvetítéssel foglalkozó céget egy
megkötött üzlet után jutalék illeti meg, mégpedig az alapüzlet mindkét szereplője oldaláról:
így az itt elemzett helyzetben az adott nyugati kommunista párt cége jutalékhoz jutott egyfelől
a keleti blokkhoz tartozó ország (hiszen mindegyikben állami monopólium volt a
külkereskedelem), másfelől a nyugati tőkés cég részéről, amely árut adott el vagy vett meg.
Így persze tőkés vállalatok is a kommunista pártok pénzügyi támogatóivá váltak.
Más volt némileg a helyzet, ha a pártcég nem közvetítőként vett részt az üzletben, hanem
félként – ha ő maga adott el, illetve vásárolt árukat. Ez sem ment azonban nehézség nélkül.
Ha a keleti tömb valamely országából (jellemzően a Szovjetunióból) importált a pártcég,
akkor csak abban az esetben tudott nyereséget – azaz a mögötte álló párt számára bevételt –
termelni, ha az árut piaci ár alatt szerzi be, hogy piaci áron adhassa tovább. Az exportáló
kommunista ország szempontjából ez a megoldás viszont azt jelentette, hogy elkótyavetyéljen
egy olyan árut, amelyet jövedelmezőbben el tudna adni Nyugaton konvertibilis devizáért. A
dilemma tehát adott volt: mennyire lehet/érdemes feláldozni a gazdasági érdekeket a proletár
internacionalizmusból fakadó vélt vagy valós szolidaritási kötelezettség javára?
A kérdés megválaszolásának iskolapéldája lehetne a Magra cég ügye – helyesebben a
Magra cégeké, ugyanis két azonos nevű vállalatról volt szó. Az egyik Franciaországban
(Magra France), a másik az NSZK-ban működött (Magra GmbH), mindkettőt 1965-ben
alapították. A nyugatnémet székhelyű cég fő profilja golyóscsapágyak eladása volt, amelyeket
a Szovjetunióból szerzett be. Noha a cégjegyzékekben szereplő adatokból ez nem derült ki, a
szovjetek tudták, hogy a céget „francia barátaink” alapították, az tehát valójában pártvállalat.
Ennek

köszönhetően

a

golyóscsapágyakat

nekik

leszállító

SZTANKOIMPORT

külkereskedelmi cég igen kedvező feltételeket állapított meg a vételár megfizetésére.
Mindezen körülmények nyereségessé tették a Magrát, úgyhogy az neki is látott ingatlanparkja
kibővítésének – a szovjet külkereskedelmi vállalatnál felvett jelzáloghitelből. 1971 után
azonban lecsökkent a nyugatnémet piacon a golyóscsapágyak iránti igény, így öt éven
keresztül a cég nem volt képes törleszteni a szovjeteknek. A Szovjet Külkereskedelmi Bank
ennek jegyében 1980-ban (!) le is állította a SZTANKOIMPORT és a Magra közötti
kereskedelmi kapcsolat finanszírozását. A külkereskedelmi miniszter a pártvezetéshez fordult,
jelezvén, hogy „ez a társaság csődjét, számunkra egy devizaforrás elvesztését és más
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álláspontja mellett, amelyet a Pénzügyminisztérium is támogatott (minden bizonnyal úgy
ítélték meg, hogy az illető vállalat semmilyen devizabevételt nem jelent, sőt viszi a pénzt), a
külkereskedelmi miniszter a KB-titkársághoz fordult a cég megmentése érdekében, akár egy
tízéves futamidejű, kamatmentes póthitel nyújtása árán is. A Titkárság döntése nem váratott
magára sokáig: 1980. december 16-án a külkereskedelmi miniszter javára döntöttek. A
határozat indoklása alapvetően egy megállapításra szorítkozik: „a Magra GmbH vállalat a
Francia Kommunista Párthoz tartozik”. Egy csatolt iratból tudható meg, hogy „francia
barátaink vezetése nyomatékosítja a Magra GmbH hitelének meghosszabbítása és tartozása
törlesztésének átütemezése iránti kérelmét (lásd az 1980. december 9-i, 3922. sz., Párizsban
kelt speciális táviratot)”.273 Egyetlen kérdés vetődik pusztán fel: miért tartotta a
külkereskedelmi miniszter annyira fontosnak ezt a veszteségesen működő vállalatot, hogy
ügyét egészen a legfelső pártvezetés elé vitte, szembeszállva egyik miniszterkollégájával is?
Nem kizárt, hogy jobbak voltak a hírforrásai, ezért tudta, hogy a pártvezetés a vállalat
fenntartása mellett fog dönteni – legalábbis fennáll a lehetősége, hogy a külkereskedelem és
az állambiztonság között léteztek csatornái az információáramlásnak.
A fentebb felvetett kérdésre tehát a válasz: a gazdasági szükségszerűségeket az
internacionalista szolidaritás ideológiai tétele egyértelműen felülírta, ha a kettő konfliktusba
került. Ebből következik, hogy a szovjet pártvezetés felvállalt veszteséges üzleteket is annak
érdekében, hogy nyugati pártcégeket életben tartson. Mindez persze azt jelentette, hogy olyan
vállalatok esetében, akik Kelet felé exportálták termékeiket, az importáló szocialista
országoknak (mindenekelőtt a Szovjetuniónak) megfelelő – előnyös – vételárat kellett
számukra biztosítaniuk – ismételten csak azért, hogy meglegyen a pártkasszába fizetett
bevétel. A rendszer logikája azonban magával hozta, hogy az importáló keleti országnak
olyan termékeket is meg kellett vásárolnia, amelyekre nem volt szüksége. Ebből viszont az
következett, hogy az SZKP rendre adósa lett egyes nyugati pártcégeknek – hiszen messze
nem mindig tudta kifizetni azonnal a leszállított áruk ellenértékét. Az 1990-es évek elején az
orosz nyelvű sajtóban leközölt dokumentumok egyike, egy feltehetően 1990 októberében
készített összesítés hasznos információkat tartalmaz az akkori helyzetről. Ezen irat alapján
1990. augusztus-szeptember folyamán a Szovjet Külkereskedelmi Bank 7 nyugati
pártvállalatnak teljesített kifizetéseket, összesen 6,8 millió rubel (a szovjet Állami Bank
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- 104 akkori hivatalos árfolyamán kb. 12 millió USA dollár) értékben.274 A fogadó vállalatok között
három portugál, egy osztrák, egy dán, egy francia és egy nyugatnémet volt. Az „adósok”
közül négyet tüntet fel a dokumentum, ezek: RAZNOEXPORT, LEGPROMEXPORT,
EXPORTLESZ, VNYESTORGIZDAT. E négy szovjet külkereskedelmi vállalat fogyasztási
cikkek, textil-, bőr- és könnyűipari, faipari termékek, valamint külkereskedelmi jellegű
hirdetések, reklámanyag export-importjával foglalkozott. Az irat a továbbiakban felsorolja a
még ki nem fizetett tartozásokat is – az adósok között itt is szerepel a VNYESTORGIZDAT
és a RAZNOEXPORT, de feltűnik egy új szereplő, a MEZSDUNARODNAJA KNYIGA is.
A „hitelezők” köre is bővebb az előzőnél – az összetétel az alábbiak szerint alakult: máltai cég
9; görög 8; portugál és olasz 5-5; nyugatnémet 4; osztrák, brit, svéd, japán és ciprusi 2-2;
francia, svájci, amerikai és San Marinó-i 1-1. A velük szemben „felhalmozódott” „tartozások”
összege 53,4 millió rubel (azaz körülbelül 93,7 millió dollár) volt. A felsorolt 45 vállalat
között a fizetendő pénzösszegek azonban meglehetősen egyenlőtlenül oszlottak el. Kiugróan
magas volt a Kraus néven szereplő osztrák hitelezővel275 szembeni tartozás (24,6 millió rubel,
azaz kb. 43,2 millió dollár), míg a többi 44 közül egyetlen vállalatnak sem tartoztak a szovjet
külkereskedelmi szervek 4 millió rubelnél (kb. 7,1 millió dollárnál) többel.276
Kérdés, hogy mit jelentenek ezek az adatok? Egyrészt persze azt, hogy a szovjetek
alapvetően európai testvérpártok cégeivel voltak kereskedelmi kapcsolatban. Az ún. harmadik
világ (vagy fejlődő országok) pártjai vagy nem rendelkeztek kellően tőkeerős vállalatokkal,
vagy nem tudtak tartósan működő üzleti kapcsolatot létrehozni a szovjet külkereskedelemmel.
Másfelől figyelembe kell venni, hogy mindez nem jelenti a rendszer teljes feltérképezését.
Voszlenszkij feltételezését, amely szerint magasabb azon pártvállalatok száma, amelyeknek a
szovjetek időben megfizették tartozásaikat,277 egyelőre semmivel sem lehet bizonyítani. A
szolidaritási alapból teljesített kifizetéseket rendre dokumentálták valamilyen elismervénnyel,
amelyet megőriztek a levéltárak – az export-import ügyletek ellenértékeként átutalt
pénzösszegekről ilyenek tudomásunk szerint nem állnak rendelkezésre. Más utalásokból sem
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- 105 vonhatók le megbízható következtetések azt illetően, hogy a szovjetek általában pontos
fizetők voltak-e, vagy sem. Az sem derül ki az iratból, hogy milyen üzlet ellenértékeként járt
az egyes pártcégeknek a feltüntetett összeg. Mivel a MEZSDUNARODNAJA KNYIGA
vállalat „hitelezői”-ként kizárólag nyugati pártlapok vannak feltüntetve (People’s Daily
World; l’Unità; Morning Star; Rizoszpasztisz), elképzelhető az is, hogy egyszerű előfizetési
díjak megfizetéséről van szó, nem pedig valamiféle obskúrus ügyletről. Nem ad választ az irat
arra a kérdésre sem, hogy tipikusak voltak-e a kifizetett összegek, vagy esetleg alacsonyabbak
azon kapcsolatokban kifizetettekénél, ahol nem esett késedelembe a szovjet külkereskedelem.
Annyi mindenképpen látszik, hogy a szovjetek számára igen fontos volt a pártvállalatokkal
fenntartott kapcsolatrendszer, hiszen még 1990 őszén is számon tartották a velük szemben
meglevő kötelezettségeiket.
A proletár internacionalizmusból fakadó szolidaritási kötelezettséget a szovjetek szinte az
összeomlás pillanatáig komolyan vették – erről más dokumentumok is tanúskodnak. Már
1991. február 26-át mutatta a naptár, amikor Valentyin Falin, az SZKP KB Nemzetközi
Kapcsolatok Osztályának vezetője az alábbi üzenetet küldte Vlagyimir Ivaskónak, az SZKP
KB főtitkárhelyettesének: „A SZU külföldi vállalatokkal szembeni tartozása 3 milliárd rubelt
tesz ki. A baráti vállalkozásokkal szembeni tartozásunk mindössze 60,4 millió (ez pontosan
annyi, amennyit a fentebb idézett, 1990. őszi irat tartalmaz összesített adatként, igaz, ott úgy,
mint a még fennálló és a legutóbbi hónapokban teljesített kötelezettségek akkumulációja – Sz.
G.). Franciaország, Japán, Olaszország, Anglia és Görögország irányában a lehetséges
megoldás az alábbi lehetne: ezekkel az országokkal megállapodásokat írtunk alá egy, a
tartozásainkat fedezni hivatott 1,2 milliárd rubeles hitelről. Ez megkönnyíti számunkra, hogy
elsősorban az adott országokban működő baráti vállalkozások követeléseit elégítsük ki. (…)
Fontos rendezni a baráti cégek helyzetét, ugyanis súlyosbodó pénzügyi helyzetük, illetve a
csőd kockázata súlyosan veszélyezteti a testvérpártok finanszírozásának mechanizmusát, sőt,
létükben fenyegeti őket…”278 A szovjet külpolitikus jó jósnak bizonyult, de negatív
értelemben: ugyan egyelőre nem ismert, hogy sikerült-e rendezni az érintett pártcégek anyagi
viszonyait, hosszú távon azonban mégis bekövetkezett az, amit az irat tartalmazott. A
Szovjetunió összeomlásával ugyanis kiesett a nyugati pártvállalatok létezését biztosító alap,
méghozzá egyszerre több értelemben: egyrészt közvetlenül mint bevételi forrás, másrészt
közvetve, hiszen az egykori szocialista országokban ekkorra már liberalizált külkereskedelem
eltörölte a pártvállalatok monopolhelyzetét a „keleti kereskedelemben”, így a tőkés cégek,
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- 106 amelyek pártcégekkel fenntartott kapcsolataik útján akarva-akaratlanul a kommunista pártok
szponzorai voltak, szintén beszüntették velük az üzletelést. A pártcégekre azok hagyományos
formájában tehát már senkinek sem volt szüksége – kivéve magukat a nyugati kommunista
pártokat. Az ő pozíciójuk azonban más szempontból is meggyengült: ideológiai oldalról
(hiszen a „létező szocializmus” mint példa eltűnt, ha nem számoljuk Kubát, Kínát és ÉszakKoreát), továbbá pénzügyi oldalról, hiszen a Szolidaritási Alap kimúlásával képtelenek voltak
korábbi apparátusuk fenntartására. Az 1991-es év eseményei tehát mindenkit rá kellett, hogy
ébresszenek a rendszer fenntarthatatlanságára.
Nem tudtak tovább működni azok a cégek sem, amelyek nem a hagyományos
külkereskedelmi ügyletek útján kívánták magukat finanszírozni, hanem agyafúrtabb
megoldásokat kerestek. Ennek legjobb példája egy, az 1990-es évek elején nyilvánosságra
került ügy, amely egy bizonyos források által Maritaliaként nevesített céghez kapcsolódik.
Az eset abból a szempontból is tanulságos, hogy bizonyos gazdasági kapcsokat még az igen
éles ideológiai szembenállás sem befolyásolt. Az olasz párt ugyanis 1968 után egyre
hangosabban bírálta a szovjet politikát – az 1980-as évekre eljutottak a NATO-hoz és a
Varsói Szerződéshez képest tartott „egyenlő távolság” jelszavához is. A fentebbiekből is
kiderült, hogy a pártközi pénzügyi együttműködésben egyáltalán nem mutatható ki törés a két
párt kapcsolatában, legfeljebb a kapcsok fokozatos lazítása.279 Ehhez képest figyelemreméltó,
hogy 1977 nyarán egy kis létszámú olasz pártdelegáció látogatott Moszkvába, amelynek
egyik tagja Gianni Beletti volt, a Ravennában bejegyzett társaság ügyvezetője. Beletti cége a
szovjet azovi-tengeri kereskedelmi flotta hajóival kapcsolatosan nyújtott bizonyos
szolgáltatásokat, amelyekből jelentős jövedelme származott. „Jelentős” ebben az esetben
egyet jelentett azzal, hogy jövedelem-adózási szempontból a legmagasabb adósávba esett,
azaz a bevétel több mint 40 százalékát elvitte volna az államkincstár. A szovjetektől így
adóelkerüléshez kért segítséget az olasz delegáció. Ötletük lényege az volt, hogy a szovjet
tengerészeti hatóságoknak kötniük kellene a vállalattal egy szerződést, amely szerint bizonyos
tényállások bekövetkezése (pl. túl hosszú várakozási idő olasz kikötőkben, a konténerek
megsérülése, késedelmes be- és kirakodás) esetén igen magas kötbéreket kellett volna fizetnie
az olasz cégnek. A szovjet pártközpont munkatársai bevonták az ügybe a tengerészeti
minisztériumot
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- 107 művelet sem az olasz, sem a szovjet törvényeknek sem felel meg, mindazonáltal
megvalósítható. Jóváhagyást kérünk.”280 Meg is kapták.281
1978 májusában a Szovjet Külkereskedelmi Bank számlát nyitott Beletti és Cassani
nevekre (Mario Cassani a PCI Pénzügyi Bizottságának volt tagja – Sz. G.). Erre a számlára
utalták minden évben azt az összeget, amelyet a vállalat „kötbérként” fizetett a szovjeteknek.
Természetesen nem azért, hogy ott maradjon – innen titkos utakon visszakerült a PCI-hez,
azaz adózatlan jövedelemként folyt a pártkasszába. Az évek folyamán más hasonló, néha
névtelen számlák is játszottak ilyen szerepet. Az Oroszországban 1992-ben nyilvánosságra
került dokumentumok szerint kb. másfél millió dollárnyi adót csak ezen a módon a PCI-cég.
1989-ben jelezte először a szovjet fél, hogy abba kellene hagyni a gyakorlatot, mert egyes
részletek nyilvánosságra kerültek. 1991-ben pedig egy ukrajnai ügyész vádat akart emelni az
ügyben, majd mielőtt ezt megtette volna, rögtön ejtette is – nyilván utasításra. 1992-ben
azonban a vizsgálódó orosz ügyészség azonnal átadta a meglelt iratanyagot az olasz államnak
– állítólag további tucatnyi PCI-közeli cég kapott hasonló „kedvezményeket” a
szovjetektől.282
A másfél millió dolláros nagyságrend elenyészőnek tűnhet a korábbiakban felsorolt
összegekhez képest. Figyelni kell azonban arra, hogy ez a másfél millió dollár a nettó (illetve
adózatlan) jövedelem, amely feltehetően teljes egészében a pártkasszába folyt be, míg a több
millió dolláros nagyságrendű kifizetések a szovjet külkereskedelmi vállalatok adósságaként
voltak feltüntetve. Voszlenszkij sommásan azt állítja, hogy a haszon egy előre megállapított
része lett a nyugati kommunista pártok bevétele, amiben igaza van ugyan, abban azonban
téved, amikor az általa (is) leközölt dokumentumban szereplő szovjet „adósságot” azonosítja
ezzel a „nyereségrészesedéssel”.283 A szovjetek által ebben az esetben megfizetett összegből
ugyanis először a nyugati pártcégnek kellett részesülnie – egy részét természetesen elvitték a
cégek önfenntartási költségei, egy másik (jóval nagyobb) részét le kellett adózni. Mindezeket
figyelembe véve le kell vonni a következtetést, hogy sem a szovjetek által folyósított
összegeket, sem – amennyiben ilyenek ismertek – a nyugati pártcégek által bonyolított
forgalmat nem lehet a vállalatokból a pártkasszába folyó bevétellel azonosítani.
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- 108 Többen, különösen a témával foglalkozó oknyomozó újságírók estek e különbségtétel
elmulasztása miatt tévedésbe a leginkább sajtónyilvánossághoz jutó pártvállalat-együttes, az
osztrák kommunista párt gazdasági holdudvara körüli vizsgálatokról tudósítván. A KPÖ
körüli céghálózat ugyan sokban hasonlít a többi nyugat-európai „testvérpárt” mellettire, mégis
van néhány dolog, amelyben alapvetően különbözik. Ez a tény, illetve az, hogy a párt
jelentéktelenségéhez képest igen kiterjedt volt a cégek együttese, érdemessé teszi a jelenséget
a vele való behatóbb foglalkozásra, jóllehet ebben az esetben hatványozottan fel kell hívni a
figyelmet a forrásbázis szűkösségére, a fennmaradt iratok esetleges voltára, továbbá ezeken
keresztül a felvázolt kép korlátozott érvényességére.
Legfontosabb

különbség,

hogy

az

osztrák

párt

körüli

gazdasági

holdudvar

megteremtésében elsődleges szerepük volt a szovjeteknek, míg másutt legfeljebb a cégek
működését biztosították üzleti kapcsolatok kiépítésével. Ausztriában 1945-öt követően –
természetesen kizárólag saját megszállási övezetükben – zsákmányolás vagy egyéb
módszerek segítségével létrehozhattak több vállalatot, amelyeket az USZIA konszern fogott
össze.284 Természetesen a KPÖ mellett kialakuló Wirtschaftsapparatot is támogatták a
„szokásos” módon, megrendelésekkel, üzletek megkötésével. Az államszerződés 1955-ös
megkötése után a szovjeteknek el kellett hagyniuk a semlegesnek nyilvánított Ausztriát, ám a
kialakult céghálózatot mindenképpen kézben akarták tartani. Erre két lehetőség kínálkozott,
mindkettőre volt példa bőséggel. Egyes cégeket átalakítottak oly módon, hogy valamely
kelet-európai kommunista ország (tipikusan a Szovjetunió, de a közelség okán ez lehetett
Magyarország vagy Csehszlovákia is) állami vállalata részesedést szerezzen bennük. Ilyen
volt pl. a Central-Wechselstube bank, amely 1945 előtt is magyar részesedéssel működött, bár
ennek szerepe marginális maradt (jóllehet a vezérigazgatója a „vörös Fini” majdani férje,
Adolf Steindling volt).285
Sokkal jelentősebbek lettek végül azok a cégek, amelyeket közvetlenül vagy közvetetten
a KPÖ formálódó Wirtschaftsapparatja kezére játszottak át a szovjetek. Legtöbb esetben nem
is kifejezetten pártfukcionáriusok kezeibe kerültek a vállalkozások, hanem ún. kezelőkéibe.
Az „osztrák modell” legszembetűnőbb specifikuma a kezelői szerződések megléte – a többi
pártnál erre rendszerint elég volt egy „gentlemen’s agreement”, Ausztriában ezt írásba
foglalták. Egyrészt mert a KPÖ alapszabályában szerepelt, hogy a párt vezető testületei
utasíthatják a párthoz kötődő cégek irányítóit.286 Ez azonban „lex imperfectá”-nak, azaz
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- 109 kikényszeríthetetlen szabálynak bizonyult, ugyanis a Wirtschaftsapparat különösen Jenö
Desser vezetése alatt teljesen elkülönítette saját magát a KPÖ-n belüli hierarchiától. Másfelől
pedig szükség volt legalább a Wirtschaftsapparat és a cégvezetések közötti informális, de
annál szorosabb kapcsolódás dokumentálására. E két célt szolgálták a kezelői szerződések.
Egy ilyen szerződésben a kezelőnek mindenekelőtt nyilatkoznia kellett arról, hogy
társaságbeli részesedését a kommunista párt anyagi forrásaiból szerezte meg, ezért annak csak
kezelője, nem pedig kizárólagos jogosultja. Ebből következően semmiféle jogügylettel (sem
élők között, sem halál esetére) nem rendelkezhetett felette. Vállalnia kellett továbbá, hogy a
kommunista párt követelésére az általa kezelt részesedésektől ellenszolgáltatás nélkül
megválik, akár a párt, akár egy, a párt által kijelölt személy javára – érdekes, hogy ugyan a
párt részéről elhangzó követelés feltételei nincsenek körülírva (tehát nem állapítható meg a
szövegből, hogy ki és milyen formában jogosult ilyet kimondani), a kezelő lemondását
közjegyzői okiratba kellett, hogy foglalja. Emellett a kezelő köteles volt társaságában a
kommunista párt utasításainak megfelelő magatartást tanúsítani, közgyűléseken a párt
álláspontjának megfelelően szavazni, illetve elfogadni, hogy a társaságból származó
nyereségek a pártot illetik csakúgy, ahogy a veszteségeket is a párt viseli.287
Maga a konstrukció minden valószínűség szerint ugyanígy működött a többi nyugati
kommunista pártnál, a különlegesség csak az, hogy ebben az esetben írásban is rögzítették a
követendő szabályokat. Emiatt (is) érdemes kiemelten vizsgálni az osztrák viszonylatot.
A KPÖ körüli gazdasági holdudvar sikereit egyrészt a keleti blokk országaiból érkező
támogatásnak köszönhette, másrészt a nemzetközi helyzet alakulásának. Az 1950-es évek
hidegháborús légkörében ugyanis a „keleti kereskedelem” nem volt népszerű ágazat
Ausztriában, így nemigen volt verseny a szovjet tömb tagországaival fenntartott kereskedelmi
kapcsolatokért – a kommunista pártcégek könnyedén kialakíthatták monopolhelyzetüket. A
politikai feltételek javulása nyomán azonban a tőkés vállalatok is elkezdtek érdeklődni KeletEurópa mint piac, illetve mint nyersanyag-beszerző hely iránt, így jövedelmezővé válhatott a
KPÖ-holdudvar. Az pedig egyre koordináltabban működött, ami mindenekelőtt a
Wirtschaftsapparat új irányításának volt köszönhető. Jenö Desser, a magyar eredetű családból
származó, a háborút angliai emigrációban átvészelő, majd 1945 után hazatérő funkcionárius
jól kiismerte magát a bonyolult pénzügyi műveletek világában. 288 Desser az alábbi cégekből
építette ki a KPÖ-impériumot: a) INTRAC;289 b) AGREX; c) Wiener Aussenhandels-GmbH
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- 110 (kapcsolatok a SZU-val és Kínával); d) BRIKO (szénimport, monopólium az NDK-ból érkező
barnakőszénre, az 1960-as évek elején a bécsi szénkereskedelem 40 %-át bonyolította, az
NDK-nak kifizetett vételárból tonnánként kb. 3 USA-dollár egy külön számlára ment az NDK
jegybankjában); e) Kraus & Co. (lásd fentebb, bőr-, majd textilkereskedelem); f)
INTERCARBON (a magyar LIGNIMPEX érdekeltsége); g) CONTINENTCARBO
(magyarországi szén importja); h) Kommerz-Kontakt (formálisan is Desser vezette ügynökség
és tanácsadó cég; de facto az 1960-as évek elején a KPÖ-céghálózat középpontjának
számított, egyes források szerint innen osztották ki a beérkező megrendeléseket az egyes
vállalatoknak).290 Ez azonban még mindig pusztán közbülső állomás volt – Dessernek nem
volt elég a Wirtschaftsapparaton belüli vezető pozíció, ő hegemóniára tört. Ennek érdekében
legyűrte az övéhez hasonló tevékenységet végző, döntően az NDK felé orientálódó Kurt
Bettelheimet, aki addig a kezelők kiválasztásában játszott szerepet egyfajta káderesként.291 A
Desser-birodalom újabb elemei között szerepelt a PRIMEX (mezőgazdasági termékek
külkereskedelme), a Vajda & Co. KG (román külkereskedelmi vállalatok ausztriai
képviselete), illetve a „legnagyobb falat”, a Turmöl.292 Ez utóbbi a KPÖ körüli cégek egyik
legnagyobbika volt, monopolhelyzetet élvezett a Szovjetunió és Románia irányából jövő
kőolaj- és a Magyarország felől jövő fűtőolaj-importban. Eredete 1955 előttre ment vissza, a
szovjetek bábáskodása mellett kialakított KPÖ-cég, a Roter Turmból („Vörös Torony”, még
Stefan Kaufmann építette ki, lásd 35. o.) jött létre – nem véletlen, hogy már egy 1951-es
MDP-jelentésben szerepelt a megállapítás: az osztrák testvérpártnak „kiemelkedő a súlya a
szovjet kézen lévő kőolajiparban”.293 Egy évtizeddel később pedig a cég „ellenőrzi az osztrák
olajimport túlnyomó részét, valamint az osztrák olajkereskedelem jelentős részét”.294 Az
1980-as évek elején pedig akkori becslések szerint a Turmöl fedezte az osztrák háztartások
négyötödének fűtőolaj-szükségletét.295 (Az itt felsorolt lista persze nem teljes, hiszen „csak”
anyavállalatok szerepelnek rajta, a hálózat ennél sokkal több szálból állt össze,
leányvállalatokkal, tulajdon- és befolyásszerzéssel, konszernek kiépítésével – a haszon
maximalizálása érdekében.)
Az 1960-as évek végére tehát kiépült a céghálózat, amelynek segítségével az osztrák
kommunista párt egyrészt uralta a kelet-európai szocialista országok és Ausztria közötti
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- 111 kereskedelmet, másrészt állandó bevételi forrást teremtett saját maga számára, hogy
fenntarthasson egy olyan méretű apparátust, amelyet társadalmi támogatottsága egyáltalán
nem indokolt. Sajnos az eddig rendelkezésre álló adatok nem teszik lehetővé e bevételi forrás
nagyságának megbecsülését – ugyanis ha ismert is egy (többnyire becsléssel vagy átlagolással
kiszámolt) érték egy vállalat forgalmáról, a bevétel kiszámításához ismerni kellene a
megállapított jutalékkulcsot, illetve a mindenkori adószabályokat is. Megjegyzendő
mindazonáltal, hogy ez utóbbi tényező talán nem mindig veendő teljes mértékben figyelembe,
hiszen alappal feltételezhető, hogy a KPÖ-cégek adózási morálja nem volt éppen mintaszerű.
Desser maga nyitott több bankszámlát Svájcban, ahol az egyes pártvállalatok bevételeinek
egy részét tárolták.296
A KPÖ-cégbirodalom helyzete az 1960-70-es évek fordulóján látszott válságossá válni,
mégpedig több okból. Az időben korábbi, az 1960-as évtized végén megjelent ok politikai
jellegű volt, mégpedig a párton belüli viszály. A „prágai tavasz” leverése ugyanis felszínre
hozta a szovjetbarátok és a reformisták közötti ellentétet. A fiatal pártelnök, az 1965 óta, tehát
csak néhány éve e posztot betöltő (és eredetileg a két irányzat közötti közvetítőként indult)
Franz Muhri egyértelműen a szovjetek mellé állt, az Ernst Fischer és Franz Marek nevével
fémjelzett „ellenzéket” pedig kiszorították a pártból. Az ezt követő tisztogatás természetesen a
párthoz kötődő vállalatok „kezelőire” is kiterjedt – pl. ekkor távolították el a KPÖ-ből a
Desser-vetélytárs Kurt Bettelheimet is. Előfordult azonban olyan is, hogy egész cégeket
számoltak fel.297
A változásokhoz vezető másik ok alapvetően gazdasági jellegű, és az 1970-es években a
világgazdaságban játszódó folyamatokra vezethető vissza. A mind a nyugati, mind a keleti
országok nemzetgazdaságait megviselő olajárrobbanás és az azt követő recesszió több KPÖcég helyzetén is rontott. Jenö Desser – az eddig a pártvállalati témában leírtaktól eltérően – a
gazdasági megfontolásoknak adott elsőbbséget az ideológiaiakkal szemben: a gyengélkedő
cégeket hagyták csődbe menni, hogy a többiek megerősödjenek. Így tűnt el 1977-re a már
említett vállalatok közül a Vajda & Co., az INTERCARBON és a BRIKO. Mindez azonban
összességében a Wirtschaftsapparat megerősödéséhez vezetett.298 „A gép forog, az alkotó
pihen” – lehetne Madáchot idézni az akkori helyzetre, a szanálási folyamatot levezénylő
Desser ugyanis ekkorra már nyugalomba vonult. Utódai kevésbé voltak önálló egyéniségek,
az addig általa végzett tevékenység ekkortól kezdve formálisan több fórum között oszlott
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- 112 meg, mégpedig a Wirtschaftsapparat vezetője és a párt újonnan létrehozott „pénzügyi
bizottsága” (Finanzkommission) között.299 Ma nem rekonstruálható, hogy kitől származott ez
a megoldás – elképzelhető, hogy a párt vezető testületei úgy gondolták: ezen az úton
direktebb befolyást fejthetnek ki céges holdudvarukra. Ugyanennyire reális azonban az is,
hogy a kezelők irányából vetődött fel az ötlet: az irányítás párton belüli megosztása, illetve a
gyengébb kezű vezetők kijelölésével az ő önállóságuk nőtt. Pozíciójuk ekkorra valóban
megnövekedett – életszínvonaluk, reprezentációjuk nagytőkéshez méltó volt, jó kapcsolatot
ápoltak osztrák nagyvállalatok csúcsmenedzsereivel, rendszeresen megjelentek a bécsi
operabálon stb.300 Teljesen hasonlóan viselkedtek egyébként más nyugat-európai kommunista
pártok gazdasági holdudvarának vezető képviselői, így pl. a francia Jean-Baptiste Doumeng
is.
A KPÖ részéről a céges hálózattal foglalkozó funkcionáriusok ennek megfelelően egyre
kevesebb dologról szereztek tudomást. A különféle nemzetközi pénzügyi műveletek teljes
egészében a kezelők hatáskörébe mentek át, akik közül többen sajátjuknak kezdték el
tekinteni vállalatukat. Ilyen volt a POLKARBON részéről Oskar Rosenstrauch, a Turmöl
ügyvezetője, Martin Maimann, a Kommerz-Kontakt élén Johann Hanzlicek (mozgalmi
gúnynevén „Ivan Ivanovics”), illetve az „új generáció” megtestesítőjeként a már említett
Rudolfine Steindling.
Steindling (akkor még lánykori nevén Rudolfine Eckel) első lépéseit a Desser-, illetve
Hanzlicek-féle Kommerz-Kontaktnál tette meg, majd a Central-Wechselbankhoz került. Ott
hamarosan emelkedni kezdett csillaga, cégvezető, majd vezérigazgató-helyettes lett, hogy
aztán Desser mellé, a Wirtschaftsapparat vezetésébe kerüljön (a banknál nem maradhatott
volna egyébként sem, hiszen összeházasodott annak vezérigazgatójával, Adolf Steindlinggel,
így aztán összeférhetetlenség alakult ki). 1969-ben kilépett a pártból, ez azonban mégsem
jelentett szakítást: hamarosan egyike volt a veszteségesen működő cégek felszámolóinak,
majd az ő tiszte lett a KPÖ svájci számláinak kezelése. A „vörös Fini” igen kreatívnak
bizonyult: tőkés vállalkozókhoz, üzletemberekhez fűződő jó kapcsolatainak kihasználásával
új pénzmosási modellt fejlesztett ki. Ennek lényege így fogható össze: osztrák üzletemberek
különböző csatornákon keresztül eljuttatnak a kommunista pártnak egy anonim, látra szóló
takarékbetét-könyvet, amelyre korábban befizettek egy meghatározott összeget – a KPÖ-nek
csak be kellett mutatnia a betétszámla-vezető pénzintézetnél a könyvet, és már kézhez is kapta
a „megtakarítást”. Ennek a pénznek az ellenértékét valutában Steindling átutalta az általa
299
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- 113 kezelt svájci titkos számlákról a fizető üzletemberek ugyancsak külföldön vezetett
számláira.301

Így

az,

aki

bárhogyan

hozzájuthatott

volna

a

pártcégek

svájci

számlakivonataihoz (ami az ottani banktitok ismeretében igencsak irreális feltételezés), akkor
is csak annyit látott volna, hogy a pártcég átutalt különféle összegeket más üzletembereknek,
gazdasági szereplőknek. Ebből pedig nem lehetett volna más következtetést levonni, mint azt,
hogy a pártvállat ugyanolyan résztvevője a nemzetközi üzleti életnek, mint bárki más. Ez
pedig pontosan az volt, amit minden egyes nyugati kommunista párt láttatni szeretett volna.
Steindling karrierje csúcsára azonban csak 1978 után ért el, amikor a Novum
Handelsgesellschaft mbH-ban lett 50 százalékos részesedéssel tag, hogy aztán öt év múlva
teljesen az övé legyen a cég – legalábbis papíron. A Novum székhelye Kelet-Berlinben volt,
ez a tény maga is árulkodó. Létrehozatalának pontos körülményei egyelőre nem ismertek, az
eddigi információk alapján 1951 végén döntött róla a NSZEP vezetése. NDK részről ekkor a
korlátolt felelősségű társaság tulajdonjogait a DWV (Deutsche Waren-Vertriebsgesellschaft
mbH), egy, a külkereskedelemmel foglalkozó keletnémet pártvállalatokat összefogó holding –
szintén a párt tulajdonában.302 A Steindlinget kezelői jogokkal felruházó, jelenleg ismert
NDK dokumentum azonban egy másik berlini pártvállalatot, a ZENTRAG-ot nevesíti
jogosultként.303 A nyugati világ üzletemberei szemében a Willy Brandt által meghirdetett új
keleti politika óta felértékelődött az NDK mint partner, a „vörös Fini” tehát szemlátomást jó
lóra tett, amikor ebben a viszonylatban kezdett dolgozni. A Novum helyzete azonban
ekkoriban nem volt kedvező. Az akkori osztrák kezelő, Helmut Fürböck ugyanis – egy
ügynöki jelentés szerint – 1976 októberében családjával bejelentés nélkül elhagyta az NDK-t,
és Bécsbe távozott. Sejtések szerint sikkasztott a cég pénztárából. Az iratban 12 millió
dolláros veszteség van feltüntetve, de nem egyértelmű, hogy ez Fürböck miatt következett-e
be, ugyanis a Novum mellett két másik osztrák pártcéget is problémásként jellemez (Badimex;
Procommerz), azaz előfordulhat, hogy a KPÖ-holdudvar korábban már tárgyalt gazdasági
gondjai álltak a háttérben. Az ügynök információinak helytálló volta mellett szól
mindazonáltal, hogy – félig-meddig – helyesen közli az utód nevét is (Haslieczek – Hanzlicek
helyett, de ez lehet, hogy pusztán gépelési hiba volt).304 Fürböck távozása sokkolhatta mind
osztrák, mint keletnémet elvbarátait, hiszen „régi motoros” volt már a KPÖ gazdasági
holdudvarában: egyes információk szerint már az 1950-es évek végén a Wagner & Co.
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- 114 pártcégnél dolgozott, magyar viszonylatban végezve külkereskedelmi tevékenységet.305 A
Hanzliceket két év múlva felváltó „vörös Fini”-nek tehát egy megtépázott reputációjú céget
kellett talpra állítania. Ebben mindenekelőtt személyes kapcsolatai segítették. Steindling,
illetve cégének munkája alapvetően üzletszerzést jelentett, vállalata jutalékokból tartotta fenn
magát. Hamarosan sikerült – a NSZEP támogatásával – megszereznie tőkés vagy állami
nagyvállalatok (Bosch; Ciba-Geigy; Voest-Alpine; Steyr-Daimler-Puch stb.) NDK-beli
képviseleti jogát. A cég az 1980-as évekre a KPÖ gazdasági holdudvarának egyik
legfontosabb elemévé vált. Franz Muhri pártelnök 1987-es kelet-berlini látogatása során
kifejezetten utalt rá, hogy „nagy jelentőséget tulajdonítunk a pártcégek együttműködésének is.
Kívánjuk, hogy a Novum cég NDK-beli képviseletét megtarthatja, és hogy az NDK-val
folytatott kereskedelemben eddigi lehetőségei továbbra is biztosítottak maradnak. […]
Pártunk e munkának nagy jelentőséget tulajdonít.”306 A cég bevételének 50 százaléka a
keletnémet külkereskedelem (közelebbről a hírhedt KoKo – Kommerzielle Koordinierung,307
lásd még: 145-146. o.) javára ment, míg a másik fele elvileg a KPÖ járandósága volt. Ez
utóbbi azonban egyelőre nem bizonyítható, mivel a vonatkozó iratokat állítólag biztonsági
okokra hivatkozva megsemmisítették – legalábbis a Novum ügyvédei az 1990-es években ezt
állították.308
A KPÖ körül kialakult gazdasági holdudvar azonban már az 1980-as években sem
működött zökkenőmentesen. Éppen az egyik legfontosabb cég, a Turmöl okozott súlyos
bajokat – a pártvállalatok dekonspirációját. A problémák kiváltó oka nem rekonstruálható
pontosan. Az 1980-as években pletykaként terjedt, hogy a párt körülbelül 100 millió
schillinges vételárért el kívánta adni a céget, de a kezelőként fungáló Martin Maimann
ellenállt a döntésnek.309 Ugyanígy felröppent az is, hogy a KPÖ tartott tőle: Maimann saját
cégeihez akarta átjátszani a Turmölt.310 Bármelyik indok legyen is helytálló, a lényeg az, hogy
a KPÖ 1979-ben felszólította Maimann 711.000,- schillinges részesedése átadására. Mivel ő
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- 115 erre nem volt hajlandó, a párt meglepő lépésre szánta rá magát: peres úton kívánta
érvényesíteni akaratát.
Egy modern jogállamban a polgári perek egyik alapelve a nyilvánosság. Így volt ez a
KPÖ kontra Martin Maimann ügyben is, amelynek köszönhetően sajtónyilvánosságot látott a
KPÖ-közeli cégek és a párt kapcsolatának rendszere. Maga a keresetlevél fogalmazott úgy,
hogy „az alperes csak névleg tulajdonosa társaságbeli részesedésének, valójában azonban
Ausztria Kommunista Pártjának vagyonkezelője, amely párt mint kezelésbe adó az egyedüli
tényleges tulajdonos és jogosult”.311 Mindazt, amit addig hétpecsétes titokként őrzött a párt,
most minden vezető funkcionáriusa tanúvallomásában megerősítette. Mi történt? Martin
Maimannt a KPÖ bízta meg a társaság kezelésével, 1958-ban egyedüli képviseleti jogot adva
neki. A párt által biztosított részesedése ekkor 50 %-ra rúgott. Az évtizedek során azonban a
kezelő más cégei útján további részesedéseket vásárolt a Turmölből, egyik kft-je révén az
olajvállalat beltagjává válva. 1973-ban a Turmöl fuzionált a Revedentza (szintén pártközeli)
vállalattal, ezen az úton pedig Maimann az új cégben 58 %-kal részesedett (ebből 53 %-ig
mint kültag, a párt által egykoron ráruházott pénzzel, 5 %-ig pedig saját társaságán, a
Maimann GmbH-n keresztül). Ez a túlsúly táplálhatta a KPÖ gyanúját az egykor általa kijelölt
gesztorral szemben.312 Maimann érvelése a következő volt: kezelőnek őt még a szovjetek
kérték fel, nem a KPÖ. A kezelői szerződés pedig már egyébként sem érvényes, hiszen
legkésőbb a fúzió után a pártnak meg kellett volna újítania. Amikor pedig azzal
szembesítették, hogy 1977-ig befizette a KPÖ-nek a cég adózás utáni jövedelmeit, azt
válaszolta, hogy ezt önként tette, mint párttag (1979-ben zárták ki).313 A pártnak nem okozott
nehézséget igazának bizonyítása, az 1982-től a párt által a céghez delegált ideiglenes
ügyvezetők azonban nem tudták helyreállítani a per miatti imázs-vesztés okozta károkat.
Amikortól pedig újra korlátozások nélkül tudott volna működni a Turmöl cég (azaz 1988-tól,
a jogerős ítélet meghozatalától), már teljesen megváltoztak az üzleti körülmények.
A KPÖ körüli gazdasági holdudvarra a végzetes csapást természetesen a kommunista
rendszerek 1989–1991-es összeomlása jelentette, mégpedig kettős értelemben. Egyfelől direkt
módon, azaz ugyanúgy, ahogy más országok kommunista pártjai viszonylatában is. A
külkereskedelem liberalizálása, majd az állami tulajdonra épített gazdasági rendszer
összeomlása kivonta az alapot az osztrák pártcégek működése alól. Monopolhelyzetüket
fenntartani nem tudták, a tőkés vállalatok saját maguk kereshették meg ezentúl partnereiket az
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- 116 egykori szocialista országokban. Az addigra jelentős jövedelmeket felhalmozó KPÖ számára
(pl. a titkos svájci bankszámlákon tárolt összegek lehívásával) ez még nem jelentett volna
azonnali egzisztenciális veszélyt. Számolni kell azonban a másik tényezővel is, ami miatt a
KPÖ nem tudta kiheverni 1989-et: azzal, hogy nem volt ráhatása ezekre a pénzekre. A párt
Wirtschaftsapparatja, illetve a cégek kezelői ekkorra már annyira elkülönültek a voltaképpeni
KPÖ-apparátustól, hogy nem okozott számukra nehézséget a valódi tulajdonviszonyok
eltitkolása. Ez egyébként nem kizárólag Ausztriában működött így, más nyugat-európai
pártvállalatok menedzserei, sőt a szovjet külkereskedelem jó helyzetben levő funkcionáriusai
is igyekeztek a maguk számára leágaztatni valamely összeget a bejáratott, de véget ért üzleti
kapcsolatból. E dolgozatnak nem tárgya ugyan, és nem is kíván feltételezésekbe bocsátkozni,
de nem zárható ki, hogy több üzletemberi (vagy akár bűnözői) karrier alapjául is szolgálhattak
eredetileg egy nyugati kommunista pártnak szánt pénzek.
Volt viszont egy másik oldala is ennek a folyamatnak, ez pedig – a jelenleg ismert
források alapján – osztrák specifikum. Ennek oka az NDK részesedésében keresendő. A
német újraegyesítés után az egykori keletnémet állami és pártvagyon illegális átmentése után
vizsgálódó szervek (és velük együtt az oknyomozó újságírók) hamarosan rábukkantak
bizonyos jelekre, amelyek alapján feltételezték: NDK-osztrák vegyes vállalatokat, illetve azok
nyugati országokban létesített bankszámláit használták fel egykori keletnémet párt- és
állambiztonsági funkcionáriusok pénzek átmentésére. Különösen a „vörös Fini” fémjelezte
Novum került a vizsgálatok kereszttüzébe. Számos jel utalt ugyanis arra, hogy a vállalat
valójában nem a KPÖ, hanem a NSZEP utasításait követte314 – a jogerős bírósági ítélet
azonban úgy szólt, hogy az osztrák párt cégének tekintendő a vállalat, a német államnak
emiatt nincs joga követeléseket érvényesíteni vele szemben. Nem sokkal az ítélet után
Rudolfine Steindling a cég svájci bankszámláin megmaradt összegeket átutalta máshová, a
nyomok pedig követhetetlenné váltak. A ma rendelkezésre álló információk alapján több nem
mondható el – a „vörös Fini” titkai nagy részét feltehetően magával vitte a sírba. E
körülmények figyelembe vételével azonban úgy tűnik: van némi alapja az 1990-ben
megválasztott új KPÖ-vezetés védekezésének, amely szerint nem tudták megmondani, hogy
hová lett a pártvállalatok bevétele. Hiába volt tehát a bonyolult és rengeteg konspirációval
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- 117 létrehozott és működtetett céghálózat, a KPÖ osztozott a többi nyugat-európai kommunista
párt sorsában.
A felsorolt példák elégségesek annak belátására, hogy az üzleti életet általában jellemző
kölcsönösség, ha úgy tetszik, do ut des szemlélet (prózaian szólva: a valamit valamiért elve)
egyáltalán nem valósult meg a pártközi pénzügyi-gazdasági együttműködés e módozatában. A
nyugat-európai pártvállalatok ugyanis nem tudták volna önmagukat egy pillanatra sem
fenntartani – a szovjetek, illetve a többi kelet-európai szocialista ország jóindulatára voltak
utalva. Amíg ez megvolt, működtek, nem egyszer saját pártjaiknak nyereséget is kínáltak,
ezzel együtt viszont egyoldalúan kiszolgáltatták magukat partnereiknek. Az önálló működésre
képtelenség alapja az volt, hogy Nyugat-Európában létezésüket mindvégig szükséges
rosszként fogták fel. Nem véletlen, hogy még a társasági szereplővé is előlépett osztrák
cégkezelők is kikoptak 1990 után az elitből – csak addig számítottak, amíg feltétlenül szükség
volt rájuk. Éppen ezért nem is kereste őket meg tőkés cég újabb ajánlatokkal, hosszabb távú
projektekkel. Másfelől pedig – amikor a rendszerváltással Kelet-Európa országaiban is a
gazdasági racionalitás vált a fő szemponttá – kiderült, hogy a nyugati pártcégek semmi
olyasmit nem tudtak felkínálni, ami fenntartásukat „keleti szempontból” támogatta volna.
Nem tudták mivel ellentételezni az egykori Kelet által számukra juttatott előnyöket. A
pártvállalati együttműködés mechanizmusából „csak azzal tudtunk jól kijönni (…), hogyha
megszüntetjük”315 – állítja Németh Miklós a mából visszatekintve Magyarország
viszonylatában, de vélelmezhetően ugyanez a helyzet a többi egykori szocialista országra
nézve is. Nem véletlen, hogy 1990 után e cégek semmilyen szerepet nem játszottak az Európa
keleti és nyugati fele közötti gazdasági kapcsolatokban.
A pártközi pénzügyi-gazdasági együttműködés indirekt útjairól szólva röviden említést
kell még tenni néhány, itt bővebben nem tárgyalt formáról is.
Ezek egyike az üdülés vagy gyógykezelés céljából való meghívások, amelyben
rendszerint magasabb beosztású pártfunkcionáriusok (nemritkán családostól) részesültek.
Egyrészt a forrásbázis esetleges jellege, másrészt a jelenség marginális volta, harmadrészt –
visszatérő problémaként – a nehezen meghatározható összegszerűség miatt e dolgozat keretei
közti ábrázolása nem lehetséges. Kuriózumként megemlíthető egy 1988-as magyar
dokumentum, amely szintén az Európa keleti és nyugati fele közötti egyensúlytalanságra
látszik utalni. „Javasoljuk a kérés kivételes teljesítését annak ellenére is, hogy az OKP nehéz
anyagi helyzetére hivatkozással ez évben csak egy vezetőnk olaszországi nyaralását tette
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- 118 lehetővé” – írja az MSZMP KB Külügyi Osztályának munkatársa annak apropóján, hogy az
olasz testvérpárt kérte Nilde Jotti magyarországi üdülésének lehetővé tételét.316 (Minden
bizonnyal közrejátszott a pozitív döntésben az is, hogy Palmiro Togliatti özvegyéről volt szó.)
A pártközi gazdasági együttműködés egy másik formája volt a különböző tanfolyamok
megtartása egyes szocialista országok területén, nyugati testvérpártokból érkező káderek
számára. Ezekben az esetekben a költségeket természetesen a fogadó ország állta. Mivel nem
állnak rendelkezésre források olyan mennyiségben, hogy globálisan minősíteni lehessen ezt a
gyakorlatot, bővebben a bilaterális alapon nyújtott támogatásokról szóló fejezetekben tér ki rá
a dolgozat.
Egyáltalán nem volt marginális jelentőségű, sőt igencsak költségigényesként jellemezhető
egy másik forma, a pártösztöndíjasok fogadása. A téma abból a szempontból is érdekes lenne,
hogy hol húzódott egy kommunista diktatúrában párt és állam között a határ – azaz: a
pártösztöndíjasokra csak a párt költött-e, avagy az államnak is viselnie kellett valamennyit? E
dolgozat pusztán azért nem foglalkozik a kérdéssel, mert ez nem a fejlett Nyugat kommunista
pártjai irányában zajlott, hanem a fejlődő országokéban. Egy, a pártközi pénzügyi-gazdasági
együttműködést valóban globálisan vizsgáló feldolgozásnak azonban e kérdésre is ki kell
térnie.
Végül, de nem utolsósorban érdemes kitérni egy mozzanatra, amely ugyan nem volt része
a pártközi pénzügyi-gazdasági együttműködésnek, mégis ahhoz kapcsolódva szokás
emlegetni. Ez a Nyugaton működő szovjet bankok kérdése. Gyakori a feltételezés, hogy e
pénzintézeteknek volt közük a nyugati pártok finanszírozásához. E kérdéskört – a fentebb leírt
körülményeknek köszönhetően317 – a franciaországi bank iratai alapján van mód jellemezni.
Az eddig ismert források alapján annyi állapítható meg, hogy ugyan szembetűnő, hogy a
kommunista párt vezető funkcionáriusai és az ahhoz kötődő kulturális, gazdasági vagy
érdekvédelmi, esetleg civil szervezetek („baráti társaságok”) mind ebben a bankban
rendelkeztek számlával, tehát feltehetően ide érkeztek a külföldről átutalt pénzek, e bankon
belül utal(hat)tak francia pártcégek a PCF pénztárába bevételeikből, a BCEN mégsem játszott
önálló szerepet a pártközi pénzügyi együttműködésben. Kiemelendő mindazonáltal, hogy
honnan teremtette elő a franciaországi szovjet bank a bevételeit. Üzletfelei között az 1970-es
években éppúgy megtalálható volt a Pinochet vezette Chile, a Reza Pahlavi sah uralta Irán,
valamint Kim Ir Szen Észak-Koreája. Látható tehát, hogy amikor kemény valutára volt a
szovjeteknek szüksége, túlléptek ideológiai gátlásaikon. Mindez a dolgozat szempontjából
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- 119 annyiban érdekes, hogy fényt vet rá: honnan származ(hat)ott a pénz, amelyet a Szolidaritási
Alapon keresztül megkaptak a nyugati kommunista pártok.318

Egy speciális viszonylat: az NDK és a nyugatnémet kommunista párt(ok)
A bipoláris korszak egyik legalapvetőbb jelentőségű, az egész időszakon végignyúló
konfliktusa a német kérdés volt. Az NDK párt- és állami vezetése (különösen az
állambiztonság) abban a tudatban látta el feladatait, hogy „frontszolgálatot” teljesít. A
„hadműveleti területen” (így nevezte a keletnémet állambiztonság az NSZK-t) működő
„baráti” erők támogatása ezért kiemelten fontos volt számára. A pártközi pénzügyi-gazdasági
együttműködés globális modelljéhez képest némileg más jellegű jelenség elemzése ezért
külön indokolt e dolgozat keretein belül.319
Egy „háborús” célokat szolgáló apparátus működtetése nem volt előzmények nélküli a
német kommunista pártban. Már 1933 előtt kiépült országosan az úgynevezett AM(antimilitarista) apparátus, amelynek része volt a „Merkur” fedőnevű futárszolgálat. E
szolgálat feladata tájékoztatók, értesítések, közlemények, posta, bomlasztó és más anyagok
terjesztése volt.320 Figyelembe véve, hogy egy legálisan működő pártról van szó, ez is érdekes
adaléknak tekinthető ahhoz a vitához, amely azt vizsgálja, hogy egy többpártrendszer keretei
között működő kommunista párt „normális” párt-e vagy sem.
Az AM-apparátust ugyan szétverte 1933 után a náci diktatúra politikai rendőrsége, mégis
voltak a német kommunista párt tagjai között 1945-ben is olyanok, akik még emlékeztek
ennek működésére. E tapasztalatokkal és a szovjet állambiztonsági szervek útmutatásával
felszerelkezve látott neki a Moszkvából 1945. május elején Berlinbe érkező Ulbricht-csoport
a titkos futárszolgálat meg-, illetve újjászervezésének.
Hamar világossá vált, hogy az apparátus legfontosabb feladata a megszállási övezetek
közötti összeköttetés biztosítása lesz, hiszen a szovjet zónában érthető módon nem ütközött
nehézségekbe

a

kommunista

pártszervezetek

instruálása,

működésük

biztosítása.

Németország déli és nyugati részein azonban messze nem volt ilyen rózsás a helyzet. Az
1945–47 között megtartott tartományi választásokon elért eredmények 321 viszont indokolták a
nyugatnémet kommunisták folytonos és egyre intenzívebb támogatását.
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- 120 A nyugati zónák irányában aktív futárszolgálat felépítését és vezetését a német
kommunista vezetők Richard Stahlmannra bízták. Stahlmann (eredeti nevén Arthur Illner) az
1930-as években a Komintern aktivistája volt, harcolt a spanyol polgárháborúban, így kijárta
a konspiráció magasiskoláit. 1946-ban tért haza Németországba, hogy átvegye új hivatalát, és
hogy nekilásson – tapasztalt útlevél-hamisítók segítségével – az össznémet szinten működő
futárszolgálat létrehozásának.322
Stahlmann munkamódszereit mozgalmi tapasztalatai alakították ki: alapvetően a
személyes ismeretségre, kapcsolatokra épített. A konspiráció szabályait még akkor is
betartotta és megkövetelte, amikor nem is volt rájuk szükség (hiszen legkésőbb 1949 után a
német kommunisták az NDK-ban „birtokon belülre” kerültek). Másfelől nézve rendkívül
nagy fegyelmet is tanúsított, amit munkatársaitól is megkövetelt.
A szolgálat sikeréhez elengedhetetlen volt a jó kapcsolat a szovjet megszálló szervekkel.
Stahlmann és Vlagyimir Mulin alezredes, a szovjet katonai adminisztráció rádiópropagandáért
felelős tisztje között állandóvá váltak az egyeztetések, kettejük koordinációja nyomán épült ki
a nyugati zónákat behálózó futárrendszer.
A Stahlmann és a szovjetek által létrehozott szolgálat 1948 nyarán kapott formális
kereteket, ekkor alakult ugyanis meg a pártvezetés mellett a „közlekedési osztály”, vagyis az
Abteilung Verkehr.323 Nem véletlen, hogy ekkor jött létre a szovjet katonai közigazgatás
„Nyugati Zónák” ügyosztálya is.
Az Abteilung Verkehr feladatait a KB így határozta meg: „a nyugati övezetek
fejlődésének és a KPD munkájának állandó figyelemmel kísérése és a Központi Bizottság
osztályai nyugati övezetekkel kapcsolatos tevékenységeinek koordinálása”.324 Ez a leírás még
a kommunista pártdokumentumok hagyományos nyelvezetének ismeretében is nehezen
értelmezhető. Alighanem így is akarták a szövegezők, céljuk volt, hogy ne lehessen a
leírásból rájönni, mivel is foglalkozik az osztály valójában.325
Az osztály konkrét munkájáról tudjuk, hogy egyrészt folytatta az 1933 előtti AMapparátus tevékenységét, vagyis a propagandaanyagok és a belső levelezés továbbítását,
egyfajta titkos postaszolgálatot üzemeltetve. Ez viszont csak egy részét jelentette a munkának.
A Nyugat felé irányuló irattovábbítás mellett mindkét irányú, de főleg Kelet felé menő
embercsempészet is zajlott az osztály irányítása alatt. Az átcsempészettek alapvetően a
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- 121 nyugatnémet kommunista párt aktivistái, káderei voltak, akiknek az NDK-ban tartottak
szemináriumokat, továbbképzéseket, politikai eligazításokat. Elszállásolásukat és főleg az
illegális határátlépésüket az Abteilung Verkehr biztosította. Stahlmann legnagyobb sikerének
az 1951-es, kelet-berlini VIT-et (Világifjúsági Találkozó) tartotta, ahová sikerült több tízezer
nyugatnémet aktivistát becsempésznie, noha zárva volt a német-német határ.326
A nyugatnémet kommunista párt számára a legfontosabb mindezeken túl a
pénztámogatás volt, hiszen ez létfontosságú volt számára, hogy zavartalanul működjön és
szélesíteni tudja társadalmi bázisát. Ennek fontosságával a NSZEP vezetői is tisztában voltak:
az 1946-os 1,3 millió birodalmi márkás támogatás mértéke 1947-ben, tehát egy év alatt
megháromszorozódott (4,1 millió birodalmi márka), ami érthető módon komoly terhet
jelentett a keletnémet pártnak. Az igazán súlyos problémák azonban később, 1948-ban
jelentkeztek: a nyugati övezetekben végrehajtott pénzreform után nem állt rendelkezésre a
szovjet zónában megfelelő valuta, amelyet feltűnés nélkül Nyugatra tudtak volna csempészni.
Wilhelm Pieck NSZEP-elnök a Szovjetunióhoz fordult, hiszen a megszálló hatalom
könnyebben tudott Nyugaton pénzhez jutni. A szovjetek segítettek is, 1949-ben 180 ezer
nyugatnémet márkát juttatva berlini elvtársaiknak, akik azt rögtön továbbították is. A
probléma csak annyi volt, hogy ezt az összeget fél év alatt felélték, úgyhogy újabb
támogatásért kellett Moszkvában kilincselniük. Hosszabb távon a megoldást e viszonylatban
is nyugatnémet vagy nyugat-berlini területen működő pártvállalatok jelenthették.327
Mindezeknek a feladatoknak a végrehajtásához ki kellett építeni a működés
infrastruktúráját. Elsősorban a határon berendezett titkos átjárókra kell itt gondolni. Ezek
fenntartásához pedig a helyi szinten illetékes szervekkel való kapcsolattartásra volt szükség.
Ide tartoztak a határőrség és a helyi tanácsok felelősei, valamint a titkos csomópontokként
szolgáló helyek hivatalos fenntartói (pl. szakszervezeti üdülők esetén az illető szakszervezet).
Ilyen csomópontokat az NDK (illetve a szovjet megszállási övezet) területén persze
viszonylag könnyű volt létrehozni, hiszen a pártérdekek felülírtak minden más szempontot.
Nehezebb feladat volt ugyanilyen kapcsolattartó bázisok, találkozóhelyek fenntartása a
nyugati oldalon, ahol a futárok nyugati pénzt és személyazonosságot igazoló iratokat kaptak,
hogy folytathassák útjukat a Frankfurtban működő nyugatnémet pártközpont felé. Ezek
pontos számáról, elhelyezkedéséről ma sincs pontos tudomásunk, legfontosabb támpontunk
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- 122 egy, az amerikai elhárítás által 1949-ben készített jelentés, amely Stahlmann hálózatáról
készült.328
Legrészletesebb ismeretekkel az Ellrich/Walkenried állomásról rendelkezünk, amely a
szovjet és az angol zóna határán működött. 1946 nyarától ezt az állomást Camillo Scariot
vezette, egy olasz származású, esseni kommunista, akit az 1930-as években Moszkvában
képeztek ki, majd a buchenwaldi koncentrációs táborban raboskodott, 1945-ben pedig az
esseni rendőrkapitányság személyzeti főnöke lett. Néhány hónapot töltött itt csak el, ugyanis
részben politikai, részben köztörvényes bűncselekmények elkövetése miatt (korrupció)
kirúgták állásából. Még azelőtt, hogy ez megtörtént volna, Scariot találkozott Essenben
Stahlmann-nal, aki feltehetően itt ajánlotta fel neki, hogy csatlakozzon szolgálatához.
Scariotot tehát nem érte felkészületlenül menesztése, így volt lehetősége távozásakor magával
vinni egy halom esseni bejelentőlapot. Ezekkel látta el az illegális futárokat, amikor azok
Ellrich/Walkenriednél átlépték a zónahatárt, így rögtön volt olyan dokumentumuk, amellyel
nyugati „zónapolgárságukat” tudták igazolni.
Az embercsempész állomás működésének Scariot letartóztatása vetett véget – az angol
hatóságok fogták le egy nyugati utazása során. E letartóztatásnak köszönhetően
göngyölítették fel az amerikai elhárítók az Ellrich/Walkenried-i állomást és kezdték figyelni
Stahlmann szolgálatát. Nem annyira a belpolitikai okok miatt, hanem azért, mert féltek attól,
hogy a hidegháború „forróvá” válása esetén ez a hálózat a szovjetek kezében ellenséges
akciókat, diverzáns tevékenységet fog folytatni a front mögött.
Az Ellrich/Walkenried-i állomást nem lehetett ezután tovább működtetni, de volt helyette
sok más – nagyon sok esetben az amerikai szervek csak sejtették, hogy merre kell lennie
embercsempész-támaszpontnak, pontosan lokalizálni nem sikerült őket.329
Mindebből is látszik, hogy az amerikai elhárítás jelentésének középpontjában – amint azt
annak címe is jelzi – a futárszolgálat állt. A keretek, a hálózat kiépítésének és működtetésének
áttekintése után megvizsgálandó, hogy kikből állt a futárszolgálat és azok hogyan végezték
munkájukat.
Az amerikai jelentés egyik legfőbb félelme is az volt, hogy hamarosan profik, tehát
képzett hírszerzők fogják átvenni a futárszolgálatot az eddig aktív régi, a mozgalomban
konspirációt tanult kommunistáktól. Kétség sem férhet hozzá, hogy hosszú távon igaza volt a
jelentés írójának, de az időtávot bizonyosan rosszul becsülte fel. Mai ismereteink szerint jóval
hosszabb időre volt szüksége a keletnémet pártapparátusnak, amíg profikra tudta bízni a
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- 123 futárszolgálatot. Az ötvenes évek elején még egyáltalán nem ez volt az általános. Éppen
ellenkezőleg, a NSZEP szolgálatában álló apparátus igyekezett mindenkit bevonni a titkos
munkába, akitől csak eredményt remélhetett. Ezt támasztja alá két ügy, amelynek részletes
ismertetése indokolt.
1954 októberében a berlini rendőrség őrizetbe vette a nyugat-berlini illetőségű KarlHeinz B.-t okirat-hamisításért.330 Az ügy hamarosan az állambiztonsághoz került, B. ugyanis
azt állította az őt kihallgatók előtt, hogy korábban az NDK megbízásából pénzt vitt át
Nyugatra, az ottani kommunista pártnak. Ezen túl még dicsekedett állítólagos jó
kapcsolataival, amelyek kelet-berlini vezető körökhöz fűzik.
Az üggyel az állambiztonság részéről megbízott tiszt kihallgatásai során leginkább
szintén B. egykori futártevékenységére tért ki – érdekes módon maga az okirat-hamisítás és
annak körülményei alig-alig kerültek szóba a büntetőeljárás folyamán.
A kérdések súlypontja B. 1951/52-es tevékenysége körül forgott: pontosan mit tett ebben
az időben? B. elmondta – azt természetesen nem tartalmazzák a kihallgatási jegyzőkönyvek,
hogy mennyire volt kooperatív, azaz bántalmazások hatására tett-e vallomást (ez egyébként
múltját ismerve kevésbé valószínű) vagy úgy gondolta, a keleti oldalon nincs értelme
titkolózni, ezért rögtön bevallhat mindent –, hogy kis címletű bankjegyeket vitt át KeletBerlinből Nyugatra (nyugatnémet márkáról van szó), ezeket cége, a Severing GmbH. nevében
átváltotta nagyobb címletűekre. Az átváltott pénzt pedig kapcsolata, „Grossmann” vette át, ő
pedig tovább szállította azt Nyugat-Németországba.
Az NDK állambiztonsági szerveinek vizsgálata arra jutott, hogy B. „némileg világfi
allűrökkel rendelkezik, magas, jól néz ki, legfeljebb 40 éves. Valószínűleg a pénzkeresés a
legfontosabb a számára.” B. adatai, életútja, amelyről a kihallgatások során kikérdezték,
valóban erre engednek következtetni. Igyekezett „jól nősülni”, 1945 után pedig mindenféle
üzletekből próbált jól-rosszul megélni, nem zárva ki a „zavarosban halászás” lehetőségeit
sem. Valószínűleg így került először kapcsolatba a keletnémetekkel, a keleti kereskedelemből
remélve jó hasznok szerzését. Az okirathamisítási ügy egyébként már rongyok NyugatBerlinbe vitele kapcsán pattant ki, tehát rendkívül jövedelmező pénzforrásra B. nemigen
akadhatott a keleti oldalon sem. Dahlemi lakcíme viszont magas életszínvonalra enged
következtetni, bár lehet, hogy a feleség vagyonából tudták ezt megengedni maguknak.
Ami a gyanúsított „mozgalmi” tevékenységét illeti, B. bizonyíthatóan pénzt továbbított
1951/52 folyamán a nyugatnémet kommunista pártnak, illetve tudomást szerzett arról, hogy
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- 124 az illegális pártfinanszírozás milyen módokon zajlott, valamint ismert néhány fogadóhelyet a
nyugati oldalon. Ezen túl egy 1952-es KB-vizsgálat megállapította, hogy B. „fecsegő,
megbízhatatlan”, ezért megszakították vele a kapcsolatot – zárul az állambiztonság 1954.
december 22-i jelentése. Érthető, hogy a gyanúsítottat mindezek miatt kockázatosnak
minősítették, és igyekeztek minél hosszabb időre elnémítani.
Ítéletként jogerősen 2 év 3 hónap letöltendő szabadságvesztést szabtak ki B.-re.
Figyelembe véve, hogy az okirathamisítással elérni kívánt anyagi haszon alapvetően kis
összegű lett volna, a hamisítvány gyenge minősége miatt pedig eleve alkalmatlan lett volna a
bűncselekmény megvalósítására, igencsak eltúlzottnak tekinthető a büntetés mértéke. Az
ítélet súlyossága kapcsán az ügyészség egy hivatalos, belső használatra szánt iratban
megjegyezte, hogy a büntetés az Állambiztonsági Minisztérium kérésére lett ilyen magas,
ugyanis dekonspirációtól tartottak. Valószínűleg felesleges ilyen esetben a bírói
függetlenséget számon kérni.
Az ügyet vizsgáló történész számára viszont adódik a következtetés, hogy az 1950-es
évek elején még nem épült ki olyan hatékonyan és működőképesen a titkos futárszolgálat,
hogy a nyugatnémet kommunisták minden igényét ki tudja elégíteni. Ezért kellett
valószínűleg minden lehetséges csatornát igénybe venni, amely Nyugat-Németországgal vagy
Nyugat-Berlinnel fenntartotta a kapcsolatot, hogy minél több pénztámogatást lehessen
átjuttatni.
Teljesen más keretek között lett Erich H., szintén Nyugat-Berlinből, vádlottá.331 Erich H.
meggyőződéses kommunista, pártmegbízatásból élt Nyugat-Berlinben, ott egy kis,
gyógyászati cikkek kereskedelmével foglalkozó cég tulajdonosaként mentek át kezén a
nyugatnémet kommunistáknak szánt pénzek. Egyike volt tehát azon „strómanoknak”, akik
fontos részei voltak a nyugati kommunista pártot támogató hálózatnak.
Erich H. 1953. április 18-án délelőtt 11 órakor telefonon felhívta kapcsolattartóját.
Idegesen közölte vele, hogy előző este felkereste lakásán (Berlin-Wittenau) egy idegen (H.
szerint amerikai), aki célzásokat tett előtte illegális tevékenységére. Az illető nem mutatkozott
be neki, csak egy amerikai címeres névjegykártyát mutatott fel neki, de a vezetéknevet
szándékosan letakarta (a kézírásos aláírás „Swader”-nek vagy valami hasonlónak látszott).
Mivel egyelőre válasz nélkül maradt a jelentés, H. elhatározta, hogy bővebb formában
leírja, ami vele történt. Eszerint vendége karcsú, szikár, ideges, őszülő fekete hajú férfi volt,
és mindenképpen H. futári tevékenységéről akart vele beszélni. H. tagadta, hogy bármi köze

331

Az ügyről lásd a BStU erről őrzött dokumentumait, MfS AU 367/53.

- 125 lenne ilyesmihez. Swader elmondta magáról, hogy bécsi, antifasiszta, és hogy rokonai
koncentrációs táborban haltak meg.332 Ezután jöttek a „beugratós” kérdések, amelyekre H. –
be kell vallani, nem éppen ügyetlenül – igyekezett minél elfogulatlanabb válaszokat adni.
Ilyen kérdés volt például, hogy H. ismeri-e a Richard nevet? A valószínűleg Stahlmannra
vonatkozó tudakozódásból még könnyen ki tudott bújni H., csak annyit kellett mondania,
hogy „Richard van több is”. Swader nem tágított, megemlítette a Stahlmann vezetéknevet,
majd megkérdezte, hogy a Rosenberg név333 ismerős-e H. előtt? Amaz igyekezett ismét
kibújni, az amerikai Rosenberg házaspárra terelve a beszélgetést. Swader közölte, hogy
tudják: ezek a fontos nevek, ha a nyugatnémet pártnak menő pénzekről van szó.
A hívatlan vendég mindezek után hosszan taglalta, hogy ő és a mögötte álló szervezet
mennyi mindent tud a titkos csatornákról. Már bevezetőként megjegyezte, hogy tudják: H. két
gépkocsit használ, amelyek a párt (a NSZEP) tulajdonában vannak. Tudják azt is, hogy ezeket
egy barátjától kapta. Tudják, hogy ezek egyike egy Citroën, és azt is, hogy ez a Citroën már
vitt egyszerre egymillió márkát is, vagy még többet – a pénz feltehetően egy gumiabroncsba
volt rejtve. Csak annyit szeretne tudni, hogy ki vezeti az autót? Tudják azt is, hogy egy nagy
amerikai kocsi is szállít pénzt. Bizonyítékként megemlítette, hogy a nyugatnémet kommunista
párt az utóbbi időben elkezdett nagy mennyiségben alig használt „B” jelű (tehát NyugatBerlin számára nyomott) bankjegyeket forgalomba hozni – éppen erre lett az általa képviselt
szervezet figyelmes.
Az amerikai szerint ismert az is, hogy a közelmúltban összesen 25 millió márka került a
nyugatnémet kommunista párthoz, mégpedig az autópálya mellett létesített átvevőhelyeken.
Erről említést téve diszkréten figyelmeztette H-t, hogy amennyiben már ő is vitt volna
„levélkéket”, hagyjon fel e szokással, úgyis látták már egy-egy pihenőhelyen az autópálya
környékén.
H. igyekezett a kimondott és ki nem mondott vádakat egyaránt eloszlatni, kifogásokat
keresve, pl. hogy az autópályákról tilos lehajtani, tehát nem láthatták őt sehol sem autópálya
környékén, esetleg csak akkor, ha felforrt a kocsi hűtővize, és ezért kellett egy településnél
lehajtania. Mindezzel úgy tűnt, nem sikerült meggyőznie Swadert, de ami számára még
fontosabb volt, kelet-berlini kapcsolatait sem, a jelentésre ugyanis nem érkezett reakció.
A tények ismerete után felvetődik a kérdés, hogy mekkora volt mindannak az
igazságtartalma, amit az amerikai látogató elmondott? Mennyire volt kihallgatási taktika, csel
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- 126 benne? Nos, H. 1953. április 20-án, két nap múlva újra NSZEP-kapcsolatához fordult, és amit
elmondott neki, azzal tulajdonképpen verifikálta Swader előadását. Döbbenten tárta
kapcsolattartója elé, hogy szerinte hihetetlen, amit ez az ember tud. Olyan titkokat is
elmondott látogatásakor, amiről csak 4-5 ember tud összesen. A Citroënről elmondottak is
teljesen igazak. Ő is gondolkozott azon, hogy lehet-e szó pusztán blöffről? H. elveti ennek
lehetőségét, szerinte ugyanis túl mesteri lenne, ha úgy lenne. Ennyire pontos információk
felsorolása nem lehet véletlen, különösen így van ez Hans Rosenberg nevének
megemlítésével. Ebből következik, hogy a „hőskorban”, a futárszolgálat kezdeti időszakában
ilyen kémfilmbe illő módon is megkísérelték a nyugatnémet kommunisták anyagi támogatását
Kelet-Berlinből. Megállapítható viszont az is, hogy a támogatások folyósításának pénzügyi
bázisa valószínűleg rendbe jöhetett 1949 óta, ha egyetlen alkalommal egyetlen gépkocsi
egymillió nyugatnémet márkát szállított át a határon.
H. azonban nemcsak az ügyről referált, hanem elmondta azt is, hogy ő mit lépett erre.
Kijelentette, hogy a több napos nyomást nem tudta bírni, ezért – azzal a céllal, hogy
felkutassa Swader információinak forrását – színleg vállalta vele az együttműködést, és
elismerte, hogy az addig elmondottak fedik a valóságot. Az állambiztonságnál ennek hallatán
indult meg a riasztás: már április 25-én letartóztatták Kelet-Berlinben H-t, politikai
bűncselekménnyel gyanúsítva őt meg.334
Az állambiztonság vizsgálata igen gyors volt – már április 28-án, tehát három nap múlva
kész volt az ügyről készített jelentés: eszerint H., aki 1951 óta tagja a futárapparátusnak (a
kapcsolattartója Hans Rosenberg), és mint ilyen, üzemeltet a párt támogatásával egy céget,
NSZEP- és államtitkokat árult el, egyelőre még ismeretlen célzattal. A gyanúsítottat illetően
nem tartalmazott végkövetkeztetéseket a jelentés, egyetlen javaslata pusztán az volt, hogy
figyelni kell a bíróság összetételére, nehogy fennálljon a dekonspiráció veszélye.
A korábbi ügyek ismeretében már nem lehet meglepő, hogy H-t is letöltendő
szabadságvesztésre ítélték – 3 évet kapott. Fellebbezését elutasították. 1956-ban térhetett
vissza Nyugat-Berlinbe. Innen írt levelet Rosenbergnek, amelyből arra következtethetünk,
hogy az állambiztonság H. letartóztatása után nem vizsgálta az ügyet, ez pedig mélyen sértette
H. igazságérzetét. Sérelmezte továbbá, hogy noha szabadon engedték, és ismét otthon lehet,
még mindig figyelik. Bántotta még, hogy kihallgatói folyton szidalmazták a per során –
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- 127 elhangzott az áruló, nyárspolgár, titóista, kutya, csibész, csirkefogó megszólítás is. Érthető,
hogy a három nap alatt elkészített jelentés nem tudta megválaszolni az ügyből adódó
fontosabb kérdéseket (pl. hogyan jött rá Swader szolgálata minderre?), ha az állambiztonság
csak H. bűnösségének kimutatására koncentrált. E hiányosságokra utalt H. is levelében, bár
írását egyre érezhetőbben a sértődöttség diktálta – felvetette, hogy esetleg Rosenberg
oldaláról történhetett könnyelműség, aztán korábbi pártsejtjének többi tagjának tett utólag
keserű szemrehányásokat, Rosenberget vádolva, hogy őket miért nem vizsgáltatta át vele
együtt. Az állambiztonság eddigi ismereteink szerint nem reagált H. vádaskodásaira, az ügy
valószínűleg elhalt.
A kommunista pártvezetés tehát a német kettéosztottság kezdeti időszakában igyekezett
minden eszközt megragadni nyugati elvbarátainak megsegítésére (és ezzel saját befolyásának
megnövelésére), bármennyire kockázatos vagy bármilyen kevés sikert ígérőnek is mutatkozott
volna. Az ezzel járó kockázatokkal láthatóan tisztában voltak az ezzel foglalkozók. A
kockázatokra adott válaszok pedig kétféle síkon értelmezhetők. Rövid távon az „éberség”,
azaz sok esetben a paranoia növelése adódott mint megoldás – helyesebben: saját
nézőpontjukból nem láttak jobb utat Kelet-Berlinből. Ennek pedig – mint látható – tönkretett
egzisztenciák lettek a következményei. A hosszú távú megoldás – professzionális hírszerző
szolgálat kiépítése – nagyobb sikerekkel kecsegtetett, ez azonban időt vett igénybe. Az 1950es évek közepétől mindazonáltal már kimutatható az Abteilung Verkehr és az állambiztonság
együttműködése.
Erre az együttműködésre más okokból is szükség volt: ekkorra ugyanis világossá vált,
hogy a nyugatnémet kommunista párt betiltása pusztán idő kérdése. A karlsruhei
Alkotmánybíróság 1956-ban meghozott döntése után a KPD teljesen az illegalitásba szorult,
egész tevékenységét konspiratív körülmények között kellett végeznie, ha fenn akart maradni.
Emiatt is szükség volt az NDK titkosszolgálatának közreműködésére. Az együttműködés
ekkori fázisa nem rekonstruálható a források hiányában: az Állambiztonsági Minisztérium
annyiban mindenképp hozzájárult az Abteilung Verkehr tevékenységéhez, hogy az új
vezetőnek, Adolf Baiernek, két helyettesének, továbbá az osztály egyik politikai
munkatársának különleges katonai igazolványokat állított ki, amelyek segítségével amazok
használhatták

a

határon

kialakított

csempészállomásokat.

Alapvetően

háromféle

„csempészáru”-val foglalkoztak a pártfunkcionáriusok: személyekkel, sajtótermékekkel
(könyvek, újságok, nyomtatványok), valamint pénzzel. Az Abteilung Verkehr részéről
azonban hamarosan ellenszenv gyülemlett fel az állambiztonság tevékenységével szemben.
Közelebbről nem ismertek a kiváltó okok, annyi sejthető a fennmaradt anyagból, hogy a

- 128 pártmunkások szemében több állambiztonsági munkatárs saját maga számára igyekezett
anyagi előnyöket szerezni a futártevékenység logisztikai hátterének biztosításából. Emellett
személyes ellentétek is terhelték a munkakapcsolatot, így Baier osztályvezető többször érezte
azt, hogy káderkérdésekben az állambiztonságiak ráerőszakolják akaratukat. Mindez oda
vezetett, hogy 1960-ban a párt központi bizottsága és az állambiztonsági minisztérium
vezetése közös utasításban mondta ki az együttműködés megszüntetését.335
Hamarosan

megmutatkozott

azonban,

hogy

az

elkülönülés

csak

rontott

a

működőképességen. A helyzet megváltozásához hozzájárult a berlini fal 1961. augusztus 13-i
felépítése is, amely jócskán megnehezítette a Keletről Nyugatra jutást. Mégis eltelt néhány év,
amíg a két fél ismét leült egy tisztázó beszélgetésre 1964 februárjában. Az együttműködés
lendülete mindazonáltal csak Baier utóda, az Abteilung Verkehrt húsz éven át vezető Josef
(becenevén Jupp) Steidl 1966-os hivatalba lépése után erősödött fel.
Az 1960-as évek gyakorlata szerint a futároknak az Abteilung Verkehrnél kellett
megjelenniük, annak konspiratív objektumaiban – a kelet-berlini Strausberger Platzon, illetve
a Mollstrassén, később az osztály által működtetett „utazási irodában” rendeztek be ilyeneket
–, hogy ott átvegyék instrukcióikat és a továbbításra szánt csomagot. Ez az esetek
többségében a szigorúan titkos posta, többször nyomtatványok, illetve pénz volt. (A kisebb
jelentőségű postát csak átvitték a határon, ott vette át a KPD embere, de az is előfordult, hogy
nem futárral küldték, hanem valamely exportszállítmányba rejtve.) A határhoz a Deutscher
Kraftverkehr Grünau pártvállalat fedésében jutottak el. Ott az állambiztonság, illetve a
határőrség közreműködésével kialakított titkos helyeken tudtak „átcsúszni”. Ettől a pillanattól
pedig már nyugaton voltak.336
Kik közül kerültek ki a futárok? Az eddigi források alapján annyi állítható, hogy a logika
az 1940-es évek végéhez képest nemigen változott, legfeljebb a konspirációs szabályok lettek
erősebbek. A lényeg mindenekelőtt az volt, hogy az NSZK hatóságai által nem ismert,
Nyugaton feddhetetlennek számító emberek legyenek. E kritérium figyelembevételével mind
az illegális KPD tagjai közül, mind szimpatizánsi köréből válogattak megfelelő embereket.
Az első megoldási módra lehet példa egy hamburgi házaspár esete: Helmut és Edith H.
1960-tól volt tagja egy hamburgi székhelyű sejtnek, amely az Abteilung Verkehr irányítása
alatt állt. Általában az osztály által átjuttatott anyagot kellett szállítaniuk, szétosztaniuk az
NSZK területén. A férj 1962-től havonta egyszer vállalt pénzszállítási megbízásokat is.
Később szabályszerűen az Abteilung Verkehr munkatársa lett, egy hamburgi cégnél létesített
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- 129 fiktív munkaviszony fedésében. Ekkor már előfordult az is, hogy a teljes szállítási útvonalat
(Kelet-Berlinből a nyugati végpontokig) neki kellett végigjárnia. Bevették őket harmadik
országon keresztül menő utakon is. Sejtjük 1965-ben beszüntette munkáját, ugyanis az egyik
tag lebukott, egy másik pedig észrevette, hogy figyelik. Az Abteilung Verkehr úgy döntött,
pihenteti H-ékat is, a továbbiakban nem vetette be őket futárként. 1968-ban a Német
Kommunista Párt (DKP) megalapítása (azaz egy legális nyugatnémet párt létrehozása) után
végleg törölték őket az osztály munkatársai közül, de mivel megbízhatónak számítottak, a
kelet-berlini pártközpont a DKP „rendelkezésére” bocsátotta őket mint pártmunkásokat.337
A H. házaspárról írottakból következik, hogy voltak olyan futárok is, akik nem a teljes
útvonalon mozogtak, csupán a nyugati oldalon. Ebből következik, hogy olyanoknak is kellett
lenniük, akiknek abból állt a feladata, hogy a keleti oldalról átcsempésszék a futáranyagot
Nyugatra. Ezt elvégezhette az Abteilung Verkehr valamely főállású munkatársa is, de volt
példa konspiratív, tehát látszólag „civil” futár bevetésére is. H-ék egyik hozzátartozója, egy
idősödő nyugat-berlini hölgy például rendszeresen ellátott ilyesfajta feladatokat. Általában a
városi vasútra (S-Bahn) ült fel, úgy utazott át a keleti oldalra, hogy átvegye a továbbítandó
anyagot.338 Feltehetően úgy gondolták Kelet-Berlinben, hogy egy középkorú hölgy, aki igen
szerényen éldegél (a város szektorai közötti utazásra a legolcsóbb közlekedési eszközt
használja), könnyebben elkerülheti a nyugati elhárítás figyelmét. A dekonspirációtól való
félelem reflexe ugyanis a kezdetektől fogva végig működött.
Nem állítható mindazonáltal, hogy teljesen alaptalan volt ez a félelem: történtek ugyanis
esetek, amelyek több-kevesebb bizonyossággal szolgáltak afelől, hogy a nyugatnémet
elhárítás tisztában volt a futárrendszer mibenlétével, működésével. Az egyik ilyen ügy
illusztrálhatja azt is, hogy az illegális KPD tagjain túl milyen személyi kör került az Abteilung
Verkehr látószögébe, ha futárokat kellett toboroznia. Egy, az iratban meg nem nevezett
solingeni kereskedőre Nyugat-Berlinben bíztak pénzt (a 4.000,- összeg van feltüntetve a
pénznem megnevezése nélkül, de feltehetően nyugatnémet márkáról van szó) és egy jó karban
lévő gépkocsit. Mindezt ellopták az illetőtől a városban. A tetteseket a rendőrség ugyan
elfogta, a pénzt azonban a károsult nem követelhette vissza, hiszen akkor igazolnia kellett
volna, hogy az korábban nála volt, illetve ki kellett volna valamit találnia, hogy milyen
jogcímen birtokolta az összeget. Az illetőt megbízhatónak tartotta a keletnémet fél, úgyhogy
az iratból magából nem derül ki, de hasonló jellegű dokumentumok ismeretében feltehető,
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- 130 hogy futárként kívánták alkalmazni.339 Előfordult továbbá az is, hogy nyugati cégek
munkatársait vagy más okból, de hivatalos úton Kelet-Berlinbe utazókat nyert meg az NDK
futári feladatra.
Az Állambiztonsági Minisztériumnak érezhetően ellenérzései voltak a pártközpont által
működtetett futári rendszerrel szemben. Ma nem rekonstruálható teljesen, hogy ezen
ellenérzéseket szakmai okok (a futárszolgálat megbízhatatlansága) vagy féltékenység diktálta.
Az ismételten elhangzó javítási javaslatok azonban jelzik, hogy alapvetően bizalmatlanul
szemlélte az állambiztonság a kialakult gyakorlatot. Elítélték például, hogy a nyugati
testvérpárt képviselőinek átadott pénzekről megírt nyugták nem a valódi átvevő nevét és nem
is a tényleges összeget tartalmazták.340 Egyetlen elemet emeltek ki az akkoriban készült
emlékeztetők pozitívan, mégpedig azt, hogy az Abteilung Verkehr „decentralizálta” a
futárrendszert.341 E fogalom annyit takart, hogy nem közvetlenül az NDK-ból léptek
nyugatnémet területre a futárok, hanem más nyugati (általában NATO-tag) államok területéről
(pl. Ausztria, Olaszország, Franciaország, Belgium, Dánia). Sok esetben ez igen körülményes
utazásokat jelentett, Adolf Baier például 1965 januárjában beszámolt egy útjáról, amely során
Csehszlovákiát, Ausztriát, Svájcot, Franciaországot, Luxemburgot és Hollandiát érintette.
Egyúttal kérte az állambiztonság tisztjeit, hogy készítsenek számára nyugatnémet útlevelet és
jogosítványt – azokkal könnyebben tudna boldogulni.342 Nem tudni, hogy teljesítették-e
kérését, de sejthetően igen, hiszen egyéb iratokból vannak jelek rá, hogy az osztály más
munkatársai számára is kellett iratokat beszerezniük. Az állambiztonság elsősorban nem
hamisítással igyekezett volna orvosolni a problémát, hanem „szerzéssel”. Feladatként
megfogalmazták, hogy keresni kellene Nyugat-Berlinben meghatározott tulajdonságokkal
bíró autótulajdonosokat (az utazni kívánó pártfunkcionáriushoz hasonlító kinézet, életkor,
olyan foglalkozás, amely indokolná a fokozott mobilitást – pl. orvos vagy kereskedő –, illetve
olyan gépjármű, amelyet az NDK tudott biztosítani – mindenekelőtt az Opel Rekord, illetve a
Fiat 1500-as típusokat említették).343 A „decentralizált” futárszolgálat Baier leváltása után
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- 131 tovább

működött,

előfordult

Prága–Milánó–Róma–Párizs–Brüsszel–Koppenhága–Berlin

útvonal is (feltehetően szintén gépkocsival).344
Az állambiztonság azonban ezt a megoldást is aggályosnak tartotta. Túlságosan lazának
ítélték meg a nyugati valutában menő pénzszállítmányok kezelési módját – például
nehezményezték, hogy a „Herta” fedőnevű futár a pénzt tartalmazó táskát átviszi az NSZK-n
Metzbe, hogy onnan ismételten az NSZK-ba vigye be. Részletes tájékoztatást kértek az
Abteilung Verkehrtől, hogy éppen hol mennyi pénzt szállítanak Nyugatra, és milyen úton.
Steidl elintézte a kérdést annyival, hogy „nyugati pénz van minden lehetséges és lehetetlen
helyen”.345 Ez persze nem jelentette azt, hogy figyelmen kívül hagyták volna a gyakorlatban
rejlő veszélyeket.

Eleinte megkísérelték többfokozatúvá tenni a

pénztámogatások

áramoltatását, azaz közbenső állomásokat iktattak be. A „déli szakasz” (Abschnitt Süd)
vonatkozásában rendelkezésre áll néhány dokumentum. Eszerint igen korán közbenső
állomásként fungált az osztrák kommunista párt. Idevágó munkájának színvonalával azonban
a kelet-berlini pártközpontban nemigen lehettek megelégedve, ugyanis felvetődött a saját
bécsi hálózat kiépítésének ötlete: „A záró megbeszélésen Baier346 elvtárs jelezte, hogy kéri
egy bizonyos (…) Ferdl (spanyolos) ellenőrzését. Az illető ott él, és rendőrfelügyelő vagy
főfelügyelő. Tervbe van véve, hogy Baier elvtárs útján kapcsolatot létesítenek vele, ezen a
módon kiépítve egy megbízható bázist, ugyanis a KPÖ a KPD megsegítése terén igen
hanyag.”347 Az ötletből végül nem lett semmi, a többlépcsőssé változtatás azonban
megvalósult: Budapest is közvetítő állomás lett. Az állambiztonság így vázolta fel az új
megoldási módot: „A pénzt348 Magyarországon, az ottani nagykövetségünkön keresztül adjuk.
Odajön Ausztriából Fritz elvtárs, és átveszi a pénzt. Aztán elviszi az osztrák pártházba, ahová
eljönnek átvevőként a KPD-s elvtársak.”349 („Fritz elvtárs” feltehetően Heinrich Fritz volt, a
KPÖ PB tagja – Sz. G.) A „déli szakasz” azonban így sem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket. Elsősorban nem az osztrák kommunista párt állítólagos hanyagsága miatt, hanem
344

BStU, MfS, HA II/MF/44. Feljegyzés, 1966. május 25. Tárgy: Megbeszélés az Abteilung Verkehrnél 1966.
május 25-én.
345
BStU, MfS, HA II/MF/45. Feljegyzés, 1966. október 18. Tárgy: Megbeszélés az Abteilung Verkehrnél 1966.
október 18-án.
346
A nem dőlten szedett szövegrészeket az eredeti dokumentumba kézírással toldották be, a gépíró(nő) minden
esetben kipontozta vagy kivonalkázta ezeket a helyeket.
347
BStU, MfS, HA II/MF/37. Feljegyzés, 1964. április 28. Tárgy: Megbeszélés az Abteilung Verkehrnél 1964.
április 28-án.
348
Hasonlóan a fentebbiekhez, itt is a dőlten szedés a géppel írt szöveget, a normál szedés pedig a kézzel írt
szavakat jelenti. Árulkodik mindazonáltal az Állambiztonsági Minisztériumban uralkodó légkörről, hogy még a
„pénz” szót is kézzel egészítették ki, tehát a pénztámogatás tényét és az abban játszott szerepet a minisztériumi
gépírók előtt is elkonspirálták.
349
BStU, MfS, HA II/MF/44. Feljegyzés, 1966. június 27. Tárgy: Megbeszélés az Abteilung Verkehrnél 1966.
június 27-én.

- 132 mert az illegális nyugatnémet kommunista párt egyik müncheni funkcionáriusáról, akinek
tudomása volt a Bécsen és Salzburgon keresztül az NSZK-ba juttatott pártpénzekről, kiderült,
hogy évek óta a nyugati elhárítás beépített embere volt.350
Más útvonalak sem mutatkoztak igazán sikeresnek. Vannak ugyan információk rá, hogy
egyes nyugat-európai fővárosokban (Koppenhága, Amszterdam) működtek „depók”, ahol
elhelyezhették a pénztámogatást anélkül, hogy közvetlen kapcsolatba kerültek volna a KPD
„átvevőivel”, mégis előfordult, hogy 200.000,- nyugatnémet márkát érintetlenül visszahozott
a futár, ugyanis bizonyos jelekből arra következtetett, hogy a „postaláda” megfigyelés alatt
áll.351 Így maradt továbbra is az Abteilung Verkehr munkatársainak anabázisa mint megoldás:
az osztály egyik helyettes vezetője 1966 májusában a már említett Prága–Milánó–Róma–
Párizs–Brüsszel–Koppenhága–Berlin utat volt kénytelen megtenni. Ekkor azonban nem
kizárólag a pénz és egyéb propagandaanyag célba juttatása volt egyedüli feladata: a francia
párttal egyeztetett arról is, hogy az hajlandó lenne-e közbeiktatott állomásként működni. A
PCF részéről tárgyalópartnere „Jack Dennis” (helyesen: Jacques Denis – Sz. G.), a PB tagja
volt, aki elvi szinten egyetértett NDK-s elvtársaival. A végrehajtás mikéntjére tett francia
javaslat szerint „a bankokon keresztül néhány transzver (sic!) lebonyolítható”, de konkrét
megállapodás ekkor nem született. A döntést egy hónappal később, Kelet-Berlinben akarták
meghozni. Felmerült továbbá az is, hogy a Belga KP-val fenntartott külkereskedelmi
kapcsolatok keretében hozzanak létre egy újabb közvetítő csatornát, de ez – az eddig ismert
források alapján – pusztán terv maradt.352 A francia párttal folytatódtak a tárgyalások – három
megoldási javaslat vetődött fel: a) a már korábban is említett banki átutalások módszere (a
keletnémeteknek ez kevésbé tetszett, ugyanis ebben az esetben dollárban kellett volna
fizetniük); b) nagy címletű bankjegyek átadása (1.000,- és 100.000,- nyugatnémet márka
közötti összegekre nézve vélték megvalósíthatónak, ez tehát a „borítékos” megoldás lett
volna); c) az NDK-ba utazó személyek segítségével (tehát többszereplőssé bővítve a
folyamatot). Az Abteilung Verkehr azonban mintha időhúzásra játszott volna inkább – az
állambiztonsággal folytatott konzultációjukon az osztály munkatársai jelezték, hogy szóltak a
franciáknak: rendkívüli óvatossággal kezeljék ezt a kérdést, ugyanis már háromszor lebuktat a
KPD-vel fenntartott kapcsolatokat bonyolító futáraik. Így megmaradt francia viszonylatban is
a korábbi helyzet: egyedül a Strasbourgban létesített depót vették igénybe az Abteilung
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- 133 Verkehr munkatársai.353 Néhány hónap múlva viszont azt is be kellett szüntetniük: az
állambiztonság jelzése alapján „túl sok szál fut össze” Strasbourgban, ezért kockázatosnak
ítélték a közbeiktatott állomás fenntartását. Maradt tehát Koppenhága, továbbá kísérleteztek
még Brüsszellel, illetve távlati tervként felmerült egy svájci helyszín kiválasztása is.354
1967 májusában úgy tűnt, hogy megtalálták az ideális megoldást. A PCI-től érkező jelek
arra utaltak, hogy Olaszországban létre lehetne hozni hosszabb távon is működőképes
közbeiktatott állomás(oka)t.355 Steidl és helyettese az Abteilung Verkehrt felügyelő PB-tag,
Hermann Matern utasítására Rómába utazott. Megbeszéléseik célja olyan helyek kiépítése
volt, ahol meghatározott ideig tárolhattak pénzt és sajtótermékeket – a PCI-nek ugyanis a
KPD-hez nem volt közvetlen kapcsolata, tehát nem személyek között áramlottak volna a
küldemények.356 Miután Csehszlovákián, Magyarországon és Jugoszlávián keresztül elértek
Triesztbe, majd onnan Rómába, tárgyaltak a PCI PB-tagjával, Armando Cossuttával. Az olasz
párt jelezte, hogy kész segíteni a „postaládák” kialakításában. Helyszínként az ország északi
részében fekvő városok, így Milánó vagy Torino merültek fel, mondván, onnan könnyebben
elérhető Ausztria, Svájc vagy Franciaország (ahonnan a KPD-től érkező átvevőkre
számítottak). Az NDK és Olaszország közötti, akkoriban igencsak ritkaságnak számító
rendszeres utazások elkerülése érdekében Prágát szemelték ki találkozópontnak (amely mint
pl. a Béke és Szocializmus szerkesztőségének vagy a Nemzetközi Újságíró Szövetségnek a
központja, jó lehetőséget biztosított pártközi kapcsolatok bonyolítására). Mindennek a
részleteit aztán később, bilaterális úton kívánták eldönteni.357 Nem tudható biztosan, hogy az
Olaszországon keresztül való szállítás meg is indult-e, egy néhány hónappal későbbi, Steidl és
az állambiztonság közötti egyeztetésen elhangzottak ugyanis értelmezhetők úgy is, mint
tervezés közbeni mérlegelés és úgy is, mint előzetes tapasztalatok leszűrése. A hírszerzés
ugyanis újságcikkekre lett figyelmes, amelyek szerint Olaszországban a kábítószer elleni harc
jelszavával egyre gyakrabban rendeztek razziákat, amelyek során számos személyt
megmotoztak, többeknél eredményesen. Felvetették, hogy mi történik, ha egy pénzszállító
futár netán így bukna le? Steidl természetesen nem tudott tökéletes megoldással szolgálni:
annyit válaszolt, hogy talán maximálni kellene az egy futár által szállított pénzösszeget
50.000,- márkára, majd hozzátette, hogy esetleg el kellene a pénzszállítókat látni egy-egy
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- 134 takarékbetét- vagy folyószámla-könyvvel, amellyel kvázi igazolhatnák, hogy honnan
származik a pénz. Az osztályvezető még megkérdezte, hogy mi jobb az állambiztonság
szerint: a pénzt csomagban vagy simán pénztárcában, egyes bankjegyekben szállítani? Erre
hirtelenjében a hírszerző tisztek nem tudtak mit válaszolni.358
Megalapozottabbnak tűnik az a feltételezés, hogy egyelőre nem indult meg az „olasz” út
alkalmazása. 1969 márciusában ugyanis ismét megkérdezte az Abteilung Verkehr az
állambiztonságtól, hogy mely pénztovábbítási módot látja a legmegfelelőbbnek olasz
viszonylatban? A pártközpont munkatársai Enrico Berlinguerre hivatkozva állították, hogy a
PCI kész „500 ezret” (feltehetően NSZK márkát, de a pénznem sehol nincsen feltüntetve)
kölcsön

formájában

fedezni,

illetve

átadni

a

nyugatnémet

kommunistáknak.

Az

állambiztonsági tisztek nem ellenezték a felvetést, csak annyit kértek, hogy osszák az összeget
részekre, és úgy továbbítsák.359 Ekkorra azonban már érezhetően romlott a pártközi
kapcsolatok légköre. A „prágai tavasz” elfojtása nyomán elterjedő, a Szovjetunióval és
szövetségeseivel szembeni kritikus PCI-álláspont bizalmatlanságot váltott ki az NDK-ban.
Állítólag maga Erich Honecker adott rá utasítást, hogy az NSZK-ból nem érkezhetnek
kommunista funkcionáriusok Francia- vagy Olaszországon keresztül, nehogy ideológiai
befolyásolásnak tegyék ki magukat.360 Nem valószínű, hogy ilyen körülmények között az
éberségre különösen érzékeny, már-már paranoid keletnémet apparatcsikok belementek volna,
hogy Olaszországon keresztül szállítsák a nyugatnémet testvérpártnak szánt pénzeket. Az
Állambiztonsági Minisztérium éppen ezért már 1967-ben inkább Belgiumban javasolt újabb
depókat létrehozni, mindenekelőtt Liège központtal.361
Mindez azonban ekkor már német-német viszonylatban is megváltozott légkörben zajlott.
Ezalatt persze teljesen más értendő, mint a PCI-ben és a PCF-ben terjedő, később
eurokommunizmus néven ismertté vált irányzat. Az NSZK-ban ugyanis már egy ideje
zajlottak informális egyeztetések egy új, a nyugatnémet törvényi kereteket elfogadó
kommunista párt megalapításáról – természetesen mindenekelőtt az NDK kezdeményezésére
a KPD is „áldását adta” erre. Így 1968. szeptember 25-én Majna-Frankfurtban
megalakulhatott a Német Kommunista Párt (Deutsche Kommunistische Partei – DKP). Egy
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- 135 legális pártot pedig könnyebben lehet finanszírozni, mint egy, az illegalitás keretei között
működő politikai szervezetet.
Mielőtt a futárok útján történő pénzszállítás további alakulásának ismertetésére sor
kerülne, említést kell tenni egy, kifejezetten az illegalitás időszakában működött speciális,
alapvetően marginális jelentőségű, mégis némi fontossággal bíró módozatáról. Ez az eljárás
volt hivatva biztosítani, hogy az illegális nyugatnémet kommunista párt magasabb beosztású,
vagy tisztségükből fogva nagyobb mobilitást igénylő funkcionáriusai teljes idejüket a
pártmunkára fordíthassák. Az ő megélhetésükről az NDK, illetve a NSZEP gondoskodott,
mégpedig úgy, hogy egy pártérdekeltségű, a belnémet kereskedelemben aktív gazdasági
társaságnál létesített vele fiktív munkaviszonyt.362 Minden bizonnyal pozitívan értékelték ezt
a gyakorlatot mind Kelet-Berlinben, mind a nyugatnémet kommunisták körében, ugyanis még
akkor is működtették, amikor a DKP már legálisan tevékenykedhetett az NSZK-ban. Volt
olyan elnökségi tagja is a régi-új pártnak (a Politikai Bizottság megnevezést nem tartották
ildomosnak használni), aki egy DKP-közeli cégnél (a bochumi Nolte KG-nál, lásd alább) volt
hivatalosan foglalkoztatva, stílszerűen az NDK-val való kapcsolattartás tartozott a
feladatkörébe. Josef (becenevén, Steidlhez hasonlóan: Jupp) Angenfort számára azonban nem
jelenthetett sokat e munkaviszony: az NDK pártközpontjának kellett őt figyelmeztetni rá,
hogy legalább a látszat kedvéért keresse fel rendszeresen azokat a kelet-berlini cégeket,
amelyekkel elvileg üzleti tárgyalásokat folytat.363 A gyakorlat fenntartásához feltehetően
mindkét félnek fűződtek érdekei: a keletnémetek úgy gondolhatták, hogy így legalább féligmeddig „önfinanszírozott” pártmunkásai lesznek a nyugatnémet pártnak (azaz azok a
pártközeli cégek fogják kigazdálkodni a munkabérüket, amelyeknél alkalmazásban állnak), és
nem közvetlenül NSZEP-pénzből fogják önmagukat fenntartani, a DKP oldaláról pedig
egyértelműnek tűnik az érdek: biztos egzisztencia mellett a nap huszonnégy órájában
foglalkozhattak pártmunkával. (Arról nem is beszélve, hogy bruttó bérük többszörösen
felülmúlta

a

DKP

„hivatalos”

alkalmazottjainak

fizetését.364)

Több

ilyen

fiktív

munkaviszonyban foglalkoztatott funkcionárius valóban olyan komolyan vette a jogviszony
„fiktív” voltát, hogy nem végzett semmilyen munkát – mindezt pedig oly észrevehetően tette,
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- 136 hogy cége pártonkívüli alkalmazottjainak is feltűnt. Ismét Kelet-Berlinnek kellett
figyelmeztetően közbelépnie.365
Bármennyire is kitetszik az eddigiekből, hogy a DKP létrehozása nem jelentett
minőségileg újat a NSZEP és a nyugatnémet kommunisták közötti pénzügyi kapcsolatok
alakulásában, ideiglenesen mégis megnövekedtek a kelet-berlini pártközpont teendői. Meg
kellett ugyanis teremteni a legális nyugatnémet párt infrastruktúráját. Míg az alapítás, a
statútum és mindenekelőtt a program politikai, azaz az NDK pártvezetés szintjén meghozott
döntést igényelt, a logisztikai hátteret az Abteilung Verkehrnek kellett biztosítania. E háttér
legfontosabb eleme természetesen a párt székháza volt. A Düsseldorfban álló épületet
hivatalosan egy svájci cég, a REXIM S. A. vásárolta meg és bocsátotta a DKP rendelkezésére.
A REXIM természete jelenleg nem tisztázott, megalapozottnak tűnik azonban a
szakirodalomban fellelhető feltételezés, amely szerint kötődött az Abteilung Verkehrhez, de
nem volt neki kifejezetten alárendelve, inkább valamilyen újszerű formában kapcsolódott
hozzá. A vételárhoz szükséges pénzt nem is a NSZEP biztosította, hanem banki hitel
formájában jutott hozzá a társaság.366 A hitel törlesztését azonban feltehetően a keletnémetek
állták, még ha ez hivatalosan nem adatolható. A DKP soha nem volt tulajdonosa székházának,
a bejegyzett jogosult az eddig rendelkezésre álló információk szerint végig a REXIM volt.367
Bonyolultabb ügynek bizonyult az Abteilung Verkehr számára a pártsajtó kiépítése.
Essenben sikerült ugyan székházat találni az új nyugatnémet pártlap, az Unsere Zeit részére,
az újság valódi beindításához azonban több kellett. Mindenekelőtt a keletnémeteknek kellett
biztosítaniuk az irodaház berendezését (bútorok bevásárlása, majd Nyugatra juttatása),368
majd a KPÖ kiadóján, a Globuson keresztül a nyomdagépek leszállítását.369 A rendszeresen
megismételt, takarékosságot kérő intés ellenére pl. előfordult az is, hogy visszaküldtek
irodabútort, mert „időközben jobbat találtak”. Egyelőre nem ismert okokból, de volt példa
bérek kétszeri kifizetésére is 1969 áprilisában. Eleinte megkísérelte az Abteilung Verkehr az
összeg visszakövetelését, később azonban elállt e szándékától.370 Az NDK pártközpontja
érezhetően költségesnek tartotta a nyugatnémet pártlap működését. Az 1970-es évre tervezett
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- 137 költségvetés számaival (havi 406 ezer nyugati márka) egyáltalán nem értett egyet,
takarékossági intézkedéseket javasolt, a terjedelem csökkentésétől a terjesztőknek adott
kedvezmények megvonásán át a vidéki irodák felszámolásáig.371 A nyugatnémet
kommunisták reakciója e felvetésekre egyelőre nem ismert.
Fennmaradt viszont egy irat a DKP megalakulásának más jellegű anyagi vonzatairól. Az
eddig a nyugat-németországi illegalitás elől az NDK-ba áttelepült kommunisták
visszaköltözését is a NSZEP-nek kellett állnia. Az ezzel kapcsolatos többletköltségekről
készült a keletnémet pártközpontban egy összesítés. Számszerűen marginális jelentőségűek az
itt felsorolt kiadások, mégis leszűrhető belőlük, hogy milyen volt a DKP és a NSZEP
viszonya a hétköznapi valóságban. A keletnémet párt állta ugyanis az alábbi kiadásokat: a)
nyugatnémet személyi igazolványok és útlevelek beszerzését célzó utakra költségtérítés és
napidíjak (1.000,- márka); b) bútorsegély kis lakásokhoz, szobákhoz (1.800,- márka); c)
lakásfelújítás (2.000,- márka); d) NDK márka–nyugati márka átváltása (2.500,- márka); e)
személygépkocsik beszerzése nyugat-németországi funkcionáriusok számára (7.500,- márka);
f) kis lakások, szobák előrelátható albérleti díja (200,- márka); g) magas lakbérek, gyermekek,
iskoláztatás stb. utáni pótlékok (200,- márka); h) bérek, adók, közterhek az eddigi NDK
helyett nyugati márkában (1.500,- márka); i) további munkavégzés fizetése (600,- márka).
Összesítve ez egy összegben 14.500,- márka, valamint havonként 2.500,- márka értékű
többlet fedezését jelentette.372 Látható tehát, hogy a nyugatnémet kommunisták a legnagyobb
kiadásoktól a legjelentéktelenebbekig (talán a „piszlicsáré” szó is helyénvaló lenne utóbbiak
illusztrálására) mindenre a NSZEP-től kaptak pénzt.
Kelet-Berlinben azonban igyekeztek egyfajta erkölcsi tőkét is kovácsolni abból a tényből,
hogy immáron legálisan működhetett kommunista párt Nyugaton, mégpedig úgy, hogy
kizárólag „legálisan” kívánták a DKP-t finanszírozni. A nyugatnémet szabályozás szerint
(1967 óta létezett német párttörvény) alapvetően két formában valósulhatott volna meg ez:
egyfelől a tagdíjak, másfelől adományok segítségével. A gyakorlat azt mutatta, hogy az
igényelt összegnek így csak töredékét tudták volna a DKP számára biztosítani. A legalitásra
törekvés mindazonáltal érezhető volt a későbbiekben is, így egyre magasabb összegeket
„vallottak be” a nyugatnémet kommunisták mint bevételt – persze egyfajta propagandisztikus
siker reményében. Így a hivatalos adatok szerint 1975–1987 a párt tagdíjbevételeinek az
összbevételhez képesti aránya két és félszeresére növekedett.373 Bizonyosan nem a taglétszám
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- 138 növekedése állt a háttérben, nem is a tagdíj összegének megnövelése – feltehetően az NDKból vagy pártközeli cégektől származó pénz „tisztára mosása” állt a háttérben.
A kvázi legális pártfinanszírozás másik fontos elemét az adományok képezték. Már az
1989 előtti politikatudományi vizsgálatok kimutatták, hogy a DKP bevallásaiban a többi
párthoz képest szembetűnően magas volt az adományok aránya (45–50 % körüli).374
Ugyanennyire szembetűnő volt továbbá, hogy ezek az adományok többnyire abban a
nagyságrendben mozogtak, amelyben még éppen nem volt kötelező az adományozó nevét is
közzétenni. Itt azonban már felmerültek problémák. 1969-ben az Abteilung Verkehr
„megállapodott” azon nyugatnémet cégekkel, amelyeket adományozónak kiszemeltek. A lista
így nézett ki: Ihle GmbH (szállítmányozás, Hamburg) 100.000,- márka; Stender375 25.000,márka; Weichert (az Intema cég ügyvezetője, iparcikk-kereskedelem és üzletközvetítés,
Essen) 25.000,- márka; Goldstein (bizonyossággal nem beazonosítható, talán egy francia cég)
95.000,- márka; Binkel (nem azonosítható) 95.000,- márka; Nolte (Fritz Nolte bochumi
kereskedő cége, lásd alább) 30.000,- márka; Eurounion (brüsszeli, nem azonosítható cég)
25.000,- márka értékben.376 Figyelembe véve, hogy maga a párt központi lapja havonta 406
ezer márkát igényelt, ezek az összegek nevetségesen kicsinek tűnnek. Bizonyosra vehető,
hogy a párt részére rendelkezésre bocsátott tényleges támogatás ennél jóval magasabb volt.
Ezt a diszkrepanciát igyekeztek álcázni a nyugatnémet kommunisták azzal is, hogy
hivatalos irataikban két másik bevételi forrást is feltüntettek, amelyek összjövedelemhez
képesti aránya feltűnően magas volt a többi pártéhoz képest. Az egyik ilyen a „tagság
ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenysége”, a másik pedig a párthoz kapcsolódó sajtó- és
könyvkiadási tevékenységből származó bevétel.377 A valódi forrás álcázásán túl még egy
másik oka is lehetett e tételek feltüntetésének, ez pedig a propaganda volt. Egyfelől a
párttagság heroizmusáról, másfelől pedig a párt által hirdetett tételek társadalmon belüli
népszerűségéről voltak hivatva tanúskodni az egyébként száraznak tűnő statisztikai adatok. (A
valóság persze egészen más. Ma már ismert az is, hogy a DKP nyomdája nem kizárólag
politikai jellegű sajtótermékeket állított elő. A legbizarrabb fennmaradt ellenpéldával a Nolte
KG cégvezetője, Heinz Olek szolgált, akinél határátlépéskor az NDK állambiztonsági szervei
pornográf anyagot foglaltak le. Kiderült, hogy az Abteilung Verkehr megbízásából vitte
374

Uo.
Egyelőre nem azonosítható. Herbert és Malte Stender (apa és fia) több DKP-közeli cégben feltűntek mint
társtulajdonosok vagy vezető tisztségviselők. Nem állapítható meg teljes biztonsággal, hogy 1969-ben
melyikükkel tárgyal Steidl, illetve melyik cégük révén finanszírozták a nyugatnémet pártot.
376
BStU, MfS HA II/MF/50. Feljegyzés, 1969. április 14. Tárgy: Megbeszélés az Abteilung Verkehrnél 1969.
április 14-én.
377
Roik: i. m., 106. o.
375

- 139 magával, amely a nyugatnémet párt nyomdájának szánta azt. Kettős célt próbáltak meg így
elérni: egyfelől a nyomda kapacitásainak kihasználását, másfelől a profit maximalizálását.378
A nyugatnémet elhárítás irataiból tudható, hogy egy másik pártcég, a Heska valóban nyomott
pornográf irodalmat.379)
A DKP finanszírozásának „legalizálása” tehát lehetetlennek bizonyult a bevallható és a
tényleges összeg közötti diszkrepancia miatt. Voltak azonban szubjektív okai is annak, hogy a
NSZEP-apparátus elképzelései nem válhattak valóra. Maga a DKP is jelezte, hogy a
pártfinanszírozást saját tervei alapján szeretné felépíteni. Willi Mohn, az „új” nyugatnémet
párt pénzügyi vezetőjének szerepében tetszelgő KPD PB-tag (akit csak 1970-ben választottak
meg a DKP pénztárosának) hamar elfogadtatta a kelet-berlini pártközpont munkatársaival,
hogy az illegális apparátusnak fenn kell maradnia. Az új helyzetben (a DKP-nak az
„önállóság” látszatát fenn kellett tartania) mindössze annyi módosítást javasolt, hogy az
eladdig NDK–NSZK viszonylatban működő kapcsolattartási rendszerbe jobban be kellene
kapcsolni Ausztriát és Dániát.380 Szerepfelfogásának megfelelően azonban határozottan
ellenezte, hogy az Abteilung Verkehr munkatársai belenézhessenek a DKP gazdálkodásába.381
A NSZEP vállalta a konfliktust ebben a kérdésben, az illegális apparátus fenntartásában
azonban elfogadta a nyugatnémetek álláspontját. Napirendre került tehát a futárrendszer
felülvizsgálata. Az új elképzelések szerint 5 területi egységre osztották fel az NSZK-t, a
központok Hamburg, Majna-Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg és Düsseldorf lettek. Kéthavonta
terveztek pénztranszfereket lebonyolítani, néhány kiszemelt, kereskedelmi tevékenységet
végző személy felhasználásával. Az automatizáltabb lefolyás érdekében e pénzszállítók
nevére felhatalmazás kiállítását helyezték kilátásba, amely feljogosította volna őket arra, hogy
személygépkocsiban nyugati valutát szállítsanak át az NDK határán – ennek érdekében a
jegybankkal is fel kívánták venni a kapcsolatot. Akkor úgy látták, ez járható út, a DKP
ugyanis a jelek szerint valóban elkezdett takarékoskodni – a költözködések és az átalakulás
időszaka után havonta 300 ezer márkával csökkent a nyugatnémet párt „fogyasztása”, ahogy
azt Kelet-Berlinben megelégedéssel konstatálták.382 Ami pedig a DKP pénzügyi önállóságát
illeti, erről a kérdésről magasabb szinten kellett dönteni, ezt jelzi, hogy az erről szóló
egyeztetésen a párt akkori második embere, Erich Honecker is részt vett. Az itt elfogadott
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- 140 megállapodás alapján a DKP és szatellit tömegszervezeteinek pénzügyi támogatása az
Abteilung Verkehr feladata lett – ez havonta összesen 2,5 millió márka (!) Nyugatra juttatását
jelentette. A futárszolgálat működőképessége érdekében pedig kilátásba helyezték a DKP
számára egy új biztonsági apparátus kiépítését.383
A futárok kiválasztása mindazonáltal nem bizonyult egyszerűnek.384 A dilemma nem volt
új keletű. Egészen egyszerűen arról volt szó, hogy olyan személyek kellettek, akik egyfelől
megbízhatóak mind a nyugatnémet párt, mind a keletnémet állambiztonság szempontjai
alapján, másfelől viszont olyanok is egyben, akik minden gyanú felett állnak az NSZK
elhárító szervei szemében. Figyelembe véve, hogy a nyugati elhárítás igen részletes
információkkal rendelkezett a futárszolgálat működéséről, sejthető, hogy nagyon kevés
személyt lehetett találni, aki megfelelt volna az előfeltételeknek. És ha voltak is ilyenek,
általában kis idő múlva beleestek már a nyugatnémet elhárítás látókörébe.
Hasonló problémákkal szembesültek általában az NSZK-ban működő NSZEP-, illetve
DKP-közeli vállalatok is. Mivel fő tevékenységük az NDK-val, illetve más szocialista
országokkal folytatott kereskedelemhez kötődött, pusztán ezzel kiváltották a nyugatnémet
hivatalos szervek érdeklődését. Gazdasági tevékenységet végző entitásokról lévén szó, nem
annyira a kémelhárítás, illetve a rendőri szervek testesíthették meg itt a nyugatnémet államot,
hanem sokkal inkább az adóügyi igazgatás intézményei. Ez pedig közös jelenség volt minden
nyugat-európai országban – a pártvállalatok másutt is azzal a céllal jöttek létre, hogy
bevételeikkel támogassák az ott működő kommunista pártot. E bevételek pedig szinte mindig
magasabbak voltak, mint amennyit a cégek hivatalosan bevallottak. Nekik tehát kvázi a
rendeltetésszerű működésükhöz hozzátartozott az adócsalás. Egy adóellenőrzéstől minden cég
tart, ehhez nem kell konspiratív tevékenységet végeznie. Ha viszont azt is végez,
megsokszorozódik azon tényezők köre, amelyekre feltétlenül tekintettel kell lennie, mert
figyelmen kívül hagyásuk lebukáshoz vezethet. Mivel az NSZK geopolitikai értelemben
egyértelműen „a hidegháború frontvonalán” helyezkedett el, különösen figyeltek az ellenfél
„ötödik hadoszlopának” tartott kommunistákra, különösen azokra, akiknek a kezén pénz ment
át.
A kommunistákhoz kötődő nyugatnémet pártvállalatok története közvetlenül a második
világháborút követő évekre megy vissza, akkoriban – és ez voltaképpen a KPD legális
időszaka alatt végig így maradt – elsősorban azzal a céllal, hogy a NSZEP számára
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- 141 termeljenek bevételt, illetve segítsenek abban, hogy az NDK hozzá tudjon jutni olyan
javakhoz, amelyekre szüksége volt, de amelyekhez nem volt joga vagy lehetősége hozzáférni.
A kezdeti időkben ilyen volt alapvetően a szén és az acél, amelyeket a Ruhr-vidékről
szerezhetett be – a későbbi évtizedekben a fejlett csúcstechnológia vette át ennek szerepét,
azaz azon termékek, amelyeket a COCOM-lista miatt nem szerezhetett be. Ezt a helyzetet
kívánta kezelni a kelet-berlini pártvezetés nyugati pártcégek létrehozásával. E pártcégeket
természetesen megfigyelés alatt tartották Nyugaton, így nem volt közvetlen lehetőségük az
illegális KPD támogatására. Az 1953-ban kitört „Vulkán”-ügy (a keleti kereskedelemben
résztvevő nyugatnémet vállalkozók, menedzserek letartóztatása ügynökvádak alapján, részben
az elhárítás később tarthatatlannak bizonyult vádjai alapján) során több pártközeli cég
vezetőjét, tulajdonosát letartóztatták, többeket szabadságvesztésre ítéltek. Újra kellett építeni
a nyugati gazdasági holdudvart, ami 1964-ig tartott – miközben már 1962-ben döntés született
az NSZK-ban működő pártcégeknek Abteilung Verkehr felügyelete alá vonásáról. 1968 után
pedig, a megváltozott a helyzetre reagálva kifejezetten feladatuk lett a nyugatnémet
kommunista párt finanszírozásában való részvétel.385 A fentebb jellemzett „legalizálási”
törekvések egyik elemeként a kelet-berlini pártközpont fontos szerepet szánt nekik a DKPnak menő támogatások célba juttatásában, sőt kigazdálkodásában.
A szakirodalom összefoglalóan négy funkciót tulajdonít e gazdasági holdudvarnak: a)
pártkáderek foglalkoztatásának legális lehetőségét biztosították; b) mint pártpublikációkban
megjelenő hirdetések elhelyezői, legális bevételi forrásként működtek; c) legális adományokat
tettek a DKP javára; d) egyes kiválasztott munkatársaik a párt számára futártevékenységet
végeztek.386 Pontosan ez volt jellemző szinte az egész korszakban. Figyelemreméltó
mindazonáltal, hogy a funkciók között felülreprezentáltak azok, amelyek a legalitás
látszatának betartására való törekvést mutatják – mintha a titkos pártfinanszírozás csak
alárendelt szerepet játszana. Ilyesmit feltételezni azonban tévedés lenne.
A pártcégek között – az 1969-es adatokból is kitetszik – a hamburgi szállítmányozó Ihle
vállalat érte el a legnagyobb bevételt. A társaság már az 1950-es évek óta folyamatosan
végezte Európa egyik legnagyobb tengeri kikötőjében munkáját, így megvoltak az üzleti
kapcsolatai. Az Abteilung Verkehr részéről minden valószínűség szerint Steidl felügyelte a
cég tevékenységét – legalábbis az állambiztonság információi szerint.387 Az együttműködés
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- 142 azonban nem volt harmonikus: a cégvezető, Karl Heinsohn – akit egyébként még az 1950-es
években a NSZEP állított a helyére388 – egyre inkább sajátjának érezte a vállalatot KeletBerlin véleménye alapján. A panaszok egyre többrétűek lettek: Heinsohn engedély nélkül
felvett 150 ezer márka hitelt, hogy kibővíthesse a céget, belevágott egy hollandiai
befektetésbe (30 ezer holland forint értékben), amihez szintén nem kért hozzájárulást, továbbá
vásárolt magának egy 200 ezer márkát érő hétvégi házat. Mindezeken túl pedig – mivel
(szintén párttag) fia is a cégnél dolgozott – egyre inkább úgy vélték az Abteilung Verkehrnél,
hogy egy pártpénzekből felépített vállalatot saját kénye-kedve szerint családi vállalkozássá
kíván átalakítani. Figyelmeztették ezért Heinsohnt, hogy a párt pénzével nem gazdálkodhat
saját belátása szerint – ezen túl pedig Steidl megpróbálta elérni a cég átalakítását, mégpedig
úgy, hogy a DEUTRANS NDK fuvarozó vállalat társtulajdonossá váljon. Nyilván így
szerették volna szorosabbra fűzni a Heinsohn család feletti kontrollt.389 A cégvezető ebbe
természetesen nem ment bele, így a keletnémetek más eszközökhöz fordultak. Mivel jogi
megoldást nem találtak a társulás kikényszerítésére, úgy gondolták – saját rendszerük
logikáját vetítve ki az NSZK-ra –, hogy politikai módszerekkel próbálják megoldani a
kérdést. A DEUTRANS vezérigazgatója Hamburg gazdasági szenátoránál kísérelte meg
elérni az ügy rendezését, de csak azt a választ kapta, hogy előbb „bizonyos közjogi
kérdéseket” kellene az NSZK és az NDK között szabályozni. Ez egyértelműen meghaladta az
akkori tárgyaló felek kompetenciáját. Steidl osztálya ezért más megoldás után nézett: az Ihle
cég rotterdami telephelyét deklaráltatta székhelynek, és NDK–holland vegyes vállalattá akarta
formálni a társaságot.390 Az átalakulás kérdése elég sokáig napirenden maradt, mígnem
Gerhard Beil külkereskedelmi államtitkár meg nem vétózta azt – 1971 novemberében ad acta
kellett tenni az elképzelést.391
Az Ihle cég ügye persze nem csak a vállalat önértéke miatt volt jelentős. Figyelembe
veendő, hogy a társaság körüli csörte egy időben zajlott azzal a vitával, amely a DKP
pénzügyi „szuverenitása” miatt folyt (lásd 138-139. o.). Az önállósodni kívánó cégvezető a
nyugatnémet pártban próbált meg szövetségeseket találni magának, de elképzelését végül nem
valósíthatta meg. Az Abteilung Verkehr is igyekezett minden, a céggel kapcsolatos
negatívumot felemlegetni, így a következőket is: „Ennél a cégnél úgy használják fel a pénzt,
hogy pl. az iroda leszigeteléséhez felhasználnak 24.000 márkát, és elfelejtik, hogy ezek azok a
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- 143 pénzek, amelyeknek az NDK részéről a cégnek dolgozniuk kell.” (A fordítás igyekszik
visszaadni az eredeti iratban használt bikkfanyelvet – Sz. G.) Emellett politikai érvekkel is
igyekeztek a nyugati testvérpártra hatni, hangsúlyozva annak saját kiemelt helyzetét: „a cég
kommunista pártszervezete nem helyezhető egy szintre azokkal, amelyek egy kapitalista
vállalatnál működnek” – azaz sokkal fontosabb a párttagokra (akik természetesen a KeletBerlinből kapott instrukciókat követik) hallgatni, mint Heinsohnra, akinek lehetett ugyan
befolyása a DKP-nál, mégsem annyi, hogy ezt az elég világos lefokozást kiegyensúlyozhatta
volna. A megállapodás végül – amint az sejthető volt – inkább Kelet-Berlin elképzeléseinek
felelt meg: Az Abteilung Verkehr teljes körű ellenőrzést folytathatott le, végignézve a
könyvelést és a kifizetett béreket. A személyzeti főnököt leváltották, a cégvezetők számát
pedig kettőre bővítették.392
A keletnémet pártközpont ebben vélte megtalálni a módot, amelynek segítségével
szorosabb pórázra foghatta a jövőben a hamburgi céget. Az ismertetett döntésre ugyanis már
időben felkészült. A szervezeti megoldás meghiúsulása előtt elkezdte a hosszabb távon
számára

megfelelőbb

személyi

megoldás

kidolgozását,

azaz

megbízható

káderek

kiválogatását, akiket alkalmas időben elhelyezhet a vállalatnál. Egyúttal a lefolytatott
ellenőrzéssel párhuzamosan elérte a keletnémet fél azt is, hogy a cég alakuljon át betéti
társasággá, amelyet aztán hosszabb távon kft-vé lehetne alakítani. Így új kültagként és
egyúttal cégvezetőként kezdhette meg Hamburgban tevékenységét Uwe Harms, a NSZEP
jelöltje a cég élére.393 Kiküldése után eltelt bizonyos idő, amikor mintha észbe kapott volna a
keletnémet pártközpont és az állambiztonság: Harms mellé kellene egy helyettes – a hivatalos
indoklás szerint azért, hogy terheket tudjon levenni a cégvezető válláról, ennek azonban
ellentmond a kitétel: „tapasztalt elvtárs legyen, akinek szakmailag nem kell túl erősnek
lennie”.394 Az ellentét feloldása minden valószínűség szerint a „ki őrzi az őrzőket?”
logikájával található meg. Harms ugyanis szintén elkezdett a cég pénzeire sajátjaként
tekinteni: engedély nélküli beruházásokba ugyan nem fogott, az mégis zavarta a
keletnémeteket, hogy Hamburgban „extravagáns” házat épített magának, valamint hogy
„szóbeszédek” terjednek róla.395 Újabb „megfegyelmezésre” azonban az eddig rendelkezésre
álló források alapján nem került sor – feltehetően a cégnél időközben elhelyezett fiatalabb
392
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- 144 káderektől várták a pozitív irányú fejlődést a keletnémetek, újabb intézkedést ezért nem láttak
szükségesnek – hiszen a túl sok mozgás is felesleges figyelemfelkeltést jelentett a szemükben.
Az 1969-re közölt adatok alapján nem tűnhet indokoltnak részletesebb tárgyalása, mégis
hiba lenne a bochumi Nolte cég elhanyagolása. Fentebb többször került előtérbe bizonyos
jelenségek apropóján, ebből is sejthető, hogy nem a „futottak még” kategóriába tartozó
pártvállalatról van szó. A cég előtörténete az Ihle társaságéhoz hasonló: családi
vállalkozásként indult, amelyet végül olyan családtag örökölt, aki kommunista párttag volt –
ez történt a bochumi Fritz Nolte, illetve kereskedő vállalata esetében is. Félig igaz csupán az a
megállapítás, hogy cégét „Steidl elvtárs személyesen építette fel” – ahogy az egy
állambiztonsági iratban szerepel.396 Annyiban felelhet ez meg a valóságnak, hogy a Nolte cég
is gyanúba keveredett a „Vulkán”-ügy kapcsán, az addigi kereskedelmi kapcsolatok tehát
megszakadtak, Steidl inkább az újjászervezésben vállal(hatot)t szerepet. Nolte üzlete
hamarosan hasznos tagja lett a nyugatnémet pártvállalat-hálózatnak, több kommunista
funkcionáriusnak biztosítva – fiktív munkaviszony révén – biztos jövedelmet (lásd 135. o.).
Az 1960-as évek végén mindazonáltal megromlott viszonya a keletnémetekkel. Minden
valószínűség szerint dekonspirációtól tartott az Abteilung Verkehr – egyes jelekből úgy ítélték
meg, hogy túlságosan nyíltan vállalja NDK-hoz való közelségét (emellett állítólag magánéleti
gondjai is voltak).397 Árulkodó viszont, hogy az 1970. évben Nolténak jelentős adótartozásai
keletkeztek abból, hogy kb. 600 ezer NSZK márkányi kinnlevő követelése volt NDK
viszonylatban.398 A fentebb leírtakból látszik, hogy a külgazdasági kapcsolatok alakítása –
különösen egy nyugati pártvállalat irányában – nem a gazdasági racionalitások, hanem a
politikai akarat mentén zajlott. Ha tehát a pártvezetés akarta volna, hogy Noltét kifizessék,
úgy ez meg is történt volna. A bochumi vállalkozó azonban igyekezett több lábon is állni: fő
bevételi forrása a belnémet kereskedelem volt ugyan, mégis más szocialista országok felé is
kiépítette kapcsolatait. A már hivatkozott állambiztonsági irat szerint Nolte „különösen jó
összeköttetéseket

alakított

ki

a

párt

és

a

gazdaság

vezető

funkcionáriusaival

Magyarországon”.399 Az eddig feltárt levéltári anyag alapján nem lehet messzemenő
következtetéseket levonni arról, hogy kit is értettek ezalatt – Fritz Nolte magyarországi
kapcsolatai közül Berecz János ismert, aki mint a pártközpont külügyi osztályának vezetője
került a bochumi vállalkozóval kapcsolatba – ez tehát már 1974 után történhetett meg.
Berecznek nincs róla tudomása, hogy hogyan alakult Nolte és a magyar vezetés kapcsolata
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- 145 azután, hogy ő a Népszabadsághoz került (1982). A két időpont között mindazonáltal igen
gyümölcsöző lehetett a kapcsolat, olyannyira, hogy Berecz szerint Nolte felajánlott neki egy
személyautót jutalmul, amelyet ő nem fogadott el – cserébe a német vállalkozó finanszírozta a
Politikai Főiskola uszodáját és szoláriumát.400
Mindez kuriózum értékén túl amiatt is fontos, mert ebből látszik, hogy Noltéval szemben
nem tudott mihez kezdeni a keletnémet pártközpont. Azzal, hogy ő nemcsak vezető
tisztségviselője, hanem tulajdonosa is volt cégének, nem tudták sem szervezeti, sem
kádermegoldásokkal „megfegyelmezni”. Egy megoldás maradt volna – a cég „kivéreztetése”,
eddig azonban feltehetően nem akart elmenni az Abteilung Verkehr, figyelembe véve
különösen a dekonspirációtól való állandó félelmet, ez a megoldás igen kockázatosnak
tűnhetett. A Nolte cég története az 1970-es évek közepéig tehát egyfajta szabályt erősítő
kivételként érdemelhet figyelmet.
1975-ben így nézett ki a DKP pártvállalatok útján megszerzett jövedelme401 (zárójelben
az 1969-es adatok, amennyiben a cégek akkor léteztek):


Chemoplast: 1,2 millió márka



Friam: 2 millió márka



INWACO: 1,8 millió márka



Ihle: 2,4 millió márka (100 ezer márka)



IMOG: 300 ezer márka



Interschiff: 50 ezer márka



Marcom: 300 ezer márka



Wittenbecher, Essen: 300 ezer márka



Wittenbecher, Nyugat-Berlin: 180 ezer márka



Nolte: 350 ezer márka (30 ezer márka)



Manfred Melcher: 300 ezer márka



Karl Langenbruch: 300 ezer márka.

Figyelemreméltó növekedés figyelhető meg a pártkassza rendelkezésére bocsátott
összegeket tekintve. Annak fényében pedig, hogy 1975 recessziós év volt az NSZK-ban,
negatív növekedési rátával, különösen jelentősnek látszanak a feltüntetett adatok. Feltehetően
lépcsőzetesen növekedett a befizetendő pénz mennyisége az évek folyamán, az indok pedig a
DKP állandó pénzigénye volt. Az 1969-es havi 2,5 millió márka, amelyet a párt és
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- 146 „tömegszervezetei” kaptak Kelet-Berlinből, bizonyosan nem maradt meg ezen a szinten örök
időkre.
Az 1970-es évek közepe azért lehet némileg cezúra a történeti vizsgálat szempontjából,
mert ekkortájt szabályozták újra a nyugati pártvállalatok ügyét a NSZEP-en belül. 1976.
november 8-án hozott határozatot a keletnémet párt Politikai Bizottsága arról, hogy a DKP
körüli gazdasági holdudvar felügyelete ezután megoszlik az Abteilung Verkehr és a
hivatalosan a Külkereskedelmi Minisztérium egyik különálló részlegeként működő, valójában
„állam az államban” szerepet betöltő, és csak az állambiztonságnak és a pártvezetésnek
felelős Kereskedelmi Koordináció (Kommerzielle Koordinierung – KoKo, ahogy rövidítették)
között. Az operatív kapcsolattartás, a gazdasági tevékenység megszervezése ekkortól kezdve
a KoKo feladata lett, míg az Abteilung Verkehrnél maradtak a káderügyek és a befolyt
devizabevétel feletti rendelkezés.402
A KoKo-t 1966-ban hozták létre a Külkereskedelmi Minisztériumon belül, különleges
jellegére egy 1972-es PB-határozat nyomán tett szert, akkor ugyani közvetlenül a NSZEP KB
(azaz Erich Honecker pártfőtitkár és Günter Mittag gazdaságpolitikai KB-titkár) irányítása alá
vonták. Szinte kizárólagos célja a devizaszerzés volt, amelyet számtalan úton-módon ért el.
Vezetőjét, Alexander Schalck-Golodkowskit mind a mai napig legendák övezik, amelyeket
titkolódzásával, hallgatásával maga is táplált. A KoKo-komplexummal 1990 után több
parlamenti

(Bundestag-

és

tartománygyűlési)

vizsgálóbizottság

foglalkozott,

de

a

forráshelyzet ma sem teljesen kielégítő. Amennyi a DKP körüli pártvállalatok 1976 utáni
történetéről ismert, azt jórészt a KoKo-hoz kapcsolódó iratokból lehet rekonstruálni.
Az 1970-es évek közepétől a rendszer összeomlásáig a pártvállalati hálózat működése –
lehet, hogy e megállapítás a később ismertetettek fényében cinikusnak tűnik – alapvetően
zökkenőmentes volt, és a bejáratott utakon ment tovább, némi finomítással, ha arra szükség
volt. Közelebbről nem rekonstruálható módon, de sikerült a vitás kérdéseket kielégítően
rendezni a nyugatnémet cégekkel. Az Uwe Harms vezette Ihle vállalat (amely 1972-ben már a
kelet-berlini kívánságoknak megfelelően kft-vé alakult) terjeszkedhetett is, igaz, hogy csak a
pártvállalati hálózaton belül – két szintén DKP-közeli céget kebelezhetett be 1974-ben és
1978-ban.403 Fritz Nolte pedig szintén megegyezésre juthatott a KoKo-val, ugyanis 1977-ben
felszámolhatta addigi cégét, amelynek „romjain” felépítette a Nolte & Co. GmbH-t, szintén
Bochumban. Ezt 1981-ben átvette a liechtensteini Refinco cég, amely a KoKo egyik fedőcége
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- 147 volt – ekkor lett a cég neve noha Handels-gmbH, Nolte ugyanis kivált a cégből –
visszavonult. Az önállóság elvesztését a terjeszkedés lehetősége ellensúlyozhatta: az átvétel
ugyanis jelentős törzstőke-emeléssel járt (250 ezer márkáról 1 millióra).404
Az eddig feltártak közötti legkésőbbi keltezésű összesítés az 1979-es év adatait
tartalmazza, ekkorra vannak megalapozott információk a DKP gazdasági holdudvara által
megtermelt, a párthoz eljuttatott bevételekről. Az összeállítás a következőket tartalmazza:
Intema 1,5 millió márka; Chemoplast 2 millió márka; Nolte 1,2 millió márka
(figyelemreméltó a hirtelen emelkedés); Wittenbecher (Nyugat-Berlin) 5 millió márka;
Wittenbecher (Kettwig) 500 ezer márka; Melcher 1 millió márka; Langenbruch 1 millió
márka; DHG Ost/West 500 ezer márka; Ihle 2 millió márka; Intema (valóban másodszor is
szerepel – Sz. G.) 1 millió márka; Friam és Imog 1-1 millió márka.405 A Nolte cégen kívül a
berlini Wittenbecher produkált még feltűnő emelkedést, ennek háttere egyelőre nem ismert.
Az NDK állambiztonsági iratai (a nyolcvanas évtizedből) arra utalnak mindazonáltal, hogy a
KoKo előtt különösen becses volt a vállalat.
Abszolút számokban tehát a hetvenes évtizedben teljesített befizetésekről már lehet
valamelyes biztonsággal képet alkotni – ám ezek a számadatok pusztán magukban állnak.
Könnyebb lenne megfelelő helyen való kezelésük, ha ismert lenne, hogy mekkora
összforgalmat bonyolítottak az illető vállalatok, és ahhoz képest mekkora hányad volt a párt
számára jutó bevétel. Egyelőre egyetlen egy, erre vonatkozó adat ismert: 1978 júliusában
négy cég (a két Wittenbecher, az Inwaco és az Ihle) képviselői megbeszélésen vettek részt az
Abteilung Verkehrnél, ahol jelezték, hogy az első féléves gazdasági adatok kitűnőek,
lehetőség van a tervezettnél több pénz eljuttatására a DKP-hez. Kifejtve ez azt jelentette, hogy
„relevanciájában 35-40 százalékot termelhetnek meg a testvérpártnak” – legalábbis ez
hangzott el az osztály és az állambiztonság következő megbeszélésén (a fordítás most is
igyekszik visszaadni az eredeti bikkfanyelvet – Sz. G.).406 Ebből kiindulva az átlagos
hozzájárulás mértéke valahol 30-33 százalék körül lehetett – ennyi kerülhetett egy pártcég
forgalmából a pártkasszába.
Arról pedig, hogy de facto hogyan került oda, szintén nem áll eddig rendelkezésre kellő
információ ahhoz, hogy általánosítani lehessen. Nyilván mivel igyekeztek a legalitás látszatát
fenntartani, a bevallott bevételnek megfelelő összeget minden további nélkül közvetlenül is
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- 148 befizethették a DKP-nek. Ami viszont ezen felül volt, arra igen bonyolult utak és módok
álltak rendelkezésre. A noha cég például liechtensteini anyavállalatának fizette be a pártnak
szánt pénzt, amely a bécsi Central-, Wechsel und Kreditbankba utalta át (a Magyar
Külkereskedelmi Bank, később a Magyar Nemzeti Bank érdekeltsége, lásd 108. o. – Sz. G.)
„584” jelzéssel. Bécsből került aztán az NDK kereskedelmi bankjába (DHB), mégpedig annak
584. sz. számlájára.407 Ez a számla volt a NSZEP ún. „szabad felhasználású pártalap”-ja
(Disponibler Parteifonds), amely felett egyetlen embernek volt rendelkezési joga: Alexander
Schalck-Golodkowskinak. A KoKo – erről a Minisztertanács elnökének 165/72. sz., 1972.
november 23-án kelt utasítása408 rendelkezett – az NDK-ban devizakülföldi státusszal
rendelkezett, azaz fenntarthatott devizában bankszámlát a külkereskedelmi bankban. E loroszámlákba azonban betekinthetett a pénzügyminisztérium valutaellenőrző csoportja – éppen
ezért az utasítás 14. pontja kimondta: a külkereskedelmi banknál vezetett 584. és 528. sz.
számlákra az utasítás nem vonatkozik – azokat közvetlenül Schalck-Golodkowski kezelhette,
az „illetékes szervekkel” (ez kétséget kizáróan Honeckert jelentette) egyetértésben.
Ezzel pedig a fejezet legelején ismertetett megoldásokhoz tértek vissza: a Nyugaton
megtermelt pénz illegális csatornákon eljutott Kelet-Berlinbe, Schalck kezelésébe. Ő eljuttatta
azt az Abteilung Verkehrnek, amely devizaügyekben még mindig irányította a nyugati
pártcégeket. A végső fázis pedig nem volt más, mint a jól bevált (?) futárszolgálat, amely
eljuttatta a pénztámogatást a DKP-nek.
Természetesen ezen a megoldási módon is lehetett cizellálni. 1984. március 8-án jelezte
Waltraud Lisowski, a KoKo nyugati cégekkel foglalkozó szervezeti egységének vezetője
Schalcknak, hogy tovább lehetne maximalizálni a bevételeket, ha bizonyos pénzmennyiséget,
amelyet adóként be kellett fizetniük a társaságoknak, szintén Keletre juttatnak. Konkrétan ez
úgy nézett ki, hogy új megállapodást kellett készíteniük NDK partnerükkel, a SIMPEX
GmbH-val (ez a cég Kelet-Berlinben működött, és tulajdonképpen egyet jelentett az Abteilung
Verkehrrel, annak fedővállalata volt, amit a neve is tükröz – SIMPEX = Steidl ImportExport). Az új megállapodás fő tétele annyi volt, hogy a keletnémet félnek ezentúl magasabb
jutalékkulcsa lesz, tehát több pénzt kell neki fizetni. A SIMPEX-től pedig a pénz
természetesen szintén a DKP-hoz fog kerülni.409
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- 149 Az utóbbi néhány bekezdés igyekezett mindazt összefoglalni, ami az 1975 és 1989
közötti időszakról általánosítva elmondható. A hétköznapokban természetesen mindig
közbejöttek objektív vagy szubjektív jellegű zökkenők. Az egyik ilyen a mindenkori
Damoklész-kard, a nyugatnémet hatóságok ellenőrző tevékenysége volt. Nem annyira az
elhárítás vagy a politikai rendőrség kapott ilyenkor szerepet, sokkal inkább az adó- és
vámhivatal. 1977 májusában például riadalmat okozott az NDK állambiztonsági szerveinél,
hogy a nyugatnémet vámhatóság kvázi razziát rendezett a DKP nyomdájánál, a Plambeck
cégnél. A vád a belnémet kereskedelemben előírt szállítási és fizetési szabályok megsértése
volt. A vizsgálók ennek megfelelően rendre illegális kapcsolatokról kérdezősködtek,
hozzátéve: „tudjuk, hogy vannak”. Az NDK állambiztonságát még jobban megrémisztette,
hogy szinte a vizsgálattal egy időben rakodott ki a cégnél egy teherautó, amely Keletről
hozott árut – az utolsó pillanatban tudták átszállítani egy másik telephelyre. Kelet-Berlin – az
iratokból erre lehet következtetni – egy időre le is állította az efféle szállításokat.410
Hasonlóan kellemetlenül érintette a NSZEP-et, amikor 1985 januárjában az állambiztonság
közölte velük, hogy az NSZK vámhatóságai ellenőrzésbe kezdtek a Wittenbechernél, a
nohánál és az Intemánál a jutalékok miatt – nem az 1984 óta a keletnémeteknek befizetendő
plusz összegekre gondoltak, hanem azokra, amelyeket a DKP-cégek a tőkés vállalatoktól
kaptak, akiknek kiközvetítettek üzleteket. Egy cég ugyanis megijedt, ezért önfeljelentéssel élt,
hogy mentességet kapjon – bejelentette a hatóságoknak, hogy pártközeli cégeknek fizetett
jutalékot, hogy az NDK-ból jusson megrendelésekhez. Állítólag amikor megtudták, hogy a
DKP-t finanszírozzák ezzel, elálltak az addigi gyakorlattal, és önfeljelentéssel éltek.411
Minden ilyen és ehhez hasonló esetben egyébként abból lehet kiindulni, hogy az
adóhatóságok saját értesüléseik és nem az elhárítás jelzései miatt kezdtek vizsgálódni.412
A „zökkenők” másik fajtája a dolgozat szempontjából kevésbé releváns, bár kétségtelenül
tragikus. Az itt vizsgált téma mindenekelőtt struktúrákat, egy rendszer működését szeretné
feltárni, az egyes emberek csak annyiban fontosak, amennyiben puszta személyük tartósan
befolyásolta az események alakulását. Éppen ezért azt a témát, amely az összeesküvéselméletgyártókat a leginkább vonzza, csak néhány mondatban érinti e dolgozat. A DKP körül
kialakult pártvállalat-hálózat működtetői közül néhányan ugyanis rejtélyes körülmények
között haltak meg – az 1980-as években három haláleset is okot adott különféle pletykákra.
Kettő közülük az NDK-ban történt – hivatalosan szívrohamot állapítottak meg mindkét
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- 150 esetben, a részletek egyébként nem váltak ismertté.413 A hamburgi Ihle cég ügyvezetője, a
már említett Uwe Harms azonban egyértelműen gyilkosság áldozata lett. Egy hamburgi
lakásban találtak rá 1987. április 27-én holttestére, amely egy műanyag zsákba volt zárva.
Utoljára Kelet-Berlinben látták április 3-án, azóta eltűntként keresték. A gyilkosság mind a
mai napig (2016) nincs felderítve. Érdekesség viszont, hogy az esetről az NDK közlekedési
minisztere levelet írt Günter Mittag gazdaságpolitikai KB-titkárnak, a keletnémet gazdaság
legfőbb irányítójának, amelyben beszámol az itt ismertetett tényekről.414 Csak találgatni lehet,
hogy miért íródott ez a levél.
E halálesetekről e dolgozat sem tud újat mondani, csak azért kerültek említésre, mert –
mivel a nyilvánosság figyelmét felhívták a DKP körüli gazdasági holdudvar létezésére –
időlegesen károsan befolyásolták a rendszer működését. Alapvetően nem rengették meg,
ahhoz más kellett – az alapot biztosító kelet-európai kommunista diktatúrák bukása. Az NDKban ez egy alapvetően rövid, az 1989-es év őszén lezajló eseménysort jelentett (kb. október
elejétől december elejéig). Ekkor azonban teljesen összeomlott a nyugatnémet kommunisták
támogatására létrejött NSZEP-infrastruktúra – Schalck-Golodkowski Nyugatra szökésével a
KoKo is működésképtelenné vált (egyes részei persze működtek tovább a pártvagyon
átmentése érdekében), a nyugati pártcégek is elveszítették létalapjukat. Tevékenységük fontos
volt a DKP, és még inkább Kelet-Berlin számára – de figyelembe kell venni, hogy a legtöbb
bevételt termelő vállalatok is maximum a párt (és holdudvara) kb. egy-két hónapos
pénzszükségletét tudták fedezni. A hiányzó összeget a NSZEP-nek magának kellett
előteremtenie. Az utolsó, erről rendelkező pártdokumentum fennmaradt: eszerint az 1990.
évre a keletnémet állampárt a DKP-nak 48 millió márkát szánt (azaz egy hónapra ekkor már
nem 2,5 millió, hanem 4 millió márkára volt szüksége a nyugatnémet pártnak), illetve további
4,9 milliót választási kampányokra. A KoKo „szabad felhasználású alap”-jából 10,3 millió
márka jutott volna az Unsere Zeitnak, 1,5 millió márka értékben pedig a Plambeck nyomdát
kellett volna ellátni megrendelésekkel. 1989. október 15-én vezette rá az iratra Honecker az
„Egyetértek” jegyzetet – talán ez volt a legutolsó főtitkári hivatali aktusa.415 Alappal
feltételezhető, hogy a korábbi években is születtek ehhez hasonló iratok – egyelőre ezek
azonban nem ismertek.
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- 151 A pártközi gazdasági együttműködés rendszere tehát német-német viszonylatban is
alapvetően az általános formákat tükrözi vissza. Direkt és indirekt módszerek egyszerre
voltak jelen, többszörös volt a konspiráció, és az egész folyamat alapvetően az egyik oldaltól,
a keletitől függött – még ha egyszer-egyszer engednie is kellett egy-egy követelésnek. A
fokozott intenzitás, a „háborús” logika, amely meghatározta a rendszer működését, annyira
kirívóan kitapintható e viszonylatban, hogy mindenképpen érdemes volt külön fejezetet
szentelni neki.

Direkt pártfinanszírozás kétoldalú alapon
Az eddigi fejezetek megközelítésmódja alapvetően „egyetemes” jellegű volt – egyfelől a
pártközi gazdasági együttműködés globális trendjeit vizsgálta, igyekezett szisztematizálni a
különféle forrásokban fellelhető információkat. Másfelől pedig a korszak egyik legélesebb,
mindenesetre legtartósabb konfliktusának a téma szempontjából fontos aspektusait ismertetve
igyekezett megmutatni, hogy az első fejezetekben ismertetett mechanizmusok hogyan
működtek a „hétköznapokban”. E kérdéskörök a dolgozat témájában eddig megjelent
publikációkban is kiemelt figyelmet kaptak, nem függetlenül attól, hogy ezek voltak azok,
amelyek az 1990-es évek elejének oknyomozó vagy leleplező sajtócikkeinek a tárgyát
képezték. Ezeknél jóval kisebb teret kapott a pénztámogatásoknak egy másik – természetesen
kevésbé jelentős, de azért mégis hosszan működő – formája, mégpedig az SZKP-hoz képest
kisebb kelet-európai kommunista pártok által „saját forrásból” fedezett transzferek. 416 Annál
is inkább figyelemreméltó a pártközi pénzügyi együttműködés ezen formája, hiszen ez akkor
is működött, amikor központi (Moszkvából koordinált) elosztó rendszer (már vagy még) nem
volt, tehát a második világháború és 1950 között.
A dolgozat egyetemes történeti jellege az alábbiakban az eddigitől eltérően fog
megjelenni. Mivel az összes egykori állampárt gyakorlatát a szűkös forrásbázis, illetve
nyelvtudásbeli hiányosságok okán lehetetlen bemutatni egy ilyen értekezés keretein belül,
másként kell a kérdéshez közelíteni. Az egyetemes jelleget talán leginkább az összehasonlító
elemzés biztosíthatja, ezért a továbbiakban mindenekelőtt ennek megfelelő vizsgálatok
ismertetésére fog sor kerülni. Az összehasonlítás két eleme – a dolgozat eddigi
forrásbázisának ismeretében nem meglepő módon – a keletnémet, illetve a magyar állampárt
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- 152 gyakorlata lesz. Azért is célszerű éppen e két politikai erőt összevetni, mert már-már
közhelyszerű, hogy egyikük az egykori szocialista táboron belül „vaskalapos”, ideológiai
tételek által vezérelt politikáját szigorúan betartó és betartató jellegű volt, míg a másikhoz a
rendszer határait tágító, kísérletező, „kiskapukat” kereső törekvéseket kapcsol az emlékezet. E
dolgozat arra is lehetőséget adhat, hogy e megállapításokat némileg árnyalni lehessen.
Magyarországon az MKP 1948-ig egyre nagyobb szerepet töltött be az államon belül,
formálisan mégis többpártrendszer volt érvényben hazánkban, így a kommunista pártnak nem
volt olyan mértékű hozzáférése az államkasszához, amely lehetővé tette volna neki külföldi
pártok pénzbeli megsegítését. A „fordulat” után, az MDP létrejöttével megváltozott a helyzet.
A kommunista párt egymaga került „birtokon belülre”, így szabadon rendelkezhetett kvázi
mindennel.
A keletnémet helyzet ettől eltért. Legfőképpen abban, hogy 1945-ben a vizsgált földrajzi
területen megszűnt az államiság, helyesebben: a szuverenitás gyakorlója négy, a második
világháborúban győztes hatalom, illetve az általuk létrehozott szervek lettek. Hamarosan
megmutatkozott,

hogy

Németország

egészével

kapcsolatban

álláspontjaik

összeegyeztethetetlenek – így Európa közepén 1949-ben két német állam jött létre. A második
világháború óta eltelt négy év azonban a keletnémet területeket is a Szovjetunió képére
formálta politikailag. Az 1946-ban megalakult Németország Szocialista Egységpártja uralma
alatt formálisan fennmaradt ugyan a többpártrendszer, mégis elenyésző volt a kisebb pártok
súlya. A létrejövő NDK-ban tehát már a kezdetektől fogva a kommunista párt elképzelései
valósultak meg, a NSZEP saját – illetve a szovjetek – érdekeinek megfelelően építhette fel az
államot. Nem kellett tehát „kiharcolnia” az állami vagyon feletti ellenőrzés jogát.
Az MDP-ről bizonyossággal elmondható, hogy nem kezdte a „nulláról”, ami a
pénzügyeket illeti, 1949-ben pl. még az osztrák kommunista párttal szemben 62.896,40 dollár
összegű követelése is volt (bár kétséges, hogy ezt valaha behajtották). Emellett még
rendelkezésére állt 627.233,62 svájci frank (ebből 34.326,26 készpénzben, 592.797,36 pedig
az MNB-nél vezetett számláján), továbbá „28 kg színarany; cca 50.000 $ értékű briliánsok és
aranytárgyak; cca 180.000 $ értékű, a párt tulajdonát képező textilfesték, amely a vámszabad
raktárban tárol s melynek értékesítése folyamatosan történik”.417 A forintban rendelkezésre
álló értékek pedig még említésre sem kerültek. Mindez azt mutatja, hogy az MDP akkor sem
került komoly kihívás elé, ha „kemény” valutában kellett támogatást folyósítania.
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- 153 Éves összesítések arról, hogy ki mekkora összeget kapott, az MDP fennállása alatti
időszakból nem ismertek. A megmaradt iratok tanúsága szerint alapvetően nem volt
rendszeres a magyar párt által adott támogatás, az ad hoc jelleg dominált: ha valamelyik
nyugati párt kéréssel fordult az MDP-hez, akkor döntöttek annak megadásáról vagy meg nem
adásáról. Eddig ez alól egyetlen kivétel ismert: az osztrák testvérpárt, amely rendszeresen
kapott támogatást, mégpedig minden valószínűség szerint schillingben – hogy mikortól állt
fenn ez a különleges viszony az MDP és a KPÖ között, nem ismert. Annyi bizonyos, hogy
1955-ben jelezte az osztrák párt egy PB-tagja, hogy a schilling várható drasztikus leértékelése
miatt abban az évben inkább svájci frankban kérnék az esedékes részletet. Nem tudni, hogy az
MDP hogyan reagált e kérésre.418 A másik kivétel a Görög Kommunista Párt, amelynek évi
10 ezer dollár segélyt szavazott meg az MDP Politikai Bizottsága 1954-ben.419 Ezt
kettébontva kezelték: 8 ezer dollárt a Magyarországon élő görög emigránsok kaptak meg, akik
ezt hazaküldhették, otthoni rokonaikat támogatandó – cserébe a dollárösszeg ellenértékét
forintban vissza kellett fizetniük a pártközpontnak. Effektíve a szintén emigrációban működő
GKP-vezetőségnek (tehát a „pártkasszának”) mindössze évi 2.000,- dollár jutott, ami egy párt
költségvetéséhez képest – még ha legálisan csak külföldön működik is – nevetségesen kis
összeg.420
A jellemző tehát az egyszeri, egy összegben folyósított támogatás volt. Az esetek döntő
többségében kommunista pártok vagy hozzájuk közel álló szervezetek, sajtótermékek
részesültek e jogcímen pénzsegélyben az MDP-től. Az eddig ismert iratok alapján támogatást
kapott a Spanyol KP, mégpedig 1954-ben 10 ezer dollárt egy összegben;421 illetve az Izraeli
KP szintén 10 ezer dollár értékben, de nem készpénzben, hanem „áruban vagy forintban”422
– a végrehajtásról nem maradt fenn dokumentum, így nem tudni, hogy mit kapott végül
konkrétan a testvérpárt összekötője. Feltehetően kevés hasznosat, hiszen a KP választási
kampányához kért volna segítséget, és legjobban a dollárnak vagy az angol fontnak örült
volna. Az MDP viszont könnyebben tudta megoldani a segélyek áruban vagy forintban
történő teljesítését, mint a külföldi valuta beszerzését. Így nem véletlen, hogy a kis Trieszti
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viszont a megosztás 6.000-4.000 arányban történt. Vö. MNL OL M-KS 288. f. 32. cs. 1960/15. ő. e. Javaslat a
Titkárságnak, 1960. március 21.
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MNL OL M-KS 276. f. 53. cs. 204. ő. e. MDP Politikai Bizottság 1954. november 17-i ülésének
jegyzőkönyve (előterjesztés nincs, a határozatot Vég Béla szóbeli javaslata alapján hozták meg).
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MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 24. ő. e. MDP KV Titkárság 1949. január 5-i ülésének jegyzőkönyve
(érdekesség, hogy a jegyzőkönyv a testvérpártot Palesztinai KP-nak nevezi).
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- 154 KP segítségkérését is inkább olyan formában oldotta meg, hogy lehetővé tette a párt
kiadványainak, így pl. Tito-ellenes szlovén nyelvű brosúráknak vagy naptáraknak
magyarországi nyomtatását.423 Egyelőre nem ismert okokból 1954. december 1-jén a PB
megszavazott a Francia KP javára havi 500 ezer francia frank támogatást424 – rendhagyó
módon, hiszen a francia párt ekkor már részesült a szolidaritási alapból is juttatásokból (amíg
az nem működött, természetesen „gurultak” dollárok az MDP-től is a Francia KP-hez, így
1949-ben 150 ezer dollár425).
Természetesen akadt olyan párttámogatás is, amelyet „célhoz kötve” adtak – ezalatt azt
értve, hogy nem választási kampányra vagy általában vett politikai munkára kellett a
támogatás, hanem ennél konkrétabb célokra. A Luxemburgi KP például rendszeresen kapott a
pártsajtója részére támogatást az MDP-től – jellemzően az ügyről magáról nem, csupán a
leállításról maradt fenn irat.426 Rendszeresen támogatta az MDP – állami-kormányzati
csatornák felhasználásával – az Egyesült Államok Kommunista Pártjához közel álló magyar
nyelvű hetilapot, a New Yorkban megjelenő Magyar Jövőt, mégpedig a kormány külföldi
propaganda-alapjából menő havi 10.000,- forintos támogatás felett Rákosi személyesen
rendelkezett havi 2.000,- dollár folyósításáról. Persze nem készpénzben, hanem áruban (1
vagon paprika 80.000,- Ft értékben, film 5.000,- Ft értékben, továbbá 19.000,- Ft értékben
könyv a Szikrától). Amikor pedig ez sem volt elég, és az amerikai magyar lap szó szerint
könyörgésre fogta a dolgot, a KV Titkárság megszavazott a részükre 10.000,- dollár egyszeri
támogatást.427 A Tribune des Nations, valamint az Action francia kommunista lapok szintén
részesültek magyar részről támogatásban, mégpedig a magyar követség sajtóattaséja útján
„azzal, hogy annak semmi hivatalos nyoma ne legyen”, továbbá „mindaddig, míg a
Magyarországról közölt cikkek hangja megfelelő lesz”.428 A nyugati pártok sajtóünnepségein
való részvételről – amely szintén pártfinanszírozási funkciót töltött be – fentebb (93-96. o.)
már volt szó.
A kommunista pártok támogatásával egyenértékűek voltak a támogatásuk alatt álló
szakszervezeteknek juttatott pénzsegélyek is. Ezek közül legfontosabb az 1948. őszi francia
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Titkárság 1948. július 3-i ülésének jegyzőkönyve.
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- 155 bányászsztrájk idején a párizsi bányász szakszervezetnek eljuttatott támogatás volt. Francia
forrásokból ismert, hogy a kommunisták által kirobbantott sztrájkhoz több kelet-európai
szocialista országból érkezett „pénzadomány”. Már akkor sem férhetett hozzá kétség, hogy
tulajdonképpen a csehszlovák, magyar, stb. bányászok megsarcolásáról van szó, amelyet az
uralkodó párt kényszerített ki429. Éppen ezért álságosak a magyar iratok is, amelyek „a
Bányász Szakszervezet által gyűjtött 1 ½ millió forint”-ról beszélnek,430 különösen annak
fényében, hogy a párt maga állapította meg korábban: „az irányt 1 millió forint
összegyűjtésére kell venni”.431 Az a tény pedig, hogy más szocialista országokban ugyanez
történt, arra enged következtetni, hogy a szovjetek által levezényelt folyamatról van szó. Más,
„egzotikusabb” példák is vannak az MDP szolidaritására. 1949-ben ugyanis az indiai
kommunista szakszervezetek nevében Wimla (helyesen: Vimla) Bakaya kért rendszeres
pénzügyi segélyt a pártközpont külügyi osztályától. Rákosi inkább az egyszeri kifizetés
mellett foglalt állást.432 A KüM és a pártközpont egyeztetése után433 végül 300,- angol font
kifizetésére került sor.434
Rendhagyó módon van példa nem kommunista politikai erő pénzelésére is. Pietro Nenni,
az Olasz Szocialista Párt ekkoriban „népfrontos”, vagyis kommunistabarát vonalat követő
főtitkára 1949. június 4-én fordult Rákosihoz pártja szorult helyzetére hivatkozva. A
kormányból kiszoruló, pártszakadások gyengítette PSI anyagi támogatást kért az MDP-től,
mondván, pártjának egyszerre kell „az amerikai plutokrácia, a szociálreformista
COMISCO435 és a Vatikán” ellen harcolnia. Rákosi kezdeti habozás után („Szerintem mi csak
az olasz K.P-on keresztül támogathatunk olasz pol. szervezetet vagy pártot. Tehát ha a K.P.
javasolja, akkor, feltéve, hogy elfogadjuk, az olasz elvtársak adják át az összeget, amit
küldünk.” – jegyezte fel a Nenni-levél margójára június 30-án) végül úgy döntött, teljesíti a
kérést.436 A „Rákosi elvtárstól […] átvett csomagot” végül Friss István, a KV
Államgazdasági Osztályának vezetője juttatta el Pietro Secchiának, az Olasz KP
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- 156 főtitkárhelyettesének 1949. szeptember 15-én437 − közvetlen kapcsolat tehát a PSI és az MDP
között nem jött létre. A „csomag” tartalmáról közelebbi információnk nincsen – annyi ismert,
hogy 1949 folyamán „Rákosi elvtárs útján” az MDP kiadott összesen 120 ezer dollárt.438
Mivel ekkora összeg még egy kommunista pártnak sem jutott, kizárható, hogy ez lett volna a
PSI-nek juttatott támogatás – sejthető viszont, hogy ebben az esetben sem forint, sem áru nem
játszhatott szerepet, bizonyosan dollárban fizetett a magyar párt.
A Rákosi-korszakban az MDP által teljesített kifizetések közül a legtöbb kérdést
feltehetően a Jugoszláv Kommunista Párt számára 1949 folyamán juttatott 304.092,56 Ft veti
fel. Egyelőre nem sikerült nyomon követni, hogy milyen jogcímen került sor erre a
pénzmozgásra (bizonyosan nem segélyként vagy támogatásként, hiszen a jugoszláv párt
teljesen „birtokon belül” volt ekkor, és nem szorult testvérpártok adományaira), de tovább
bonyolítja a helyzetet a kifizetések megoszlása: a feltüntetett összegből ugyanis 44.472,76 Ftot az év első, míg 259.619,80 Ft-ot a második félévében juttatott el az MDP Belgrádba.439
Egyelőre rejtély, hogy a Rajk-per és a legvadabb Tito-ellenes kampányok időszakában mi
indokolta e transzfereket a jugoszláv és a magyar párt között – a megoldás további
kutatásokat igényel.
Összességében megállapítható, hogy az 1948–1956 közötti időszakban nem volt „tipikus”
módja a bilaterális alapon kifizetett párttámogatások rendszerének. Írásos források elsősorban
az egy összegben történt kifizetésekről maradtak fenn, de kétségkívül voltak ismétlődő,
rendszeres juttatások is. A döntési mechanizmus sem rekonstruálható teljes pontossággal.
Többségében valamely testület (Titkárság, Politikai Bizottság) döntése nyomán került sor
pénzfizetésre, de különösen az 1953-at megelőző időszakban van nyoma annak is, hogy egyegy döntést Rákosi egy személyben, diszkrecionálisan hozott meg. 1953 után formalizáltabb
lett a döntéshozatal, mégpedig a magyar párton belüli erőviszonyoknak megfelelően – Nagy
Imre miniszterelnöki időszakában a Politikai Bizottság, Rákosi „visszatérése” után ismét a
KV Titkárság kezében összpontosultak a döntési jogkörök. A kifizetés konkrét
lebonyolítására általában (többnyire Budapesten, néha egy-egy MDP-funkcionárius külföldi
látogatása során megejtett) személyes találkozók alkalmával került sor, csak a rendszeres
támogatás folyósításához használt fel a magyar párt (minden bizonnyal diplomáciai)
futárokat. Vannak ugyan nyomai annak, hogy az MDP igyekezett óvni devizakeretét, ezért a
forintban, illetve áruban folyósított segélyeket pártolta, ez mégis csak elvétve fordul elő.
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- 157 Amennyiben úgy érezte, hogy a proletár internacionalizmus így kívánja meg, a pártvezetés a
magyarországi helyzetre való tekintet nélkül diszponált dollárösszegek kifizetése felett is.
Az NDK-ról érvényes megállapítások ebből a korból nem tehetők. Németországi levéltári
források egyelőre nem ismertek – kivéve a nyugatnémet viszonylatot, amelyről az előző
fejezet szólt. Másutt megőrzött adatokból nem lehet általánosításokat levonni – azokból a
morzsákból pedig, amelyek ma a történész rendelkezésére állnak, a korábbi fejezetek
tartalmaztak néhányat, amelyek beilleszthetők voltak az adott kontextusba. Mindez nem
jelenti, hogy a NSZEP inaktív lett volna a nyugati kommunista pártok pénzügyi
támogatásában – direkt módon, bilaterális alapon azonban feltehetően ekkoriban nem vett
részt a rendszerben. A cégek, vállalatok azonban, amelyeken keresztül Kelet-Berlinből a
későbbi évtizedekben pénz jutott ki nyugati kommunista pártokhoz, ekkoriban jöttek létre
(lásd fentebb, illetve a következő fejezetben). Megjegyzendő továbbá, hogy az NDK pártján
belüli döntéshozatali mechanizmus sokkal kevésbé rekonstruálható, mint a magyarországi
kommunista párt esetében. A korszak egészének iratanyagán végigtekintve úgy tűnik, hogy a
NSZEP vezető szervei közül egyedül a KB Titkárság foglalkozott bilaterális alapon nyújtott
párttámogatásokkal, a Politikai Bizottság elé ilyen ügy nem került. Mindazonáltal a Titkárság
is csak ad hoc kérdésekben döntött – rendszeres átutalásokra vonatkozó határozatokat
keletnémet viszonylatban egyelőre nem lehetett találni. Megalapozottnak tűnik a feltételezés,
hogy a legjelentősebb ügyekben egyedül a főtitkár döntött – olykor olyan személyek
bevonásával, akiket párton belüli szerepük nem is predesztinált volna erre. Ebből az
időszakból adatolható tevékenység jószerével csak annyi, hogy 1950. május 1-jével a NSZEP
„9 millió német dolgozó” nevében egy automata Mercedes nyomdagépet ajándékozott a Dán
KP lapja, a Land og Folk nyomdájának.440 Megjegyzendő viszont, hogy mindez ellentmond a
fentebb (37. o.) ismertetett Ponomarjov-féle reformtervezetnek, amely éppen skandináv
viszonylatban szánt kiemelt szerepet a keletnémet pártnak a pártközi pénzügyi
együttműködésben, ebből pedig arra lehetne következtetni, hogy ilyen irányban a NSZEP
akkorra intenzív, „terhelhető” kapcsolatokat épített ki.
1956 után folytonosság és konszolidáció egyszerre jellemezte az MSZMP saját forrásokra
támaszkodó, bilaterális alapon bonyolított párttámogatási rendszerét. Az 1957-es év
természetesen ilyen vonatkozásban is kivételes. A moszkvai szolidaritási alapba ekkor
befizetés nem történt, az MSZMP a saját forrásból származó párttámogatás összegét is
minimalizálta: 17 ezer forintot (!) tervezett kiadni e célra, de még ebből is tudott spórolni –
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- 158 13.248,-
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megtakarításokat.441 Nem világos, hogy a jelentés írója pontosan mit is értett ezalatt, hiszen
indokolatlan pazarlásra is van jel a forradalom leverését követő időszakban. 1957. március
15-én ugyanis a Brit KP lapja, a Daily Worker szerkesztősége kért évi 50,- font („fifty pounds
sterling each year”) támogatást, hogy az általuk használt, de nem tulajdonukban levő
telexgép után továbbra is tudják fizetni a bérleti díjat. A javaslat – nem ismert okokból – a
Népszabadság szerkesztőségében érdekes mutáción ment keresztül: a pártközpontba már úgy
érkezett meg ugyanis, hogy a Daily Worker havi (!) 50 fontot kér a magyar testvérpárttól.
Még érthetetlenebbé válik az ügy, ha figyelembe vesszük, hogy az angol pártlap levelét a
Népszabadság szerkesztősége csatolta sajátjához, amelyet a pártközpontba küldött: tehát sem
a szerkesztőségben, sem a Külügyi Osztályon nem vette senki magának a fáradságot, hogy
elolvassa a londoni levelet? Lehet, hogy okkal tették: úgy gondolhatták, a nyugati világban
úgyis alig akadnak, akik a Kádár-kormány mellett fejtenének ki propagandát, cserébe az
MSZMP meghálálná a Daily Worker elvtársi segítségét – elképzelhetőbb mindazonáltal, hogy
egyszerű félreolvasásról van szó. A KB Titkárság mindenesetre megszavazta az előterjesztést,
az angol pártlap pedig nem tiltakozott.442 Szintén kiadást jelentett még az 1954-ben a Görög
KP számára megszavazott évi 10 ezer dollár (lásd 153. o.) folyósítása is (ez nem állt le 1956ban), így még érthetetlenebbé válik a fogalmazás.
Általánosságban annyi bizonyos viszont, hogy 1958-tól kezdve ez a rendszer is
normalizálódott, a „testvérpártok támogatása” költségvetési tétel hamarosan átlépi a 200.000,forintos határt, majd 1960-ban a 300.000-est is.443
Az éves költségvetésébe tehát felvette az MSZMP a testvérpártok támogatását,
mindazonáltal a feltüntetett adatok igencsak kétségesek (bizonyára nem tüntették fel a
dollárban történő kifizetéseket, csak a forintban megtetteket). A rendszeres folyósítás
továbbra sem vált jellemzővé, az ad hoc jellegű kifizetéseken maradt a hangsúly. Éppen ezért
nehezen voltak tervezhetők a kiadások. Nem véletlen, hogy többször is megjelentek a
„testvérpártok támogatása címén mutatkozó maradvány az év végéig felhasználásra kerül. E
tétel nem pontosan ütemezhető”444 és hasonló fordulatok.
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- 159 Ugyancsak állandó maradt a döntéshozás szintje is. Ahogy a Rákosi-korszak végén is
jellemző volt, az első titkár diszkrecionális döntéshozatali jogköre teljesen megszűnt, testületi
döntések voltak szükségesek a pénzsegélyek odaítéléséhez – 1955 óta folyamatosan a KV/KB
Titkárság hatáskörében voltak az ide vonatkozó ügyek. Rendszerint a „Különfélék” napirendi
pontba sorolták a külföldi testvérpártoknak nyújtandó segítség kérdését. A Politikai Bizottság
csak elvétve foglalkozott ilyen jellegű üggyel. Ebben csak a korszak legvégén következett be
változás, az 1988. májusi országos pártértekezlet ugyanis felszámolta a Titkárságot mint
testületet, a KB-titkárok értekezlete pedig nem hozhatott kötelező határozatot. Így a
testvérpártok támogatása kérdésében is a Politikai Bizottság lett (rövid időre) illetékes.
A folytonosság nyilvánult meg a pártokhoz kötődő szervezeteknek nyújtott támogatás
továbbélésében is. Az MSZMP végig részt vett pl. a nyugati pártlapok évenként megrendezett
sajtóünnepségein, ahogy az egy korábbi fejezetből kiderül. Ugyanúgy továbbra is van példa
kommunistákhoz közel álló szakszervezetek támogatására, még ha ennek mértéke nem is
ütötte meg a Rákosi-korszakban tapasztaltakét. Az Olasz Általános Munkásszövetség (CGIL)
például (feltehetően) 1959-től 1962-ig rendszeres pénzjuttatásokat kapott Magyarországról a
SZOT-on keresztül, 500.000,- Ft/év nagyságrendben – az Olasz KP „kérésére”.445 Egyszeri
támogatásban részesült a portugál INTERSINDICAL szakszervezet, szintén a SZOT-on
keresztül, 20 ezer dollár értékben (amelynek ellenértékét persze a SZOT-nak kellett forintban
befizetnie) 1975-ben.446 További kutatásokat igényel a tömegszervezetek (SZOT, KISZ stb.)
szerepének meghatározása a kommunista pártok közötti pénzügyi együttműködés
rendszerében.
A Kádár-korszakban is törekedett arra a magyar párt, hogy elsősorban ne a devizakeret
terhére kelljen támogatnia szorultabb helyzetben levő testvérpártjait. Így amikor csak lehetett,
igyekezett áruban segélyt nyújtani. Ennek rendszeres formája a külkereskedelem és a nyugati
pártvállalatok közötti üzleti kapcsolatrendszer lett, amelynek ismertetéséről a következő
fejezet szól. Esetenként is előfordult azonban, hogy természetbeni juttatásokkal akarta az
MSZMP kielégíteni a pénztámogatás iránti igényeket. Ez néha sikerült, néha nem. A sikeres
megoldásokra lehet példa egy címsoröntő nyomdagép szállítása a Marokkói KP-nak. Mivel
Magyarországon állított elő vállalat (a Nyomdaipari Grafikai Vállalat) az igényeknek
kérdései” ktg.-hozzájárulás és a testvérpártok támogatása tételeinél is. Ez utóbbi előirányzat-felhasználása csak
39,2 %-os.” MSZMP KB 1963. évi beszámoló jelentése a költségvetés teljesítéséről, 1964. március 19.
445
MNL OL M-KS 288. f. 7. cs. 89. ő. e. Javaslat a Titkárságnak, 1960. szeptember 8.; MNL OL M-KS 288. f.
7. cs. 112. ő. e. Javaslat a Titkárságnak, 1961. július 24.; MNL OL M-KS 288. f. 7. cs. 143. ő. e. Javaslat a
Titkárságnak, 1962. szeptember 20.
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MNL OL M-KS 288. f. 32. cs. 1975/2. ő. e. Javaslat a Titkárságnak, 1975. október 17.; MNL OL M-KS 288.
f. 32. cs. 1975/14. ő. e. Timmer József (SZOT) levele Berecz Jánosnak, 1975. szeptember 25.

- 160 megfelelő gépet, azt az MSZMP forintban kifizette, majd elszállíttatta Marokkóba, miután
egy külkereskedelmi vállalat nevében elküldte a proforma-számlát (amelynek elnevezése
ebben az esetben kétszeresen is találó volt).447 Ennél is könnyebb volt (a földrajzi közelség
okán) az osztrák testvérpártnak leszállítani egy magyar gyártmányú számítógépet, még „a
szükséges programok elkészítéséhez és a személyzet betanításához” is tudott segítséget
nyújtani az MSZMP.448
A keletnémet párt által nyújtott tipikus árusegély volt a nyomdagépek szállítása. A
fennmaradt iratok sokasága alapján arra is lehetne következtetni, hogy a NSZEP a szorosan
együttműködő szocialista országok pártjai között nyomdagép-ellátóvá „szakosodott” (a
dolgozat ugyan nem terjed ki az Európán kívüli régiókra, de az NDK-ból kerültek
nyomdagépek Guyanába, Laoszba, Libanonba éppúgy, mint Tanzániába) – bár, mint a
fentiekből is kiderült, voltak ellenpéldák is.
A korai időszakból a legjobban dokumentált NDK részvétel pártnyomdák kialakításában
(nem számítva az NSZK-t, amely külön értékelést érdemel, és amelyről az előző fejezet szólt)
olasz viszonylatban volt tapasztalható. Egészen korán, 1951 júniusában fordult a L’Unità
akkori főszerkesztője, Amerigo Terenzi a keletnémet párthoz, megkondítva a vészharangot:
mivel az olasz pártlap egy „burzsoá” nyomdában készül, bármelyik pillanatban számítani kell
rá, hogy ellehetetlenül az újság működése! Éppen ezért adta elő kérését: az NDK-beli
elvtársak segítsenek egy saját pártnyomda kiépítésében. A főszerkesztő mindazonáltal nem
kívánta túlfeszíteni a húrt: kifejezetten utalt rá, hogy nyomdai eszközök vételére gondol.449
Mai szemmel olvasva a forrást, túlzottnak tűnhetnek az abban feltüntetett félelmek,
felmerülhet az is, hogy kifogásként, a keletnémetek érzelmi presszionálására használták őket.
Figyelembe kell venni mindazonáltal, hogy az 1950-es évek elejének hidegháborús
légkörében sok olyan dolog tűnt reálisnak, amit a ma embere agyrémnek tartana.
A keletnémetek nem reagáltak azonnal. A PLAMAG gépgyár 1952. április 5-én
terjesztette elő ajánlatát: egy 64 oldalas rotációs gépet kínált fel, amelynek 14 hónapos
határidőn belül vállalta volna a leszállítását.450 Az olasz párt vezetése elfogadta a javaslatot,
Terenzi májusban az NDK-ba utazott letárgyalni a részleteket. A szerződéskötésre kiszemelt
partnerek a Deutsche Warenvertriebsgesellschaft (DWV, lásd 113. o.) és az Industria
447

MNL OL M-KS 288. f. 32/b. cs. 1976/209. ő. e. Nagy Gábor (MSZMP KB Külügyi Osztály) levelei Budai
Józsefnek (MSZMP KB Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály), 1976. február 3. és 6.
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MNL OL M-KS 288. f. 32/b. cs. 1986/34. ő. e. Tájékoztató Ausztria Kommunista Pártjáról (KPÖ) és
kétoldalú kapcsolatainkról, 1986. március 24.
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BArch SAPMO DY 30/IV 2/20/254. A NSZEP KB Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának feljegyzése
Ulbricht részére, 1951. június 15.
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Uo. NSZEP KB Pénzkezelési és Pártvállalati Osztályának feljegyzése [Grete] Keilson számára (Nemzetközi
Kapcsolatok Osztálya), 1952. április 15.

- 161 Poligrafica Editoriale Romania (IPER) lettek. A PCI-nek azonban értesítenie kellett
keletnémet partnereit, hogy vis maior miatt el kell halasztaniuk a szerződéskötést.451
Részletesebben nem indokolta meg az olasz KP, hogy mit ért ez alatt. Színvallásra csak
szeptemberben került sor, amikor a PCI bejelentette, hogy az eredetileg megállapított
vételáron (600.000,- USA dollár) nem tudják megvásárolni a nyomdagépet. Az üzlet szerintük
csak akkor jöhetne létre, ha a keletnémetek elengednek a vételárból 40 (!) %-ot. A PCI
érvelése szerint ugyanis az NDK vállalat által megadott ár 60 %-áért Franciaországban vagy
Angliában is megvásárolhatnának egy hasonló gépet.452 A berlini pártközpont feltehetően
jobban értesült munkatársai a NSZEP főtitkárához azzal a megjegyzéssel továbbították a
kérést, hogy az olasz testvérpárt valószínűleg pártvonalon kívánja rendezni az ügyet, ugyanis
így „részünkről nagyobb segítségre” számítanak, nem csak a 40 % elengedésére – „minden,
az olasz elvtársakkal folytatott megbeszélésből” ez derült ki a forrás szerint. A kérdést ennek
megfelelően a két párt első emberének kellett eldönteni, Togliatti és Ulbricht megbeszélésére
a szovjet párt XIX. kongresszusát (1952. október 5-14.) szemelték ki, ahol mindketten jelen
voltak delegációvezetőként.453 Az olasz párt érvei igen hatásosak lehettek: a DWV vállalattal
közölték, hogy 350.000,- dollárért kell leszállítani a gépet.454 Az olasz fél nem győzött
hálálkodni – majd hozzátette, hogy lehetőleg naranccsal, citrommal vagy más áruval
fizetnének.455 A továbbiak egyelőre nem ismertek.
Az olasz megrendeléssel majdnem egy időben kereste meg a keletnémet pártközpontot
egy ciprusi cég „közös barátunk ajánlatára és ösztönzésére, aki nemrég Berlinbe látogatott”.
Igen konkrét kéréssel állt elő: olyan gépet szeretne, amely képes egy négyoldalas, 63*95 cm
méretű újságot kinyomtatni, méghozzá óránként kb. 5 ezer példányt. Ellenszolgáltatásként
narancs szállítását ajánlotta fel. Majdnem másfél év után jelentkezett újra a levélíró,
panaszolva, hogy olyan hosszan húzódik a szállítás.456 E második levélhez még egy proformaszámlát is csatolt, amely egy 500 ládás narancsszállítmányra volt kiállítva (ládánként 800
angol fontért).457 Néhány hónap múlva le is szállították a gépet, és ugyan egy-egy alkatrésszel
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Uo. NSZEP KB Pénzkezelési és Pártvállalati Osztályának feljegyzése Keilson elvtársnő számára
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- 162 voltak még problémák, azt hamar orvosolta az NDK.458 Ismerve az ország fennállása alatt
mindvégig uralkodó krónikus déligyümölcs-hiányt, a narancsot hamar elkapkodhatták, miután
megérkezett Ciprusról.
Némileg hasonló konstrukcióban segítette a NSZEP 1958-ban is a ciprusi testvérpártot.
Ekkor ugyan eredetileg ajándékba adták volna a nyomdagépet, a nicosiai hatóságok azonban
nem adtak rá behozatali engedélyt. A ciprusi pártcég ezért kérte, hogy köthessen a NSZEP-pel
egy hosszabb távú együttműködési megállapodást 70.000,- angol font értékben. Ezen belül
8.000,- fontot képviselne a gép, emellett vásárolna textíliákat, elektromos berendezéseket és
szaniter porcelánt. Ellenszolgáltatásként – nem meglepő módon – déligyümölcsöket
(citromot, narancsot, mazsolát) kínált fel. A pártközpont válasza ugyan nem maradt fenn, de
mivel az ajándékozásra párthatározat volt, feltehetően beleegyeztek az ügyletbe.459
Az 1960-as, 1970-es években az eddig rendelkezésre álló iratok alapján legsűrűbben a
belga párt fordult nyomdagépért a NSZEP-hez. A PCB kezdettől fogva jelezte: sürgősen
kellene a gép, hiszen a küszöbön álló helyhatósági választásokon már használni szeretnék.
Lehet, hogy a sürgősség miatt, de az is lehet, hogy azért, mert ez volt a bevált gyakorlat (erre
vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ), a NSZEP KB Titkársága belement az
ajándékozásba, de csak úgy, hogy a szállítás és a közvetítő cégnek kifizetendő jutalék a belga
pártot terheli. A nyomdagép, amelyet leszállítottak, 15.000,- NSZK márkára volt értékelve,
ennyit kellett tehát a keletnémet pártnak viselnie.460
Körülbelül három év múlva újabb nyomdagépet ajándékozott a NSZEP a PCB-nek,
mégpedig egy 1933-ban gyártott, még teljesen működőképes, de az NDK-ban már
használaton kívül álló berendezést. Hiba lenne azonban erre úgy tekinteni, mintha ócskavasat
adtak volna a belga pártsajtó részére. Ugyan az NDK márka nem volt konvertibilis valuta, így
nem állapítható meg, hogy a 72.000,- márkás érték, amelyet az iratok tartalmaznak (és
amelybe már az amortizációt is beleszámították, tehát nem az eredeti érték más pénznemben
való kifejezéséről van szó), pontosan mit jelentett, de bizonyosan nem azt, hogy a gép
értéktelen lett volna. Különösen annak fényében lehet erre következtetni, hogy a szállítás, az
összeszerelés és a csomagolás költségeit 25.000,- NDK márkában állapították meg. Másfelől
pedig azért nem reális az „ócskavas” szó használata, mert a PCB kifejezetten használt gépet
kért – egy rövid, átmeneti időre, amíg a Drapeau Rouge még napilapként jelenik meg (1974458

Uo. A nicosiai Kakoullis Bros. cég levele Margareta Bergnek, Berlin, 1954. november 15.
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- 163 ben álltak át a hetilap formátumra, így érthető, hogy nem akartak új gépet beszerezni – Sz.
G.)461
A rendszer működésének egy másik elemére világít egy későbbi, szintén belga
viszonylatban zajlott nyomdagép-küldési ügy. Az egyik berendezés szállításakor ugyanis
értetlenül fogadták Brüsszelben a mellékelt számlát, ugyanis – amint egy, a NSZEP-nek írt
levélben jelezték – őket a keletnémet párt úgy tájékoztatta, hogy egyeztetett a vállalattal,
aminek megfelelően ingyen fogják leszállítani a gépet. A margóra jegyzett „Nein!” is jelzi,
hogy Kelet-Berlinben másként emlékeztek az ügyre. Az ellentmondást úgy sikerült feloldani,
hogy kiderült: az ajándékozás a párt javaslata volt, a gyártó vállalatot nem tájékoztatták
róla.462 Közhelyszerű lehet a megállapítás, hogy egy rendszer sem működik tökéletesen,
azonban árulkodik a keletnémetek gondolkodásáról, hogy a gyártók előzetes tájékoztatása
nélkül felvetették az ingyenesség javaslatát – arról viszont az „akceptor” pártot nem
tájékoztatták, hogy ez lekerült a napirendről. A PCB-vel fenntartott intenzív kapcsolatok (lásd
a következő fejezetben) mindazonáltal feltehetően elbírtak egy ilyen átmeneti krízist.
A NSZEP más testvérpártok viszonylatában is igyekezett a lehető legszolidárisabbnak
mutatni magát – többek között azzal, hogy első szóra pozitívan reagált, ha nyomdagép
ajándékozását kérték tőle. Az apró – és valójában az Urbany család vállalkozásaként működő
– Luxemburgi Kommunista Párt kérését is rögtön teljesítették, mondván: „A Luxemburgi KP
sajtója útján végzett aktív munkájával jelentősen hozzájárul pártunknak az európai biztonság
garantálásáért vívott harcához.”463 Felvetődik a kérdés, hogy komolyan így gondolták-e a
NSZEP-központban (ebben az esetben jelentősen deformálódott realitásérzékről tettek volna
tanúbizonyságot), vagy csupán kellett egy sablonos fordulat, amelyet beilleszthettek az
előterjesztéshez fűzött indoklásba.
Kevésbé volt azonban szolidáris a NSZEP 1966-ban a görög párttal. A nekik leszállított
nyomdagépet ugyanis nem ajándékba, hanem adásvétel útján biztosították – egyedül az
összeszerelés költségét (713,- USA dollár) vállalták át. Feltehetően nem hatotta meg őket az
érvelés, amely szerint a görög pártnak illegális körülmények között kell harcolnia (ami nem is
volt feltétlenül igaz, hiszen a Görög Demokratikus Baloldal [EDA] keretében politizálhattak
kommunisták is).464
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- 164 Szintén nem ajándékba, hanem készpénz ellenében szállított a NSZEP nyomdagépet
Londonba, az akkor már Morning Star nevet viselő brit pártlap nyomdájába. A gép vételára
65.000,- font volt, amelyet azonban nem kellett egy összegben fizetnie a Brit KP-nek,
mindössze 20.000,- fontot átvételkor, majd negyedévente 12 alkalommal 3.750,- fontot. A
kamatokról a NSZEP lemondott.465
A magyar párt a Kádár-korszakban néhány esetben a segítségnyújtás komplexebb módjait
is alkalmazta. A Görög KP számára ugyanis az MSZMP szállított le 1 millió Ft értékben egy
komplett zártláncú televízió-hálózatot térítésmentesen, párttámogatásként.466 A Portugál KP
saját rádióadója számára 7 millió Ft értékben kapott stúdió-berendezést a magyar párttól 1981
decemberében.467 (Àlvaro Cunhal PKP-főtitkár először ugyan Moszkvában kilincselt ezért a
segélyért, de a szovjetek Budapestre küldték őket, mondván: „a szocialista országok közül
Magyarországon gyártják a legjobb minőségű rádióberendezéseket”.468) Csekélyebb értékre,
de komplexebb támogatást vállalt az MSZMP a Libanoni KP viszonylatában: 300.000,- Ft
nagyságrendben nyújtott természetbeni hozzájárulást a bejrúti pártközpont és a nyomda
felszereléséhez (egy házi telefonközpont 20 mellékállomással, nyomdafelszerelések, rádió,
TV-készülékek, egy hangosító berendezés, sport és kemping felszerelési cikkek), nem
számítva a 10.000,- dolláros egyszeri készpénzsegélyt.469 Ennél jóval komolyabb tétel volt a
Görög Kommunista Párt székházának megépítésében vállalt magyar részvétel: az MSZMP
vállalta az épületbiztonság-technikai berendezésének felszerelését, 2 millió Ft értékben. Az
ELEKTROIMPEX külkereskedelmi vállalat dolga volt a berendezés kiszállítása, de
problémát jelentett a magas vámtétel. A diplomáciai postán nem merték vállalni a kiszállítást,
mert sejtették, hogy a nagy tétel gyanút fog kelteni Athénben. Végül a görög párt
pártgazdasági osztályának vezetője állt elő a mentő ötlettel: a berendezést mint a
Magyarországon élő görögök ajándékát kell vámkezeltetni, így sokkal alacsonyabb a
vámtétel, mint kereskedelmi üzlet esetén.470 Persze kérdés, hogy a görög vámhatóság ezt
elhitte-e, tekintve, hogy a görög emigránsok nagy része 1984-re már hazatelepült
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- 165 Magyarországról – abból kiindulva, hogy nem lett botrány az ügyből, feltehető, hogy Athén
elfogadta ezt a magyarázatot.
Természetesen vannak ellenpéldák is: ekkor nem sikerült a párttámogatást áruban vagy
forintban fedezhető szolgáltatásban folyósítani, hanem végül mégis a devizatartalékhoz kellett
nyúlni. A Perui KP főtitkára kérte például az MSZMP-től, hogy dán gyártmányú hordozható
nyomdagépet

adományozzon

pártjának.

A

pártközpont

természetesen

a

lehető

legköltséghatékonyabb megoldást kereste, így végül inkább úgy döntött, a gép árát téríti meg.
Ezt a limai nagykövetségen keresztül intézték, a perui testvérpárt így pontosan a vételárnak
megfelelő 156.000,- perui solt (3.600,- dollárt) kapott kézhez.471 Arról, hogy az MSZMP
hogyan térítette ezt az összeget meg a diplomáciai képviseletnek, nincs egyelőre ismert
dokumentum. Más esetekben, így pl. a Panamai Néppártnak 1968-ban juttatott árusegély
esetén beviteli nehézségek miatt nem ért el a támogatás a címzetthez – a panamaiak az első
adandó alkalommal (két év múlva pártdelegáció látogatott Budapestre) jelezték a problémát,
így az MSZMP az árusegély „kiváltására” 3.000,- dollár kifizetése mellett döntött.472 Beviteli
nehézségek miatt döntött az MSZMP végül a portugál kommunista ifjúsági szövetség számára
juttatott segély (a szervezet szó szerint a csőd szélére került, ennek megerősítése érdekében a
magyar párt a többi kelet-európai testvérpárttal is konzultált) dollárban való kifizetése
mellett.473
Folytonosság mutatkozik abban a gyakorlatban is, hogy a magyar párt alapvetően az
egyszeri segélyezésnek volt híve, a rendszeres juttatások rendhagyóak maradtak. Komoly
nagyságrendet egyedül az 1954 óta folyamatos, Görög KP-nak nyújtott támogatás jelentett, de
annak nagy része (a görög emigránsok által gyűjtött összeg) forintban megtérült a párt
számára. A GKP KB-nak nyújtott közvetlen támogatás egyébként túlélt minden görögországi
rendszerváltást, a kommunista párt újbóli legalizálását is, és csak amikor már biztos volt a
GKP görögországi túlélése, akkor állította le az MSZMP a folyósítást (1980-ban).474 A
támogatás másik részét, azaz az emigránsok adományainak továbbítását az MSZMP 1984-ig
végezte – ekkor felszámolták a külön e célra berendezett számlát.475 Rendszeres támogatást
kapott ezen túl a Spanyol KP, mégpedig 1965-től, az SKP-aktivisták elleni halmozódó perek
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- 166 miatt fizetendő ügyvédi költségek megtérítésére, havi 500,- dollár nagyságrendben.476 A
kifizetést 1971-ben szüntették be, a spanyol párt egyre inkább szovjetellenes beállítottságára
hivatkozva.477 (Ez persze nem jelentette azt, hogy a későbbiekben ne került volna sor további
pénztámogatások folyósítására. 1975-ben az SKP kérésére Magyarország támogatást nyújtott
a párt lapjának, a Mundo Obrerónak napilappá való fejlesztéséhez;478 1987-ben pedig
rendkívüli segélyként megkapták azt a dollárösszeget, amelyet az MSZMP korábban a
szudáni, illetve az iráni pártnak szánt, de amelyért egyikük sem jelentkezett. Egyelőre
ismeretlen okokból azonban úgy döntött a magyar párt, hogy nem egy összegben, hanem két
részletben folyósítja a 10.000,- dollárt. Az első részletet a madridi nagykövet, a másodikat a
Spanyolországba látogató KB-osztályvezető adta át.479) Ugyancsak rendszeres juttatásként
részesült az Argentin KP 1971-től egészen 1989-ig – évi 2.000,- dollárt kapott a párt
(hathavonkénti bontásban) hírügynöksége, a DAN alkalmazásában álló egyik újságíró
fizetésére.480 1974-1983 között pedig az Uruguayi KP részesült rendszeres támogatásban
propaganda-tevékenységének megsegítése céljából (havi 400,- dollár).481
Amint a leírtakból is kitűnik, az 1970-es évtizedre átrajzolódott az „akceptor” pártok
térképe. Míg korábban szinte kizárólagos volt a nyugat-európai pártok jelenléte e funkcióban,
a Kádár-korszak utolsó évtizedeire alapvetően az ún. „harmadik világ” kommunista pártjai
számára nyújtott segélyt az MSZMP saját forrásából (kivétel az 1970-es években még részben
illegalitásban működő „mediterrán” kommunista pártok). Ennek oka kétrétű. Egyrészt ekkorra
már alaposan bejáratódott a moszkvai szolidaritási alapból történő kifizetések rendszere, a
nagyobb vagy legalábbis stabilizálódott nyugat-európai pártok nem szorultak rá, hogy ad hoc
módon kilincseljenek egy kisebb kelet-európai testvérpártnál segélyért. Másrészt a tartósan
működő nyugati kommunista pártok köré ekkorra már megszerveződött az a céges háttér is,
amely lehetővé tette a pártfinanszírozás indirekt módjainak alkalmazását.
A NSZEP viszonylatában az 1970-es években folytatott bilaterális pártfinanszírozási
gyakorlatról nem maradtak fenn források. Hiba lenne azonban azt gondolni, hogy ennek oka
abban keresendő, hogy a keletnémetek kizárólag az NSZK relációval foglalkoztak volna
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- 167 ekkoriban. Korábban volt már szó róla, hogy a NSZEP súlyához képest sokkal nagyobb
összegekkel járult hozzá a moszkvai Szolidaritási Alaphoz pl. a románok kiválása után.
Emellett ismert továbbá Armin Riecker egykori diplomata interjúja, amelyet 1990
februárjában a Le Monde-nak adott. Az ott elmondottak szerint Kelet-Berlin ekkor direkt
módon, pénzküldeményekkel is támogatta a PCF-et. „1979 elején egy bankjegyekkel
teletömött aktatáskát tettem Gaston Plissonnier titkárnője, Ghislaine elvtársnő asztalára.
Mialatt ő átadta a pénzt egy másik elvtársnak, hogy az megszámolja, én a franciaországi
politikai helyzetről társalogtam Gaston Plissonnier-vel” – emlékezett ekkor Riecker.482
Egyelőre nem áll rendelkezésre korabeli forrás, amely e találkozó megtörténtét igazolná,
Plissonnier pedig azonnal cáfolta a Riecker interjújában foglaltakat, de ő sem tudta mivel
alátámasztani álláspontját. Bizonyíték tehát nincsen, a diplomata által elbeszélt történet
viszont az eddig leírtak alapján teljesen hihető. Egyúttal érdemes felfigyelni arra is, hogy –
amennyiben Riecker elbeszélése valóban megtörtént eseményt ír le – ez az első jel arra, hogy
egy szocialista ország diplomáciája szerepet játszott a pártközi pénzügyi együttműködésben.
Magyarországon a Kádár-korszakban bilaterális alapon folyó pártsegélyezést a
folytonosság és konszolidáció fogalmaival jellemezte – ennek végső letisztulása 1975-re
érhető tetten: ekkorra ugyanis a magyar pártvezetés az esetenkénti döntésekről áttért az
évenként megállapított elosztásra. Innentől kezdve a KB Külügyi, valamint a Pártgazdasági és
Ügykezelési

Osztálya

évente

egyszer

összeállított

egy

előterjesztést,

amelyben

meghatározták, hogy adott naptári évben mely testvérpárt mennyi segítséget kap a dollárvagy éppen a forintkeret (ide elsősorban a repülőjegyek megtérítése vagy az árusegélyek
ellenértékének feltüntetése tartozott) terhére.483
A NSZEP 1980-as években végzett direkt pártfinanszírozási tevékenységéről mindössze
néhány irat kerülte el a megsemmisítést. Közöttük van egy összesítés, amely a nyugati
kommunista pártoknak (a nyugatnémet és a nyugat-berlini kivételével) 1981–1989 között
kifizetett összegeket tartalmazza. Az iratot Heinz Wildenhain, a NSZEP KB Pénzkezelési és
Pártvállalati Osztályának második és egyben utolsó vezetője szignálta (1982-től töltötte be ezt
a tisztséget, elődje, Karl Raab az 1950-es évektől folyamatosan hivatalban volt – Wildenhain
korábban más funkciókat töltött be a pártapparátusban, ezért lehetséges, hogy hivatali ideje
előttről nemigen maradtak fenn iratok, azokat ugyanis akár Raab is megsemmisíthette). A
nyugat-európai pártok közül a spanyol, a görög, a francia és az osztrák szerepel a listán mint
482
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- 168 támogatás címzettje. Utóbbi kettőnél azonban szerepel egy-egy cégnév is, mégpedig a
COVAL (lásd 172-173 o.) és a Novum (lásd 113-114. o.) – azaz a lista az indirekt
pártfinanszírozás csatornáin keresztül továbbított pénztámogatást is tartalmazza ezek szerint.
Felmerül tehát a kérdés, hogy a spanyol és a görög párt esetében melyikkel állunk szemben.
Mivel e két párt az 1970-es évek közepén térhetett csupán vissza a legalitásba, így nem
valószínű, hogy olyan bejáratott gazdasági holdudvarral rendelkeztek volna, amelyen
keresztül jelentős volumenű üzleteket lehetett volna lebonyolítani. A Schalck-Golodkowski
vezette KoKo által nyilvántartott nyugati pártcégek sem „dolgoztak” egyik viszonylatban
sem. Megalapozottnak tűnik tehát a feltételezés, hogy legalábbis többségében direkt
pénztranszfereket fednek az itt közölt adatok.
Részleteiben ezek a következők:


a PCE viszonylatában 180 ezer NDK márka484 és 2.555 ezer valutamárka485 volt,
amelyet 2.735 ezer NDK márkában összesít az irat, hozzávéve ehhez egy berlini
„Büro Spanien”-t („Spanyolország-irodát”, amelyről közelebbi ismeretek egyelőre
nem állnak rendelkezésre), 550 ezer NDK márka értékű támogatást rendelve
hozzá;



a KKE rubrikájában 1.500 ezer NDK márka, valamint 6.400 ezer NDK márka
értékű anyagi-technikai jellegű támogatás van feltüntetve (ez utóbbi lehet indirekt
módon eljuttatott segély) – összesítve 7.900 ezer NDK márka.486

Az előző fejezet és a korábban leírtak alapján adódhat a feltételezés, hogy az NDK
voltaképpen számolatlanul szórta a pénzt, ha testvérpártok segélyezéséről volt szó.
Kétségtelen, hogy sokkal nagyobb arányban és sokkal inkább öntevékenyen támogatták a
nyugat-európai kommunistákat, mint például a magyarok. Ezt támasztja alá egy másik,
szintén a nyolcvanas években keletkezett irat is. 1986 decemberében a Norvég Kommunista
Párt fordult a kelet-európai testvérpártokhoz eladósodottsága miatt. A párt nyomdájának
484
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- 169 adósságát 2,5 millió norvég koronában adta meg a kérés, amelyből 1,5 milliót „rövidesen” ki
kell fizetni – ehhez kérte a keleti pártok segítségét. Ez utóbbi összeget a kelet-berlini
pártközpont 480 ezer valutamárka értéken számította át. A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
Honeckerhez fordult, 100 ezer valutamárka kifizetésének engedélyezése érdekében. A főtitkár
1987. január 19-én meg is adta hozzájárulását.487 Bár mutatnak arra jelek, hogy a skandináv
térség pártjai a NSZEP-pel szoros kapcsolatot ápoltak, mégis meglepő, hogy egy ilyen kérésre
rövid határidőn belül így reagáltak – hiszen az összes keleti kommunista pártnak küldött
levélben feltüntetett összeg némileg több mint egy ötödét magára vállalta a keletnémet fél!
Kérdés mindazonáltal, hogy ez az egy irat kivételes-e, avagy a rendszerinti működésnek
megfelelő. Ennek eldöntése további kutatást igényel.
Figyelemreméltó, hogy a NSZEP mindig teljesítette ugyan a vele szemben támasztott
elvárásokat, néha talán a szükségesnél nagyobb mértékben, látványosan azonban nem
teljesítette túl őket. Amikor 1981-ben a Dán Kommunista Párt elnöke hosszú lejáratú kölcsönt
kért a NSZEP-től, a német pártnál nem merült fel, hogy a pénzt inkább támogatás formájában,
azaz vissza nem térítendő módon folyósítsák. Honecker jóváhagyta a 200 ezer dán korona
(kb. 70 ezer nyugatnémet márka) kifizetését, de ő is kölcsönösszegként. Mindez annak
fényében válik különösen érdekessé, hogy a Dán KP-t a hivatkozott irat kiemelten dicséri,
mondván: „azon testvérpártok [közé tartozik], amelyek mind a békeharcban, mind a
marxizmus-leninizmus

propagálásában

nagy

munkát

végeznek”

és

amelyek

az

antikommunista „uszítás” ellenére „osztályszerűen viselkednek a létező szocializmussal
szemben”. Az öt éves futamidőre adott kölcsön további sorsa ismeretlen, feltehetően az
akkoriban már adósságokban úszó Dán KP nem tudta visszatéríteni.488
A rendszer működésének utolsó évében, 1989-ben az NDK az alábbi támogatásokat
nyújtotta bilaterális alapon külföldi pártoknak: Chilei KP 2.275.500,- valutamárka; Spanyol
KP 440 ezer; Dán KP 250 ezer; Luxemburgi KP 145 ezer; Török KP 4 ezer; Francia KP (a
COVAL cégen keresztül, lásd 172-173. o.) 12 ezer; guyanai PPA 5.550,-; chilei munkairoda
18.500,-; egyebek 5.590,44 valutamárka.489 Észrevehető, hogy a magyar iratokhoz hasonlóan
e lista is döntően marginális jelentőségű, kis befolyású pártokat tartalmaz, amelyek nem
tudtak megfelelő gazdasági infrastruktúrát kiépíteni maguknak, mivel (pl. a törökök vagy a
chileiek) a puszta létért is harcolniuk kellett.
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- 170 Még ha a példaként említett egy-egy segély összege nagynak (talán indokolatlanul
nagynak) tűnhet is, végigtekintve a rendelkezésre álló forrásokon annyi látszik, hogy az
MSZMP igyekezett minimalizálni azt a pénzmennyiséget, ami kiáramlik ezen a módon az
országból. Az árusegélyek rendre arra is jók voltak, hogy magyar vállalatokkal szemben
lépjen fel megrendelőként az MSZMP – függetlenül attól, hogy ezt persze nem jelentették be
hivatalosan. Általában igaz, hogy a pénzsegélyt kérő pártdelegációk, ha Budapestre
látogattak, csak kis összeget (nemritkán a jelzett igénynek csak töredékét) tudták „zsebre
vágva” magukkal hazavinni. „Amit az MSZMP adni tudott, az csak a zsíros kenyérre volt
elég”490 – e megállapítással jól össze is lehet foglalni a bilaterális alapon nyújtott
párttámogatások történetét. (Az is igaz persze, hogy – egyetlen kivételtől eltekintve – a
segélyezett pártok ez ellen sem tiltakoztak.491)
A keletnémet helyzetről kevesebb konkrétumot lehet megállapítani. Az eddig
rendelkezésre álló, hiányos iratokból az derül ki, hogy a NSZEP számára fontosabb lehetett a
Szolidaritási Alapba való befizetések nagyságának emelése, és ezzel a Szovjetunió irányában
az internacionalista szolidaritás bizonyítása, illetve a hivatalos struktúrákon kívüli, obskúrus
forrásból származó, titkos számlákon tartott deviza felhasználása – és ezzel együtt az
informális, személyközi kapcsolatok (Honecker–Schalck-Golodkowski) jelentőségének
megnövekedése. Megalapozottan feltételezhető, hogy a pénzbeli támogatások vonatkozásában
szembetűnő irathiány oka a főtitkár végig meglévő diszkrecionális jogköre volt, amely az
MSZMP-ben már így nem volt meg. A NSZEP nem adott a formaságokra – nem kellett
testületi döntés minden pénzkifizetéshez (lásd a norvég nyomda ügyét: nem a Titkárságnak
ment az előterjesztés, hanem egyenesen Honeckernek), hiszen létezett külön, a főtitkár
kezelésében levő devizaszámla is. Az 1989 végéről fennmaradt Wildenhain-féle iratok (lásd
167-168. o.) is valószínűleg ebből az okból keletkeztek: a Honeckert leváltó új vezetés
feltehetően semmit sem tudott e pénzmozgásokról, ezért mindenekelőtt szerette volna átlátni a
helyzetet. Nem kellett sokat várniuk, és a kiépített struktúrákat maguk is használni
kezdhették, de nem testvérpártok támogatása, hanem saját vagyonuk átmentése érdekében. Ez
azonban már nem tárgya e dolgozatnak.
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A szerző interjúja Berecz Jánossal, 2014. február 6.
Az egyetlen ismert kivétel a Libanoni KP, amely 1973-ban a felajánlott 2.000,- dolláros rendkívüli segélyt
nem vette át, azt elégtelennek, „alamizsnának” nyilvánítva. Vö. MNL OL M-KS 288. f. 32/b. cs. 1985/66. ő. e.
„MSZMP-LKP kapcsolatok” (ismeretlen dokumentum töredéke), 1974. június 25.
491

- 171 -

Indirekt pártfinanszírozás kétoldalú alapon
A korábban írtakból is kitűnt, hogy nehéz feladat az indirekt pártfinanszírozás történetét
összefoglalni – a direkt módon nyújtott, kifejezetten párttámogatás célú kifizetéseknek
valamilyen nyoma mindig marad, éppen ezért legalábbis mozaikszerűen rekonstruálható a
valamikori mechanizmus. Az indirekt módon juttatott támogatások esetén azonban sokkal
nehezebben különíthető el az a rész, amely pártfinanszírozásra fordítódott – de vannak olyan
esetek is, amikor a támogatások (mint afféle fringe benefits) nem is válthatók egy az egyben
„aprópénzre”. Az alábbiakban ezért mindenekelőtt azt vizsgálja a dolgozat, hogy hogyan
működtek azok a mechanizmusok, amelyekből bizonyosan származott anyagi előnyük a
nyugati kommunista pártoknak.
E pártok számára a legfontosabb bevételi forrás a pártvállalatok hálózata volt. Némely
kommunista párt, így mindenekelőtt a jól szervezett francia, már a háború előtt is tartott fenn
ún. céges holdudvart (lásd 23-24. o.) a Szovjetunióval való kereskedelem bonyolítására. 1945
után persze kiterjedt az „ügyfélkörük” az Európa keleti felében hatalomra kerülő kommunista
pártokra, illetve az általuk uralt államok külkereskedelmére is.
Francia pártvállalatokkal fenntartott kapcsolatokra már az 1940-es évek végéről maradt
fenn bizonyíték Magyarországon. 1949. májusban Budapesten tartózkodott Charles Hilsum, a
párizsi szovjet bank (Banque Commerciale d’Europe du Nord) vezetője, és nehezményezte,
hogy Magyarország miért közvetlenül a francia földművelésügyi minisztériummal köt
megállapodást gabona eladásáról, mikor agrár-külkereskedelemmel foglalkozó pártvállalatok
is léteznek, amelyeken keresztül az egyébként szorult anyagi helyzetben levő Francia KP-t is
megsegíthetnék. Meg is állapodtak benne, hogy a következő 400 vagon kukoricát a
Goldschmidt nevű francia cégen keresztül szállítja Magyarország, e vállalat ugyanis juttat a
bevételéből a kommunista pártnak is.492 Egy másik pártcég, az építéssel-tervezéssel
foglalkozó BERIM vállalat ugyanebben az időben már képviselőt telepített Budapestre,
magyar iparvállalatokkal folytatandó tárgyalások érdekében.493 Már a legalitás határán
túlmenő elképzelésekkel is felléptek egyes pártvállalati képviselők: Franciaországban ugyanis
készült egy film a bányászokról (kommunista szemszögből), Le Point du Jour címmel,
amelyet eladtak Magyarországnak is, mégpedig jóval az ilyenkor szokásos árnál magasabb
összegért (500.000,- francia frankért). A francia fél viszont azt szerette volna, ha magyar
partnere ezen üzlet „fedésében” még 1,5 millió frankot átutal párttámogatásként. E kívánság
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- 172 ilyen formában teljesíthetetlen volt. „A MAFILM-nek nincs módjában illegális pénzt juttatni
Franciaországba, de sem egy Nemzeti Vállalat, sem a Filmhivatal egyébként sem használhat
fel pénzt ilyen célra” – szögezi le egy Rákosi számára készült feljegyzés, amely végül az
alábbi konklúzióra jut: „A francia párt támogatására más közvetlenebb módot kell
találnunk”.494 Mint a fentebb írottakból kiderült, ezt a gondot Moszkva levette az MDP
válláról – 1950-től működött a szolidaritási alap, amely orvosolta a helyzetet (bár az is
lehetséges, hogy a 151. oldalon említett 150 ezer dolláros összeg jelentette a megoldást).
Az 1950-es években a NSZEP is intenzíven építette ki kapcsolatait a francia kommunista
párt körüli gazdasági holdudvarral. A modell az eddig ismertek alapján ugyanaz volt, mint
osztrák viszonylatban. A Novum cégről és szerepéről már esett szó a dolgozat egy korábbi
fejezetében. Hasonló jellegű vállalatok alakultak a NSZEP és a PCF közötti viszony
elmélyítésére is.
1955-ben a már említett Deutsche Warenvertriebsgesellschaft (DWV), egy NSZEP
tulajdonolta holding megalapította az All Goods International (AGI) névre hallgató céget,
tulajdonképpen a Novum képmására. A cég vezetése az addig a NSZEP körüli
külkereskedelmi vállalatokat összefogó Willy Richter titkárnőjeként dolgozó Alice G. kezébe
került. Mind az AGI, mind az ugyancsak G. által vezetett, 1959-ben létrehozott COVAL,
mind pedig az 1969-es AllFra vállalatok a francia irányultságú külkereskedelem központi
elemei lettek Kelet-Berlinben. A G.-érdekeltségeknek volt azonban egy külön sajátossága:
teljesen leválasztva működtek az állami külkereskedelmi szervektől – ideértve az 1966-tól
kiépülő, Schalck-Golodkowski nevéhez fűződő KoKót is. Állítólag csak a pártközpont két
osztálya, a pénzügyi (nem világos, hogy a pénzügyi vagy a többször említett pénzkezelési és
pártvállalati osztályról van-e szó, bár inkább feltételezhető, hogy az utóbbiról – Sz. G.) és –
nem meglepő módon – az Abteilung Verkehr vezetői mint felettes pártszervek utasíthatták
Alice G-t.495 Legalábbis elviekben – a levéltári NSZEP-iratok között G. neve nem, cégei is
csak néhány ritka alkalommal (lásd az 1989-es Wildenhain-féle iratokat) kerülnek említésre.
Az Abteilung Verkehr szerepe e viszonylatban is ugyanaz lehetett, mint a német-német
kapcsolatokban: a logisztika biztosítása (futárok, káderkiválasztás stb.). Az osztály földrajzi
hatóköre ugyanis nem szűkült le az NSZK területére – más nyugat-európai országok
irányában is tevékenykedett. A mai kutató történész szempontjából azonban ezen a téren
problematikus, hogy az Abteilung Verkehr után nem maradt fenn iratanyag, a témában
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- 173 rendelkezésre álló állambiztonsági iratanyag pedig kizárólag a nyugatnémet viszonylatra
korlátozódik. Ennek oka egyértelmű: a kelet-németországi rendszerváltás egyik bizarr
jelensége volt, hogy az egykori állampárt iránt lojális egykori titkosszolgálat hírszerző
részlege megállapodott a rendszerváltó erőkkel (az első szabadon választott kormány
képviselőivel) arról, hogy önmagát számolhatja fel. Senki sem ellenőrizhette, hogy milyen
anyagokat semmisítenek meg, vagy tulajdonítanak el. Ami az állambiztonság anyagából mára
fennmaradt, az döntő többségében a kém- vagy a belső elhárítás munkája nyomán keletkezett.
A G.-érdekeltségekhez tartozó vállalatok hasonló tevékenységet végeztek, mint a már
ismertetett Novum. Francia cégek képviseletét látták el Kelet-Berlinben, üzleteket
közvetítettek, amelyek után jutalékot kaptak. Érdekesség, hogy azok a vállalatok, amelyek
nevében az AGI vagy a COVAL eljárt, feltűnnek a levéltári iratanyagban – így a
CENTROCOMMERCE vagy a CIFAL –, a közvetítő vállalatok azonban nem. Feltehetően ez
is az előírt konspiráció része volt. Mindebből következett, hogy az itt említett cégek, illetve a
pártnak hozzájuk fűződő kapcsolata semmilyen mérlegben, kimutatásban nem szerepelt – a
jogi helyzetből adódóan a Schalck-Golodkowski által elkészítettekben sem. Egyes
információk szerint a NSZEP havonta átutalt e cégeknek egy meghatározott összeget az
alkalmazottak fizetésére és a dologi kiadások fedezésére, de nem a hivatalos pártkasszából,
hanem egy titkos számláról. Erről állítólag csak az illetékes osztály vezetője (tehát Raab, majd
az 1980-as években Wildenhain) tudott.496
A francia viszonylat a későbbiekben is fontos eleme volt az NDK külkereskedelemnek.
1970-ben a rajtuk keresztül bonyolított export elérte a külkereskedelmi minisztérium akkori
adatai szerint a 30 millió valutamárkát, a teljes Franciaországba menő kivitel több mint 30 %át. Az importban a közvetítésükkel létrejött üzletek volumene 450 millió valutamárkát tett ki.
Konkrétumok nem szerepelnek az erről készült jelentésben, csak annyi, hogy „jelentős
kereskedelmi előnyöket biztosítunk” számukra, így garantálva a jobb pozíciót.497 Vannak
azonban olyan források is, amelyek nem a teljes megelégedettség hangján szólnak: különösen
azzal voltak elégedetlenek az NDK részéről, hogy az „ellentételezések” esetében (tehát a
keletnémetek által kezdeményezett üzletekben) kevésbé aktívak a francia pártvállalatok, noha
– úgymond – a megállapodás erre is kiterjedt.498 Mindössze két kivételt említenek: az
INTERAGRÁ-t és a SORICE-t. Elégedetlenség azonban megjelent a másik oldalon is: éppen
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- 174 a nevezett SORICE panaszolta 1978-ban, hogy az előző évben 377 importajánlatából egy
megrendelést sem kapott, az aktuális évben pedig az arány 108:0.499
Az 1960-as évektől természetesen más testvérpártok körüli gazdasági társaságokkal is
kiépültek a keletnémet külkereskedelmi szervek kapcsolatai. Időlegesen viszonylagos
fontossághoz jutott a belga viszonylat, mindenekelőtt a PCB Berlinben működő pártvállalata,
a TRACOSA S. A. révén. A vállalat alapvetően belga cégek képviseletével foglalkozott,
üzletszerzésből kívánt megélni.500 A cég helyzete kezdetben nem volt könnyű – a belga párt
levelet is írt a NSZEP-nek, amelyben többek között felhívták rá a figyelmet, hogy a
TRACOSA nem a szakadár, Kína-barát szárny, hanem a párt többségének kezén van, féltek
ugyanis tőle, hogy emiatt nem vesz lendületet a vállalat tevékenysége Kelet-Berlinben.501
Néhány hónap múlva a cég igazgatója azonban „nagyon elégedetten” nyilatkozott az NDKbeli iroda munkájáról, kifejtve, hogy sikerült úrrá lenni a kezdeti nehézségeken.502 A
keletnémetek érezhetően másként ítélték meg a helyzetet: 1965 novemberében erőteljes
visszaesést

konstatáltak,

bevallva,

hogy

már

a

berlini

iroda

felszámolásán

is

elgondolkodtak.503 A számok valóban határozott negatív trendre utaltak: a keletnémetek a
cégnek fizetett 1965-ös jutalékok magasságát 75 ezer NDK márkára, az 1966-osakét
mindössze 30 ezerre becsülték (nem annyira az érték, mint inkább a különbség a lényeges –
Sz. G.). Ehhez képest mégis a politikai akarat érvényesült: a céget mindenképpen igyekeztek
életben tartani, tanácsokkal ellátva. A keletnémetek kifejtették, hogy belga importjuk
áruszerkezete a közeljövőben változni fog, ezért legcélszerűbb lenne a TRACOSA számára,
ha vasúti kocsik és fémipari termékek beszerzésére építene ki kapcsolatokat. Felajánlották azt
is a cégnek, hogy egy jártas keletnémet szakembert küldenek az irodához – nem tudni, hogy
ez valóban megtörtént-e.504 Az alapvető problémát egyébként helyesen látták KeletBerlinben: számukra a nagy belga cégek voltak érdekesek – ők viszont a közvetlen
kapcsolatokat preferálták volna, és nem szerették volna a TRACOSÁ-n vagy bármely más
közvetítő cégen keresztül bonyolítani az üzleteiket.
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- 175 Az NDK és a TRACOSA közötti viszony hullámzó maradt a következő években is: hol
biztosítaniuk kellett a keletnémeteknek belga partnerüket arról, hogy nem céljuk
tevékenységük ellehetetlenítése;505 máskor pedig a PCB panaszkodott arra, hogy a vállalat
berlini irodája kvázi illegalitásban van506 – a megoldás azonban a belga félnek kedvezett. A
keletnémetek felajánlották, hogy Belgiumban működő pártcégük, a Socoli (amelynek a
nyugatnémet kommunista párt finanszírozásában is szerepe volt – Sz. G.) és a TRACOSA
között kapcsolatot teremtenek, hogy a PCB-cég is ki tudja építeni a maga hálózatát az NDKbelga viszonylatban zajló külkereskedelemben. Eltelt azonban több mint egy év e beszélgetés
óta, és az NDK állami szerveknek újfent fel kellett hívniuk a TRACOSA figyelmét, hogy
tálcán nem kínálhatják a cégnek az üzleteket, a vállalatnak magának kell aktivizálódnia.
Felvetették azt is, hogy a belga pártcég építsen ki összeköttetést egy nagy vegyipari céggel,
amellyel az NDK üzleti kapcsolatba szeretne lépni. Mint kiderült, a TRACOSA nem lépett
semmit, a keletnémet minisztériumnak kellett érdeklődni a vegyipari vállalatnál, hogy
elfogadnák-e a pártcég közvetítését.507
Joggal vetődik fel ilyenkor a kérdés: miért nem szakították meg a keletnémetek a
kapcsolatot egy ilyen megbízhatatlan partnerrel. A válasz alighanem egy keltezés és cím
nélküli iratban található meg. Eszerint: „a TRACOSÁ-val folytatott együttműködést láthatóan
kizárólag gazd[asági] megfontolások mozgatják. Nem kellene figyelembe venni, hogy a BKP
az utóbbi években bizonyította hűségét a prolet[ár] internac[ionalizmus]hoz, és különösen
sokat segített az NDK-nak a kapcsolatépítésben (Spaak!), illetve az NDK-belga kapcsolatok
normalizálásáért vívott harcban?”508 Nem tudni, kitől származik ez a dokumentum,
mindenesetre annyit elért, hogy továbbra is igyekeztek életben tartani a céget. Körülbelül egy
évtized elteltével úgy is látszott, hogy e törekvéseket siker koronázta: egy 1977-es iratból
kiderül, hogy a TRACOSA közvetítette importüzletek volumene az előző évben 19,2 millió
valutamárka volt, a tárgyévben pedig várhatóan 20 millió. Mivel azonban maga a
dokumentum megállapítja, hogy kiviteli oldalon nemigen sikerül a belga cégnek az
ellentételezés,509 feltételezhető, hogy a TRACOSÁ-t inkább a politikai akarat tartotta életben,
mintsem a gazdasági szükségszerűség. Ez ismételten arra utal, hogy a NSZEP számára az
ideológiai-politikai megfontolások alapvetően fontosabbak voltak, mint a gazdaságiak.
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- 176 Ezt a felfogást tükrözi egy másik jellegű irat is, amelyet az váltott ki még az 1960-as évek
első felében, hogy néhány keletnémet kereskedelmi képviselet öntevékenyen elkezdte
kapcsolatait intenzívebbé tenni fogadó országa pártvállalataival. Dániában egyes KB-tagokat
hívtak meg a külképviseletre előadásokat tartani, Finnországban beleegyeztek egy, a
testvérpártnak nyújtandó hitelbe, amelyet a NSZEP korábban elutasított. A pártközpontban
érzékenyen reagáltak az ilyen kezdeményezésekre. „A testvérpártokkal való kapcsolattartás a
pártvezetés ügye. […] Kapcsolatok [a külképviselettel] csak megfelelő utasítás alapján
hozhatók létre.” A szorgalmazott képlet tehát a következő volt: a pártközpont dönti el, hogy
mely párt gazdasági holdudvarával mennyire kíván kapcsolatba lépni, ha pedig meghozta
döntését, ehhez kell a kereskedelmi képviseletnek alkalmazkodnia – az addig lehet aktív,
amíg a pártközpontból kapott megbízatása (ez lehet egyetlen üzletre szóló is) tart.510
A magyar külkereskedelem és a nyugati pártvállalatok közötti üzleti kapcsolatok az 1950es évektől kezdve hamar kiépültek – a franciák mellett megjelentek mások is: főleg
Olaszország és Ausztria irányában voltak aktívak a magyar vállalatok, de – főleg az 1960-70es években – a görög pártcégekkel is gyakoriak voltak az üzletkötések.511 Az ezekben érintett
pártcégek a korábban ismertetett gyakorlatnak megfelelően általában nem maguk importáltak
vagy exportáltak, hanem csupán közvetítőként léptek fel: figyelték országukban a piacot,
információkat gyűjtöttek, amelyek alapján aztán kapcsolatot létesítettek a szocialista
külkereskedelmi vállalatokkal üzletelni kívánó nyugati céggel. Előfordult azonban a fordított
helyzet is: amennyiben a nyugati tőkés vállalat üzletet szeretett volna lebonyolítani egy
magyar céggel olyan ágazatban, amelyre a pártcégnek volt „monopóliuma”, a magyar fél
tárgyalás nélkül a pártvállalathoz küldte, mondván: csak rajta keresztül hajlandó tárgyalni.
Egy, az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztálya által elkészített összesítés szerint évi 5-6
millió dollár bevételhez juthatnak helyzetük kihasználásával a Magyarországgal üzletelő
pártvállalatok (ezt persze globálisan értették, tehát nem csak a három fő irányra), bár
hozzátették: a „bevétel valóságos nagyságrendje ettől feltehetően lényegesen nagyobb, mivel
az üzleti tevékenység során a tőkés vásárlóktól vagy eladóktól kapott jutalékok konkrét
mértékéről nincsenek ismereteink”.512 A magyar részről elfogadott jutalékkulcs egyébként
nem volt kiemelkedően magas, néhány százalékot ért el (a 10 %-ot sohasem) – ez persze nem
jelenti, hogy kis összegekről lett volna szó, hiszen pl. az 1970-es évek elején az ausztriai
húsexportba beiktatott PRIMEX osztrák pártvállalat magyar viszonylatban évente 400 millió
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- 177 schilling feletti forgalmat bonyolított, így csak magyar részről évi kb. 7 millió schilling ütötte
a markát.513 Hozzá kell tenni, hogy mindez bruttó értendő, tehát az osztrák cégnek ebből még
adóznia kellett, továbbá saját fenntartásáról is gondoskodnia kellett belőle. Éppen ez a
legnagyobb probléma, amely az indirekt pártfinanszírozás kvantifikálása esetében felmerül,
hiszen csak egyetlen szám ismert, nem pedig az, hogy a cég(ek) jövedelméből mennyi folyt
végül a párt pénztárába.
A keletnémetek által alkalmazott jutalékkulcsokról alig maradt fenn információ. Egy
nagyköveti jelentés szintén az 1-5 % közötti tartományt említi, az 5 %-ot már igencsak
maximálisnak minősítve. Mivel a pártközpont külügyi osztálya az illető jelentést továbbküldte
a kereskedelmi osztályhoz, ott viszont eddig nem lehetett további sorsát felderíteni, nem lehet
megalapozott következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy ez általános gyakorlat lett volna
a NSZEP és a nyugati pártvállalatok kapcsolatrendszerében – az eddig leírtakból
következhetne az is, hogy a keletnémet párt kivételesen bőkezű volt ilyen jellegű
partnereivel.514 Magyar példa ugyanis nincs rá, az NDK iratanyagban azonban akad említés
egy külön kategóriáról, a „haladó partner”-ek köréről. Egy olasz pártkiadót illet egy
keletnémet, könyvek külkereskedelmével foglalkozó vállalat e megjelöléssel, amelynek vele
szemben több mint 13 ezer dollárnyi tartozása merült fel. Követelése érvényesítésére
mindazonáltal „nem tettünk jogi lépéseket, hiszen haladó partnerről van szó”. Hozzáteszi
ehhez a cég, hogy a római nagykövetség kereskedelmi tanácsosa is azt tanácsolta nekik: ne
tereljék jogi útra a problémát. A külkereskedelmi vállalat a párttól kért döntést.515 A
pártközpont megpróbált az olasz párttal kapcsolatba lépni az ügy érdekében, és szintén nem
támogatta a vita bírói rendezését. Mintegy fél év elteltével azonban még mindig csak annyit
tudtak rögzíteni az iraton, hogy többszöri figyelmeztetés ellenére sem jött reakció.516 A
folytatás sajnos nem ismert, e rövid levélváltás is árulkodik azonban arról, mennyire nagy
fontosságot tulajdonított a NSZEP a pártközi gazdasági együttműködésnek, de még inkább
annak, hogy ez a folyamat a lehető legnagyobb mértékű konspiráció közepette folyjon le. A
„haladó partner” kategóriáját a párt vezető testületei által kibocsátott, „hivatalos” jellegű
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- 178 dokumentumban egyelőre nem lehetett fellelni – mégis létezett, sőt nem is csak ideológiai
tartalommal.
A klasszikus kereskedelmi tevékenységtől némileg eltérő, de ahhoz mégis kapcsolódó
üzletág a hirdetéseké, reklámoké. Ebből is származ(hat)ott bevétele a nyugati kommunista
pártoknak,

hiszen

lapjaikban

vagy ügynökségeiken

keresztül

hirdettek

szocialista

országokbeli vállalatok (pl. az IBUSZ magyarországi társasutazásokat hirdetett a nyugatnémet
párt lapjában, az Unsere Zeitban, a NSZEP pedig a dán Land og Folkban517). E hirdető
tevékenységből viszont érezhetően egyoldalúan oszlott el a haszon – a magyar
külkereskedelem szemlátomást több bevételt remélt, mint amennyit realizálni tudott, és
előfordult, hogy szóvá is tették a pártközpontban: csak azért dolgoznak továbbra is az addigi
partnerrel, mert tudják, hogy pártcég, így folytatniuk kell az együttműködést. 518 Elképzelhető,
hogy ez volt a „haladó partner” kategóriájának magyar megfelelője.
Felmerültek igen egzotikus ötletek is az indirekt pártfinanszírozás érdekében. 1973-ban
küldött az olasz párt egy levelet a NSZEP-nek, amelyben javasolták olasz étterem
megnyitását Kelet-Berlin egyik központi helyén. A tervezett méretek egyáltalán nem voltak
szerények: 700 m2 alapterületű (fele a vendégeknek, a másik fele a konyhának, mosodának,
raktárnak, szaniter helyiségeknek, éléskamrának, szolgáltató létesítményeknek), 300
személyes (ebből 200 „normális” éttermi hely, 100 pedig egy kvázi különteremben,
ünnepélyes alkalmakra), olasz jellegű berendezéssel, összesen 18 alkalmazottal, akik 2
műszakban váltanák egymást. Természetesen pénzügyi vonzata is lett volna az ilyen étteremalapításnak: az ötletgazdák 70-75 millió lírát (kb. 300 ezer valutamárkát az irat tanúsága
szerint) szántak volna rá – arról azonban hallgattak, hogy milyen forrásból gondolnák ezt
fedezni. Annál bővebben fejtették ki a bevétel átutalásának lehetőségeit: egyfelől gondoltak
arra, hogy az NDK-ban átváltják nyugati valutára (mindenekelőtt olasz lírára); másfelől
felmerült az is, hogy a haszon marad az NDK-ban, cserében Kelet-Berlin az olasz partnernek
a bevétellel egyenértékű árukat (nyersanyagot vagy késztermékeket) szállít – ez utóbbi
javaslat volt aláhúzva az iraton. Szerepeltek további ötletek is, beszállító cégekről, szükséges
banki környezetről stb. A keletnémet fél „komoly vizsgálatot” ígért.519 A döntés nem ismert –
de mivel olasz étterem nem nyílt Kelet-Berlinben az 1970-es években, alappal feltételezhető,
hogy a keletnémet pártvezetés inkább tartott a „nyugati kultúra” beszivárgásának rémképétől,
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- 179 mintsem hogy beleegyezett volna egy, az olasz testvérpárt számára pótlólagos bevételi forrást
jelentő vállalatkonstrukcióba.
Ami általánosságban a pártcégekkel való együttműködési kényszert illeti, a vizsgált
időszakon belül tapasztalható az álláspontok „fellazulása” is. Az 1960-as években még
határozott megrovásban részesült az a magyar vállalat, amely megszakította kapcsolatait
nyugati kommunista érdekeltségű partnerével („véleményem szerint a ’gazdaságosság’
jelszavával nem kis politikai hibát követtek el” – jelezte az illetékes nagykövet a KB Külügyi
Osztályának520). Másfél évtized elmúltával ez annyiban módosult, hogy a párt hivatalos
dokumentumában is elismerték: amennyiben a „piaci korszerűsítésre” a nyugati pártvállalat
nem alkalmas (a magyar gazdaságpolitika korszerűsítését értették ezalatt), úgy el lehet
tekinteni a kapcsolat fenntartásától, de csak úgy, ha a KB Gazdaságpolitikai Osztályát erről
értesíti a magyar vállalat.521
Tapasztalható volt az 1970-es évtizedben, hogy az új gazdasági mechanizmus nyomán
előállt nagyobb vállalati önállóság a pártvállalatokkal fenntartott kapcsolatok lazításához
vezetett, e kapcsolatokat ugyanis többen koloncnak érezték a nyakukon.522 A nyugati
pártcégek másfelől mellőzöttnek érezték magukat több alkalommal, amiért nem ők nyertek
meg egy-egy magyarországi megrendelést. Panaszkodtak is a pártközpontban, hivatkozva
arra, hogy a Szovjetunióban és az NDK-ban „politikusabban” állnak efféle ügyekhez. (A
fentebb írottakból persze kiderül, hogy ebben is volt csúsztatás: egyáltalán nem volt
problémamentes a keletnémetekkel folytatott együttműködés.) A magyar párt első körben
annyit válaszolt, hogy amennyiben a pártvállalat versenyképes ajánlatot tud tenni, biztosan ő
fogja megkapni a megrendelést. Ha ajánlata nem versenyképes, akkor a pártközpont sem tud
segíteni.523 Ez így persze nem volt százszázalékosan igaz: ekkor már kb. öt éve rendszeres
konzultációk zajlottak a pártközpont gazdaságpolitikai osztálya, a Külkereskedelmi
Minisztérium és a három kiemelt nyugati párt gazdasági szakemberei között, a pártvállalatok
jobb helyzetbe hozása érdekében. (1979-es adatok szerint Magyarország tőkés viszonylatú
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- 180 exportjának 7-8 %-a bonyolódott pártvállalatokon keresztül, összesen 340 millió dollár
értékben, ebből 170 millió olasz, 100 millió osztrák, 30 millió pedig francia relációban.) A
magyar részről kidolgozott intézkedési tervben szerepeltek teljesen bevett intézkedések is a
helyzet javítására (pl. a magyar külkereskedelmi képviseletek és a pártvállalatok közötti
információáramlás

intenzívebbé524

tétele,

amelynek

segítségével

a

pártvállalatok

rendelkeznének a legtöbb információval a magyar exportban rejlő lehetőségekről),
előfordultak

azonban

a tisztességes

versennyel

egyértelműen összeegyeztethetetlen

manipulációk is. „Olyan esetekben, amikor a pártvállalatok ajánlatai kedvezőtlenebbek, mint
a konkurens tőkés vállalatoké, biztosítani kell, hogy a testvérpártok vállalatai ezeket a
feltételeket bizalmasan megismerjék és lássák, hogy az üzlet elnyerése érdekében milyen
erőfeszítéseket kellene tenniük” – szögezi le a pártközpontban készült előterjesztés, majd
hozzáteszi: ha mégsem a pártcégé lett volna a megrendelés, ennek okait is őszintén közölni
kell.
Ezek már egyértelműen illegális mesterkedések voltak a nyugati pártvállalatok helyzetbe
hozása érdekében. Hasonlóan nem törvényes mechanizmusok működtek – az eddig
rendelkezésre álló információk szerint – kizárólag olasz viszonylatban. 1966-ban jelezte az
ITALIMPEX olasz pártcég, hogy a közvetítői szolgáltatásaiért járó jutalékra az olasz állam
igen magas, 40 százalékos adót vetett ki. Ennek kifizetését értelemszerűen el szerették volna
kerülni. Az ITALIMPEX budapesti képviselője ezért felkereste a Magyar Külkereskedelmi
Bankot, hogy találjanak az adóelkerülésre valamilyen módot. Salusinszky István
vezérigazgató közölte, hogy erre egy módot lát: ha az ITALIMPEX képviseleti feladatainak
egy részét (névlegesen) átvenné a magyar HUNGAGENT, amely aztán a befolyt jutalékot
átutalhatná egy, az Olasz KP által megadott svájci bankszámlára. Az olasz párt 1966. május
19-én értesítette az MKB-t: elfogadják a konstrukciót. A HUNGAGENT kötelezettséget
vállalt arra, hogy csak névlegesen lesz képviselő, semmilyen idevonatkozó tevékenységet
nem fog végezni, a hozzá érkező jutalékból csak annyit fog levonni, amennyi költsége neki az
átutalásokkal keletkezik.525 Egyelőre nem ismert, hogy mennyi forgalmat bonyolított az
ITALIMPEX ekkoriban, így nem tudjuk kiszámítani, mennyi többletnyereséget hozott
számukra e konstrukció.
Ennek a mechanizmusnak az ismerete viszont segítséget nyújt egy fontosabb kapcsolat, a
TERIMPEX magyar külkereskedelmi vállalat (állati és húsipari termékek exportjával és
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- 181 importjával foglalkozott) és a milánói központú SORESCO olasz pártcég közötti viszony
megértéséhez.526 Az olasz cég már az 1950-es évek óta ellátta az olaszországi magyar
húsexport képviseletét, 1971-ben pl. 508 ezer dollár jutalékhoz jutva (nem különösebben
magas jutalékkulcsokkal: élőállatra 0,25 %; nyershúsra 0,25 %; baromfira/tojásra/vadra/halra
0,5 %; szalámira és hentesárura 1,0 %; vajra/sajtra/kazeinre 1,0 %; hús- és libamájkonzervre
1,5 % ütötte a markát). 1972-ben az együttműködést új szintre helyezték, ugyanis az eddigi
tisztán OKP-tulajdonú céget vegyes vállalattá alakították át, amelynek tulajdonosa 50 %-ban a
TERIMPEX (azaz végső soron a magyar állam), 50 %-ban pedig az olasz fél (a kommunista
párthoz kötődő személyek). A vegyes vállalati forma lehetőséget nyújtott ugyanis arra, hogy a
megszerzett jutalék magyar felet illető része (illetve annak egy hányada) illegálisan
visszajusson Olaszországba mint a párt bevétele. 1972-ben így 302 ezer dollár „került
átutalásra Olaszországon kívül, amely a milánói cég könyveiben nem szerepel”.527 Az
átutalás valószínűleg itt is egy svájci bankban vezetett számlára történt, amikor ugyanis
Olaszországban 1976-ban egy szinte minden pártra kiterjedő korrupciós botrány tört ki, amely
után – Guido Cappelloni, az olasz párt illetékes osztályvezetőjének tájékoztatása szerint – a
közvélemény a kommunistákat tartja a legtisztább kezű pártnak, az Olasz KP közölte, hogy
„ne Svájcba, hanem Rómába utaljuk, olasz lírában (elővigyázatosságból)” a SORESCO
bevételéből illegálisan nekik jutó pénzt.528 A megoldás végül az lett, hogy a Rómába menő
magyar diplomáciai futárpostában továbbították a vonatkozó pénzösszegeket lírában –
részben meg is vannak a bizonylatok.529 A svájci bankszámlák azonban megmaradhattak,
hiszen még 1993-ban is újságolhatta az akkor már PDS-nek (Baloldal Demokratikus Pártja)
nevezett párt egyik képviselője magyar tárgyalópartnerének, hogy Milánóban letartóztattak
egy tisztviselőt egy ilyen számla miatt, amit állítólag külföldi (elsősorban kelet-európai)
kommunista pártok támogatására használtak.530 Feltehetően éppen fordított irányban
folyhattak át pénzek azon a számlát, de ugyanennyire valószínű, hogy mindkét félnek
leginkább az állt érdekében, hogy ennyiben maradjanak.
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- 182 Kevésbé megbízható forrásbázissal ugyan, de fennmaradtak információk arra
vonatkozóan is, hogy keletnémet-olasz viszonylatban is működtek hasonló mechanizmusok.
Svájci bankok közbeiktatásáról ugyan nem tudni – a vegyes vállalatokból a bevétel
közvetlenül a DHB-nál vezetett 628. sz. „főtitkári” számlára folyt be531 –, de egyébként
ismerős jelenségekkel lehet találkozni e téma vizsgálata során is. Az EUMIT vegyes vállalatot
1974-ben alapították torinói székhellyel.532 Alapítói egyfelől az olasz kommunista párt (31 %os részesedéssel), másfelől a keletnémet Metallurgiehandel külkereskedelmi vállalat volt,
amely utóbbi a fémipari termékek export-importjával foglalkozott. Ez az ágazat képezte az
EUMIT tevékenységének súlypontját is. Döntően az NDK-ból Olaszországba irányuló
exportüzletekben volt szerepe – mint minden más hasonló jellegű közvetítő vállalatnak, és ez
nem csak a keletnémet viszonylatra volt jellemző –, de dicsérően jegyezték meg KeletBerlinben, hogy az EUMIT az ellentételezéssel is igyekszik foglalkozni, nem is
eredménytelenül.533
Az EUMIT tevékenységéből, illetve annak során felmerülő egyes anomáliákból
mindazonáltal levonhatók következtetések a résztvevő felek által szükségesnek tartott
konspiráció mértékére és mindenekelőtt sérülékenységére. 1979-ben az NDK állambiztonsági
szervei és az Abteilung Verkehr észlelte, hogy az EUMIT keletnémet anyavállalatának
vezérigazgatója, Georg Süptitz előttük is takargat valamit. Éltek a gyanúperrel, hogy a céget
kívánja megkárosítani.534 Hamarosan kiderült, hogy hamisított SIMPEX- (az Abteilung
Verkehr „cége”, lásd 148. o.) fejléces papírok segítségével valóban saját zsebre kötött
üzleteket, az EUMIT-nak kb. 1,2 millió líra veszteséget okozva.535 Az olasz párt
természetesen felháborodott a tapasztaltakon, ezért változásokat sürgetett. Mindehhez
azonban idő kellett, mégpedig az előírt konspiráció veszélybe kerülése miatt. Az Abteilung
Verkehr ugyanis megtudta, hogy Süptitz nem egyedül követte el a terhére rótt
cselekményeket,

hanem

az

EUMIT

vezérigazgatója,

az

olasz

Gianluigi

Regis

közreműködésével. Regis pedig kulcsembere volt a cégnek, akit nehezen lehetett volna
pótolni. Mi több: mint kiderült, a vezérigazgató igyekezett önmagát másképpen is
bebiztosítani: munkatársnőjével, Maria Luisa Thalerrel (a német hangzású név megtévesztő, a
hölgy dél-tiroli, azaz olasz állampolgár volt) viszonyt kezdett, ezt kihasználva pedig bizalmas
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- 183 iratokat rejtett el lakásán. Thaler kisasszony is észrevette az ügyben rejlő lehetőségeket, így
sans gène kijelentette az Abteilung Verkehr munkatársa előtt, hogy vagy igazgatóhelyettes
lesz a cégnél, vagy felfed mindent.536
A keletnémetek így kényes helyzetbe kerültek. Az alábbi idézet jól illusztrálja ezt: „Az
olasz elvtársak részéről a beszélgetések során előjött a követelés, hogy Regis és Thaler
azonnal lépjenek ki a cégtől. Sikerült őket azonban meggyőzni, hogy ez nem megy. Akkor
inkább amellett voltak, hogy Thaler lépjen ki. Erre közöltük velük, hogy mielőtt Th. kiléphetne,
előbb nekik maguknak kellene keresni egy megbízható embert, aki átveheti a feladatot, elvtárs
vagy sem, mindenesetre megbízható legyen, másfelől meg kell gondolni, hogy Th. tisztában
van a Berlinben tárolt fekete pénzekkel. Ismereteivel a cégnek és az NDK külkereskedelmi
vállalatai üzleti kapcsolatainak súlyos kárt okozhat, ahogy az olasz elvtársaknak is, hiszen az
ottani hatályos jog szerint a pártokat az állami költségvetésből finanszírozzák, és nem szabad
ilyen üzleteket csinálniuk.”537 A megoldást a szemükben az jelentette volna, ha Steidl Rómába
utazik, és megpróbálja rendbe tenni a dolgokat. Erre nemsokára sor is került – a megoldás
azonban csak látszólagos volt: az Abteilung Verkehr munkatársa, Hans-Joachim Springmann
belépett a céghez, míg olasz részről is lezajlott egy személycsere. Regis és Thaler azonban
maradt.538 Az NDK-nak szemmel láthatóan az volt a legfontosabb, hogy ne kelljen új, a
konspirációról semmit sem tudó személyeket bevonni a cég munkájába. Ez azonban rossz
munkahelyi légkört teremtett a cégnél. Jellemzően a keletnémeteket ekkoriban inkább az
érdekelte, hogy mennyire érződik a cég munkáján a PCI „revizionista” politikája – a válasz
megnyugtató volt: egyáltalán nem.539 Az olasz kommunista párt mindazonáltal sokkal
nehezebben kezelte az ügyet – mindent előkészített részesedése eladására. Az ügylet először
egy Curaçaón, majd egy Hollandiában bejegyzett cégen keresztül zajlott volna (feltehetően
mindkettő NDK érdekeltségű társaság volt), aztán mégis eltekintettek tőle – a P2 botrányra
hivatkozva nem kívántak feltűnni egy ilyen adásvétellel.540 Az EUMIT így afféle
érdekházasságként működött tovább.
Egy másféle, a legalitás határain ugyan belül maradó, mégis félig-meddig konspiratívan
lebonyolított konstrukció a magyar külkereskedelem szocialista táboron belüli helyzetét is
érdekes fényben világítja meg. Ennek lényege az volt, hogy a szovjetek nagyon jól tudták: a
tőlük exportált árukat élesen követik a nyugati elhárító szervek. A szovjet külkereskedelmi
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- 184 delegációkat szintén. A magyar „impexek” munkatársai viszont évente többször is kiutaztak
üzleteket kötni nyugati országokba, így Moszkvában úgy vélték, a magyar külkereskedelmi
aktivitás kevésbé gyanús, így azt be is vonhatják a saját, nyugati kommunista
pártvállalatokkal folytatott üzleteikbe. Ennek alapján a Szovjetunió eladott Magyarországnak
egy olyan terméket, amelyért Nyugaton is nagy volt a kereslet, de amelynek KGST-ára
alacsonyabb volt a világpiaci árnál. Ezt a terméket aztán egy magyar külkereskedelmi vállalat
eladta a nyugati pártvállalatnak világpiaci áron – a pártvállalat pedig akár világpiaci áron,
akár felárral eladhatta mint saját terméket. De hogy a Szovjetunió se fizessen rá az üzletre, a
magyar külkereskedelmi vállalatot illető haszon (hiszen világpiaci áron adta el, így a KGSTárhoz képest nyeresége keletkezett) 80 %-ára igényt tartott. Ezt a hányadot egy, a magyar
vállalat tulajdonában levő, magyar banknál vezetett külön számlára utalták, amely ún. loroszámla volt, csak formálisan a magyar vállalaté, valójában a szovjeteké. Amennyiben oda
megérkezett a pénz, értesítették a szovjeteket, akik azt le is vették róla, miután egy magyar
„bizalmi emberük” értesítette őket arról, hogy az levehető („bizalmi” abból a szempontból,
hogy a KGB megbízhatónak tartotta – e személyi kör teljesen nem ismert, Törő András, a
HUNGAROCOOP egykori vezérigazgató-helyettese példaként Gerő Lászlót, az INTERAG
egykori vezérigazgatóját nevezte meg). Az is előfordulhatott azonban, hogy nem pénzben
kapták a szovjetek meg a részüket, hanem természetben (egy esetben az osztrák pártvállalattól
kapott pénzből a magyar fél Törökországban irhabundákat készíttetett, ez ment a
Szovjetunióba fizetség gyanánt).541
Nem bizonyos mindazonáltal, hogy ezzel a megoldással a szovjetek csak Magyarország
beiktatásával éltek. A már ismertetett EUMIT NDK-olasz vegyesvállalat ugyanis 1982-ben
belekeveredett egy botrányba, amelynek hasonló elgondolás állhat a hátterében. Az olasz
vámhatóság ugyanis lefoglalt egy acélszállítmányt, amely papírok szerint az NDK-ban
gyártott termékeket tartalmazott. Az alapügylet a Prosidea olasz tőkés cég és a keletnémet
külkereskedelem között zajlott, az EUMIT volt a közvetítő. A vámosok razziája során
azonban kiderült, hogy szovjet eredetű áruk is vannak a szállítmányban.542 Az EUMIT
irodájában házkutatást tartottak, és lefoglaltak minden, az üzlettel kapcsolatos iratot. A
gyanúsítottak között volt Gianluigi Regis és Maria Luisa Thaler is, ami az Abteilung Verkehr
szemében csak növelte a bizonytalanságot, hiszen nekik minden információjuk megvolt a
NSZEP és a PCI közötti titkos pénzügyi kapcsolatról, amely a cég fedésében működött.543 Az
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- 185 ügy ugyan sajtónyilvánosságot kapott, mégis teljesen más okból: az olasz acélipar válsága
miatt érzékenyen reagált a közvélemény minden olyan törekvésre, amely olcsó importált acél
behozatalával további belföldi munkahelyek tönkretételével fenyegetett. Az EUMIT esetében
tetézte a problémát, hogy felvetődött: a Szovjetunió az Európai Közösség által számára
megszabott acélkontingenst kívánja túllépni úgy, hogy az NDK-n keresztül exportálja saját
árucikkeit.544 Az NDK nem követte tovább az ügyet – feltehetően nem-reagálásával honorálni
kívánta, hogy az EUMIT vád alá helyezett tisztségviselői nem leplezték le a „fekete számlák”
gyakorlatát. A fentiek ismeretében azonban lehet ezt a mozzanatot úgy is magyarázni, hogy a
szovjetek legalábbis megkíséreltek egy magyar viszonylatban már bevált módszert az NDK
közbeiktatásával is alkalmazni. További kutatást igényel annak kiderítése, hogy hasonló
kísérletekre van-e máshonnan is példa. Az EUMIT mindazonáltal működött tovább, betöltve
funkcióját a pártközi pénzügyi együttműködésben, 1988-as adatok szerint 1 millió NSZK
márkával finanszírozta a PCI-t, 1989-ben 60 ezerrel a görög pártot.545 Figyelembe véve, hogy
a nyugatnémet kommunista párt ekkoriban havi 4 millió márkát nyelt el, az 1 millió a sokkal
nagyobb apparátussal és kiterjedtebb társadalmi hatókörrel rendelkező PCI számára igen
kevésnek látszik.
A leírtakból kitűnik, hogy döntően a magyar exportban volt szerepe a nyugati
pártvállalatoknak – az importban elenyésző hányad bonyolódott rajtuk keresztül. „A ’barátok’
folyton haszontalan árukkal árasztották el a Szovjetuniót túl magas áron”546 – e sommás
megállapítás Magyarországra tehát egyáltalán nem igaz. A magyar külkereskedelem
törekedett arra, hogy e terhes kötelezettségként felfogott üzletekből is igyekezzen
nyereségesen kijönni. Egyetlen ellenpéldát lehetne mondani: a nyolcvanas évek második
felében

a

CHEMOLIMPEX

vállalat

igyekezett

mindenkire

rásózni

valamiféle

fertőtlenítőszert, amelyet meg „kellett” vennie egy nyugatnémet pártvállalattól – végül a
TERIMPEX-hez is jutott belőle, ahol az sokáig állt, majd végül egy szalmonella-fertőzés
elterjedésekor eléggé jól tudták használni.547
Ez viszont már az az időszak, amikorra megváltozott a magyar hozzáállás a kérdéshez.
Egyes visszaemlékezések szerint ez a trend alapvetően Veress Péter külkereskedelmi
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- 186 minisztersége (1979-től), illetve a területet felügyelő Marjai József miniszterelnökhelyettessége (1978-tól) idején erősödött fel – ők igyekeztek akkortól az új kapcsolat-felvételi
kísérleteket visszaszorítani.548 Először fordult elő, hogy külföldi testvérpárt támogatás iránti
kérését visszautasították – 1986 szeptemberében kereste meg a Libanoni KP az MSZMP-t
mikrohullámú rádióátjátszó berendezés megvásárlása érdekében – az MSZMP közölte vele,
hogy az ilyen üzletet tisztán kereskedelmi ügynek tekinti, így semmilyen segítséget nem nyújt
hozzá. Az adásvétel végül „technikai feltételek hiányában” nem valósult meg, de ezt
Budapesten nem is nagyon bánták.549 Újabb pártvállalatok jelentkezését is inkább lerázni
igyekezett a pártközpont, inkább a bejáratódott tőkés partnereket preferálta – még ha egy
ciprusi pártvezető Berecz Jánoshoz fűződő személyes kapcsolatát is próbálta kihasználni
pártja cégei érdekében.550 Feltehetően a nyugati kommunista pártok is érzékelték, hogy
milyen irányba haladnak a dolgok Magyarországon – nem véletlen, hogy a reformokkal
szemben végig kritikus Osztrák KP minden magyar vendégnek a lelkére köti 1988 folyamán,
hogy az osztrák pártvállalatoknak igyekezzenek minél több magyarországi megrendelést
juttatni – persze kevés sikerrel.551
A magyar külkereskedelem és a nyugati pártvállalatok különleges kapcsolatainak (és
ezzel az indirekt pártfinanszírozás mechanizmusainak) a rendszerváltás vetett véget. A
külkereskedelem liberalizációja (az „impexek” súlytalanná tétele), majd a privatizáció kihúzta
a talajt az efféle együttműködés alól. A nyugati pártcégek ideig-óráig bírták (a SORESCO pl.
1996-ban ment tönkre), de korábbi funkciójukat már nem tudták betölteni. A rendszerváltás
alatt és után pedig a rendszer magyarországi működtetőinek legkisebb gondja is nagyobb volt
a pártcégek életben tartásánál. Egyedül a loro-számlák okoztak gondot – azokon ugyanis
maradt még pénz a legutolsóként lebonyolított ügylet után. A már az Antall-kormány idején
kinevezett bankvezetők pedig szembesültek azzal, hogy a könyvelésben szerepel olyan pénz,
ami voltaképpen nem az általuk irányított pénzintézeté, mégis megvan. Vita alakult ki, hogy
mi legyen e pénz sorsa – végül bölcsen úgy döntöttek, hogy nem szabad ujjat húzni a
szovjetekkel. Végül jelentkeztek ezért a pénzért is – persze kétséges, hogy valóban a szovjet
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- 187 állam- vagy pártkasszába került a budapesti számláról levett összeg. Idehaza már csak meg
kellett oldani, hogy a pénz eltűnése is bekerüljön valahogyan a könyvelésbe – végül egy
névlegesen lebonyolított, látszólag bukással végződő liechtensteini részvényügyletre kenték
az összeg hiányát.552 Voltaképpen ezzel ért véget a magyar részről túlnyomórészt nem óhajtott
kapcsolatrendszer.
NDK viszonylatban bonyolultabb a történet vége – a pénzügyi kapcsolatokat itt gyakran
használták az eredetitől eltérő célokra, a NSZEP illegálisan tárolt vagyonának külföldre vagy
magánkezekbe juttatásába. Ennek bemutatása azonban nem tárgya a dolgozatnak.

Zárszó
„Mi is csalódtunk, a függöny lehull / S marad száz kérdés megoldatlanul.” Könnyen
lehet, hogy az olvasók között lesznek olyanok, akik Bertolt Brecht soraihoz hasonló
gondolatokat fogalmaznak meg magukban ezen értekezés elolvasása után. Kétségtelen, hogy
nagyon sok helyen felvetődnek olyan problémák, amelyekre végleges válasz egyelőre nem
adható, amelyeket csak további kutatások útján lehet eldönteni. Megjegyzendő mindazonáltal,
hogy az egész történettudományt a „további kutatások” igénye tartja fenn, hiszen senki sem
állíthatja, hogy egy komplett téma minden forrását kívülről ismeri. De ha lenne is még ilyen,
nincsen semminemű biztosítéka annak, hogy ugyanazokból a forrásokból más ne jutna
teljesen másféle következtetésekre.
Az e dolgozat által nyitva hagyott kérdések persze kevésbé elméleti, hanem sokkal
prózaibb okok miatt nem válaszolhatók meg jelenleg. Ezen okok között objektívek és
szubjektívek egyaránt szerepelnek. Az objektív okok közül mindenekelőtt a forráshelyzet
hiányosságait kell kiemelni. A kommunista pártok közötti pénzügyi együttműködés
olyannyira konspiratív körülmények között zajlott (erre több példa olvasható fentebb,
méghozzá bármelyik módozat ismertetése során), hogy a résztvevők túlnyomórészt
szóbeliségre voltak kénytelenek szorítkozni. Ez pedig minden esetben megnehezíti a történész
munkáját. Ront a helyzeten továbbá, hogy 1945 után az „akceptor” helyzetbe került pártok
szándékosan olyan gazdasági holdudvart igyekeztek maguk körül létrehozni, amely
szervezetileg elkülönült tőlük, és amelynek gerincét elsősorban a résztvevő személyek közötti
bizalmi, többnyire szintén szóbeliségre épülő viszony alkotta. Ezért nemigen találhatók
fennmaradt iratok az egyes nyugati kommunista pártok irattáraiban, illetve az általuk
levéltáraknak átadott dokumentációban. További válaszok ezek szerint inkább az egykori
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- 188 „donor” oldal, tehát a volt szovjet blokk országainak levél- vagy egyéb irattáraiban
keresendők, értelemszerűen mindenekelőtt az oroszországiakban. Nem igényel hosszabb
kifejtést a komplikált helyzet, amelybe a moszkvai levéltárakban kutatni vágyó történész
kerülhet. Éppen e dolgozat témájában egyetlen nagy hullám volt, amikor kutathatóvá váltak a
tárgykörben akkor ismert iratok: az 1990-es évek legelején, de akkor is jóformán csak olyan
országokból jövő kutatóknak, amelyeknek valutája elég erős volt ahhoz, hogy segítségével
mód legyen egyes hivatalos eljárások megrövidítésére. Néhány év múlva azonban újfent
titkosították a vonatkozó iratanyagot, további kutatásokra tehát egyelőre kevés az esély.
A többi egykori szocialista országon végigtekintve (leszámítva az NDK-t, amelynek
hátrahagyott iratanyagában sok fontos adat található – többet ez a dolgozat is tartalmaz) a
fentebb szubjektívnek nevezett okok hátráltatták a kutatást. Legfőbb ilyen oknak a szerző
nyelvismeretbeli hiányosságai említhetők. Könnyen lehet, hogy egy románul, csehül,
lengyelül stb. beszélő történész több tényt, adatot megtalálhat a nevezett országok
iratanyagában, amelyek tovább árnyalhatnák az itt leírtakat, nem egy esetben meg is
cáfolhatják azokat. Megjegyzendő azonban, hogy e potenciális kutatások is csak mozaikos
ábrázolásra lesznek képesek.
A teljességet megközelítő kép alkotásához elengedhetetlenül szükséges minden egykori
európai országban összegyűjteni a vonatkozó iratanyagot, amelyeket aztán egy nemzetközi
munkacsoport feldolgozhat. Mindez azért elkerülhetetlen, mert a dolog természeténél fogva a
rendszer működéséről mindenütt csak morzsák maradtak fenn. Néhol kisebbek, néhol
nagyobbak, de egyetlen ország anyagára nem lehet támaszkodni. Mint e dolgozat mutatja,
kettőére is csak igen korlátozott mértékben. A lehető legtöbb helyről összegyűjtött adatbázis,
a tények kontextualizálására képes kutatók segítségével, feltehetően megbízhatóbb
következtetésekkel fog szolgálni. Egy ilyen nemzetközi projektre azonban pillanatnyilag
kevés az esély, hiszen ez óhatatlanul magába foglalná az egykori nyugati tömbhöz tartozó
országok kémelhárításának iratanyagát is, amelynek kutathatósága, illetve a rendelkezésre álló
anyag teljessége mind-mind igen fajsúlyos probléma.
E dolgozat azt igyekszik összefoglalni, amit a szerző által beszélt nyelveken (magyar,
német, angol, francia) fennmaradt, 2016-ban hozzáférhető források a témáról tartalmaznak. A
többi nyelven megjelent feldolgozások (lásd 7., 13. és 15. lábjegyzetek) ismeretében
alapvetően az olasz nyelvű irodalom bevonása gazdagíthatta volna a képet – erre talán a
jövőben lesz lehetőség.
Mindezen fejtegetések után érdemes röviden végigtekinteni azon, hogy milyen
következtetések vonhatók le a dolgozatban ismertetett tényekből. Mindenekelőtt az, hogy a

- 189 kommunista pártok közötti pénzügyi-gazdasági együttműködés eminensen kötődött a
Szovjetunióhoz. Elmondható, hogy az itt ismertetett rendszer alapkövei nem sokkal az 1917es októberi forradalom után kiépültek, és sok szempontból változatlanok maradtak egészen a
szovjet állam 1991-es összeomlásáig. (Nem véletlen, hogy a moszkvai Szolidaritási Alap
akkor is működött, amikor már csak az SZKP fizetett be – megoldhatta volna ezt akkor már a
szovjet párt kizárólag bilaterális alapon is, de nem tette.) A szovjetek – mint az első olyan
állam képviselői, amely a szocializmust kezdte építeni – természetesnek érezték, hogy
felelősséggel tartoznak a világmozgalom „harcképességéért”, így vállalták önmagukban
életképtelen, társadalmi hatás kifejtésére nem vagy csak nagyon korlátozott mértékben képes
politikai szervezetek „feltáplálását”, támogatását.
1945 után ez a rendszer megváltozott – mégpedig azáltal, hogy nem egyedül a
Szovjetunió, illetve annak pártja tartotta fenn. A „szocialista tábor” kialakulása nem pusztán
mennyiségi változást jelentett. Éppen a dolgozatban bővebben elemzett keletnémet párt-,
illetve formálisan állami vezetés alkotott meg újabb és újabb elképzeléseket, csatornákat a
nyugati testvérpártok támogatására. Ehhez kapcsolódóan érdekes és külön vizsgálandó
kérdés, hogy az Európán kívüli világból miért csak a Kínai Kommunista Párt került a „donor”
pártok körébe – felmerült-e valaha, hogy a mongol, az észak-koreai, a vietnami, a kubai stb.
pártoktól is kikényszerítsék a szolidaritás „aprópénzre váltását”, és ha nem, miért nem.
Függetlenül attól, hogy a „donor” pártok köre 1945 után kibővült, ez nem járt több
központ kialakulásával. A támogatások elosztásában egyértelműen a szovjetek szava döntött,
ők pedig többnyire aktuális külpolitikai érdekeiknek megfelelően osztották szét a
rendelkezésre álló pénzt. Az 1950-es években ez valóban a pillanatnyi érdekeket jelentette, a
brezsnyevi érában azonban hosszabb távú (vélt vagy valós) prioritásokat – mindenekelőtt a
harmadik világ pártjainak szerepére érdemes itt utalni.
A dolgozatban ábrázolt együttműködési rendszer emellett jól dokumentálja egy
pártállami diktatúra működését is. A Szovjetunió – és nyomában a többi, a szocialista táborba
tartozó ország – kommunista pártja teljesen magától értetődően használta fel céljai érdekében
az állami valutatartalékokat, ha kellett; vette igénybe az államapparátus különböző ágazatait a
diplomáciai szolgálattól a külkereskedelmen keresztül az állambiztonságig. Ezen utóbbi
tényező szerepe mindazonáltal nem volt egységes az egyes országokban. Míg a
Szovjetunióban automatizmusként rögzült, hogy a KGB feladata volt a Szolidaritási Alapból
teljesített kifizetések célba juttatása, az NDK-ban például csak a logisztikai háttér
biztosításában volt feladata a titkosszolgálatnak – legalábbis az eddigi ismeretek szerint. A
magyar szervekről azért nem található semmilyen megállapítás a dolgozatban, mert az

- 190 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában végzett kutatások mindeddig nem hoztak
eredményt. A hírszerzés fennmaradt iratai alapján arra lehet következtetni, hogy a szervezet
csak a „klasszikus”, államközpontú feladatait látta el, pártügyekkel pedig nem foglalkozott.
Ennek ellentmond (a dolgozat témájához egyébként nem tartozóan), hogy 1989-ből
fennmaradt néhány irat, amely amellett tanúskodik, hogy a Belügyminisztérium igenis végzett
az MSZMP számára is információgyűjtést külföldön (pl. a hírszerzés több irata foglalkozik az
akkoriban újjáalakuló szociáldemokrata párt külföldi kapcsolataival – ez pedig biztosan nem
volt a magyar állam biztonságát érintő kérdés).
Ennek nyomán további kutatások tárgya lehet a diplomácia, az állambiztonság és a
külkereskedelem

közötti

összefonódások

feltárása

az

egyes

országokban.

Az

internacionalizmust hirdető, de alapvetően bezárkózó kommunista diktatúrák ex officio
külfölddel foglalkozó funkcionáriusai közötti koordináció biztosan működött a pártközi
pénzügyi-gazdasági együttműködéshez kapcsolódó területen is.
Fontos tényező továbbá, hogy ugyan az egész együttműködési rendszer a szovjetek
„terméke” volt, és elsődlegesen tőlük függött, ez nem jelentette százszázalékosan azt, hogy
minden helyzetben ők voltak döntési pozícióban. Természetesen legtöbb esetben aki fizet, az
képes befolyásolni, hogy mihez kezdjen a másik a pénzével. A jelenleg rendelkezésre álló
ismeretek alapján mindazonáltal nem állapítható meg egyértelműen, hogy a kifizetett
pénzmennyiség

és

a

szovjet

befolyás

mértéke

között

lenne

összefüggés.

Az

„eurokommunizmus” útjára lépett PCI körüli pártcégek és a keleti blokk közötti kereskedelmi
kapcsolatok (Maritalia, SORESCO, EUMIT) folyamatosan működtek, biztosítva az olasz párt
számára egy bizonyos szintű többletjövedelmet. Természetesen vannak példák arra is, hogy a
Moszkva szemében „eretnek” útra lépett pártok megfegyelmezése érdekében a pénztámogatás
elzárása mellett döntött az SZKP (azaz: a szovjetbarát „szakadár” spanyol és finn csoportok
támogatása az eredeti, de az eurokommunizmussal kacérkodó pártok helyett) – de ez egyrészt
kevés volt ahhoz, hogy az ideológiai kihívással szembe tudjanak szállni, másrészt pedig nem
is követte ebben őket minden „szorosan együttműködő” párt. Ahol pedig nem sikerült
pártszakadást kierőszakolni (jó példa erre Olaszország), ott folytatódott a gazdasági
együttműködés, csak esetleg más súlyozással. Érdemes emlékezetbe idézni a késedelembe eső
francia pártvállalat ügyét is: ott is egyértelmű volt, hogy minden gazdasági racionalitás
ellenére Moszkva nem engedi csődbe menni a céget.
Egy másik fontos szempont a nyugati, az „akceptor” oldalról a résztvevő személyek
szerepe. E dolgozat alapvetően egy rendszer működését igyekezett rekonstruálni, éppen ezért
kisebb hangsúlyt kaptak az egyes emberek. A nyugat-európai pártoknak juttatott támogatások

- 191 közül azonban az indirekt úton menő segélyek csatornáját mindenekelőtt egyes bizalmi
személyek tartották működésben. Egy társadalomtörténeti megközelítésű későbbi feldolgozás
tárgya lehet például Jean-Baptiste Doumeng, Rudolfine Steindling vagy Fritz Nolte
életútjának összehasonlítása – talán kimutathatók azok a személyiségjegyek, amelyek
szükségesek voltak e feladat ellátásához. E személyi körtől azonban más irányba is lehet
tágítani a vizsgálatot: a kapott támogatások felhasználása felé. A kérdés mindenekelőtt az
lehet, hogy mennyire az egyes pártok célkitűzéseinek, avagy mennyiben a döntésben részt
vevő személyek egyéni érdekeinek megfelelően osztották el a pénzsegélyeket. Az 1989-et
követő zavaros átmeneti időszak történéseinek vizsgálata során pedig mindenképpen a
pártközi együttműködési rendszerben résztvevő személyek és a szervezett bűnözés
kapcsolatát kell megvizsgálni.
Sarkalatos kérdéskör a direkt és az indirekt módon eljuttatott támogatások viszonya is.
Mivel a Szolidaritási Alapon keresztül folyósított pénzsegélyek nagysága a Szovjetunió
összeomlása után nem sokkal ismertté vált, sokak fantáziáját megmozgatta, hogy akkor ennek
vajon hányszorosa lehetett a pártvállalatokon keresztül célba juttatott pénz. A dolgozatban
leírtakból azonban kiderül, hogy egyrészt igen kevés olyan nyugati kommunista párt volt,
amely megfelelő gazdasági háttérrel rendelkezett ahhoz, hogy hosszabb távon működőképes,
bevételt termelő pártvállalatokat tudjon felvonultatni. Megállapítható az is, hogy a
pártvállalatok által a pártkasszába befizetett összeg nem feleltehető meg teljes mértékben az
indirekt módon célba juttatott támogatásnak. Sokkal jellemzőbb volt, hogy a megtermelt
bevétel először visszaháramlott egy kommunista országba, majd onnan a direkt
pártfinanszírozási csatornák igénybevételével került Nyugatra. Ennek oka kézenfekvő: egy
pénzzel teli borítékot könnyű elrejteni – bankszámla-kivonatokat és mérlegeket hamisítani
nehezebb, több felkészültséget igénylő munka. A külföldön, számozott bankszámlán tartott
pénz is visszakövethető valamilyen módon – az uralkodó logika feltehetően az volt, hogy
könnyebb elrejteni egy készpénzes borítékot/bőröndöt, mint meghamisítani egy adóbevallást
vagy bankszámlakivonatot.
Végezetül szólni kell az összegek nagyságáról. Természetesen a milliós nagyságrendek,
amelyekről a dolgozat során szó volt, első ránézésre igen nagynak tűnnek. Bizonyosan azok is
voltak több kisebb kelet-európai kommunista ország számára, mindenekelőtt a rendszerek
válságos időszakában (az 1970-es évek közepétől az összeomlásig) – egyre több nehézséget
okozott nyugati valutában előteremteni a kívánt hozzájárulásokat, különösen annak fényében,
hogy mindegyik országot fenyegette az adósságcsapda, a dollárokra pedig a hitelek törlesztése
érdekében volt égető szükségük. Egyfelől megjegyzendő azonban, hogy a Szovjetunió és a

- 192 kisebb kommunista országok közötti kereskedelmi kapcsolatok, a szovjetek által nyújtott
kedvezményes árak (KGST-árszínvonal kontra világpiaci árak) mellett voltaképpen
eltörpültek ezek a kötelezettségek. A probléma csak annyi volt velük, hogy a kedvezményeket
papíron állapították meg, és árut szolgáltattak cserébe, e hozzájárulásokat viszont rendre
dollárban kellett teljesíteni. Másfelől figyelembe veendő, hogy egy olyan marginális politikai
erő, mint a nyugatnémet kommunista párt, az 1960-as évek végén egy hónap alatt
„elfogyasztott” 2,5 millió nyugatnémet márkát, ami az 1980-as évek végére 4 millió fölé
emelkedett – ne feledjük, hogy az akkori világ egyik legstabilabb valutájáról van szó. Azok a
milliós nagyságrendű dollárösszegek, amelyek az egyes pártoknak évente mentek, egy
nagyobb létszámú, ütőképesebb (és egyúttal pénzigényesebb) politikai erő számára még
kevesebbet jelentettek. A keleti országok által nyújtott pénzügyi segélyek voltaképpen csak
arra voltak jók, hogy a nyugati pártok közül a gyengébbek számára a túlélést biztosítsák, az
erősebbek számára pedig versenyelőnyt biztosítsanak a többi politikai erőhöz képest.
Domináns pozícióba valódi társadalmi támogatás híján egyik sem tudott kerülni. A
szovjeteknek feltehetően nem is ez volt a célja. Egy bipoláris világrendben, ahol minden
politikai

konfliktust

a

szovjet–amerikai

szembenállás

határozott

meg,

fontos

propagandisztikus fegyver volt a Nyugaton „ötödik hadoszlop”-ként működő kommunista
pártok léte. A szovjetek elemi érdeke az volt, hogy e „harcostársak” a külvilág szemében
erősebbnek látsszanak, mint amilyenek valójában. Éppen ezért annyi támogatást folyósított
nekik, amennyivel ezt a látszatot el tudták érni. A rendszer működtetésének fő célja tehát nem
a világforradalom kirobbantása volt, hanem a suttogó propaganda segítségével olyan
atmoszférát teremteni Nyugaton, amely azt sugallja, hogy komoly erők állnak „lábhoz tett
fegyverrel”, várva a jelet a harc kitörésére. Más szemszögből nézve, pontosan ez lehetett az
oka, ami miatt a nyugati elhárító szervek eltűrték a rendszer működését: észlelték, hogy az
nem jelent közvetlen veszélyt számukra.
Mindazzal pedig, hogy magyar nyelven elsőként foglalta össze a témában eddig
megjelenteket, néhány máig nem ismert adat, tény felvillantásával, e dolgozat nem lehet a
tárgyban a történettudomány utolsó szava, és nem is kíván az lenni. Az egyedüli ambíció, ami
élteti, az az, hogy a későbbiekben hasonló témában Magyarországon megjelenő művek rajta
(is) meg fognak méretni.
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Köszönetnyilvánítás
Egy ilyen értekezés természeténél fogva egyszerzős mű, mégis többek munkájának
eredménye. Mindazoknak, akik segítettek létrejöttében, ezúttal szeretnék köszönetet mondani.
Néhányukról egy-egy lábjegyzetben is megemlékeztem korábban, de sokkal többen vannak,
akiknek részük van e mű elkészültében.
Az elsők között szeretnék köszönetet mondani családom tagjainak, akik támogatták
elképzelésemet, hogy doktori dolgozatot szeretnék írni. Akik mindig tudtak segíteni egy-egy
jó szóval, ha éppen megakadtam a kutatás egy pontján vagy netán elveszítettem volna a téma
iránti lelkesedésemet. Nem utolsósorban köszönettel tartozom azért is, mert segítettek
körülöttem olyan légkört kialakítani, amelyben lehetőség nyílt az alkotó munkára.
Köszönetet mondok annak az intézménynek is, amely kezembe adta mindazt a szellemi
muníciót, amely segítségével nekikezdhettem e munkának: az ELTE Bölcsészettudományi
Kar Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének, illetve az ott működő doktori oktatási
programnak. Tanáraim közül személy szerint említeném Maruzsa Zoltánt, aki elvállalta a
dolgozat témavezetőjének szerepét, és akinek különösen a kutatási módszerek és a külföldi
kutatási lehetőségek terén köszönök sokat. Ugyancsak kiemelném Balogh András professzort,
aki történészi felfogásomat, látásmódomat nagymértékben formálta, és akinek egyúttal
hálával tartozom a dolgozathoz végzett kutatások során tőle kapott segítő-kritikai
észrevételekért. Ugyancsak köszönöm a biztató és segítő tanácsokat Majoros István
professzornak.
Munkámhoz – a téma részben egyetemes, részben magyar történeti vonatkozásai okán –
igen hasznos tanácsokat és nagy segítséget kaptam Varga Zsuzsannától, az ELTE Új- és
Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének oktatójától, volt tanáromtól, aki egyfajta második,
nem-hivatalos témavezetőként rendszeresen érdeklődött a dolgozat állapota, a kutatás
eredményei iránt, és mint ilyen, mindig a mielőbbi megírásra ösztönzött.
Köszönettel tartozom azoknak a levéltáraknak is, ahol kutathattam a témában.
Kiemelném személy szerint Simon Istvánt (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára),
Andreas Hornt (Bundesarchiv, Berlin) és referensemet a volt NDK állambiztonsági iratait
őrző levéltárban, Anja Faciust. Mindannyian segítették munkámat, új, általam addig
számításba nem vett iratokra hívva fel figyelmemet.
Hálás vagyok a politikai és gazdasági élet egykori szereplőinek is, akik megosztották
velem emlékeiket a korszakról és a vizsgált témáról, a résztvevő személyekről.

- 194 Köszönettel tartozom munkahelyemnek is, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának,
mert minden lehetőséget megadott e munka elkészültéhez, megfelelő munkahelyi közeg
biztosításával és tanácsok adásával. Személy szerint kiemelném a Bizottság elnökét,
Földváryné Kiss Rékát, a külügyi munkacsoport vezetőjét, Soós Viktor Attilát és a Hivatal
kabinetfőnökét, Horváth Zsoltot. Köszönöm azt is, hogy a munkahelyi feladatokat úgy
osztották el, hogy mellettük elegendő időm maradt a dolgozat megírására.
Végezetül köszönettel tartozom minden történész kollégámnak, akivel eszmét
cserélhettem a témában, tanácsaikért, észrevételeikért. A munka eredményei mindannyiunk
közös sikerét jelentik. A dolgozat hibáiért, tévedéseiért a szerző egyedül felelős.
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1. sz. dokumentum:
A KOMINTERN összesítése a testvérpártoknak juttatott
pénztámogatásról (feltehetően 1921-ből)
Év Hónap Nap
1919 szept.
1.

Ki számára?
magyar KP

-„-„1920

dec.
-„-„-

6.
15.
24.

-„-„Csehország

1919

nov.

19.

-„-

-„-

máj.

30.

Németország

-„-„-„-„-„-

-„-„-„-„szept.

-„-„-„-„9.

-„-„-„-„-„-

-„1920

-„febr.

28.
20.

-„-„-

1919

máj.

30.

Olaszország

-„-„-„-„1919
-„1920
-„1919
-„-„-„-

-„-„-„szept.
júl.
szept.
jan.
-„júl.
-„aug.
júl.

-„-„-„21.
16.
30.
31.
22.
5.
-„29.
30.

-„-„-„-„-

dec.
-„aug.
okt.

29.
26.
13.
1.

-„-„-„-„Amerika
-„-„-„Anglia
-„-„Balkáni
országok
Jugoszlávia
Osztrák KP
-„-„-

*

Összeg*
250.000

Kinek az útján?
Rudnyánszky,
Dics. nevében
Dverley
Brasler Kaluscs
Iv. Simski,
Handlir és Mus
nevében
olvashatatlan
név**
Reich, Thomas
nevében
-„-„-„-„PromtoferThomas
Rudolph Rotegel
Rozovski, Reich
nevében
LjubarszkijCarlo
-„-„-„Berzin útján
Kotljarovics
Havkin
Anderson
John Reed
Levin
-„Kraszin

Szám
1/7

Miben?
ékszerek

2
3
4

-„-„-„-

207.000
194.000
288.000

5

-„-

215.000

1/2

-„-

300.500

-„-„-„-„1/8a

német márka
svéd korona
morfium
orosz rubel
ékszerek

100.000
100.000
7.500
6.500
250.000

6
7

-„-„-

639.000
275.000

1/2

német márka

15.200

-„-„-„8
1/4
1/9
9
10
1/3
11
12
1/5

finn márka
svéd korona
orosz rubel
ékszerek
-„-„-„-„-„-„-„-„-

331.800
13.000
300.000
487.000
209.000
500.000
1.011.000
1.008.000
500.000
1.039.000
7.040.000
1.000.000

Belosevic
Mihail
Ogurszkij
Balabanova

13
14
1/6
15

ékszerek
-„-„korona?

300.000
503.000
298.000
83.300

Az összeg értéke az akkori szovjet-orosz papír-rubelben van feltüntetve, lásd a dolgozat 11. oldalát (20.
lábjegyzet)
**
Így szerepel a közlők szerint az eredeti dokumentumban.

- 202 -„1920
1919
-„-„-„-„-„-„-„-

okt.
máj.
szept.
-„-„-„dec.
-„-„-„-

28.
5.
14.
-„-„-„2.
-„-„-„-

-„-„Rutgers
-„-„-„svéd iroda
-„-„-„Lengyelország

1919
1920
-„-

dec.
jún.
-„-

27.
18.
-„-

-„-„-

-„-„-

-„-„-

olvashatatlan*
nem szerepel**

15
16
17
-„-„-„18
-„-„-„19

ékszerek
-„svéd korona
német márka
ékszerek
£
£
$
svéd korona
német márka

2.020.000
5.239.000
10.000
5.000
4.050.000
50.000
4.000
4.000
52.000
25.000
10.000.000

Loriot-csoport
Thomas
-„-

20
21
-„-

2.500.000
1.000.000
150.000

-„-„-

-„-„-

ékszerek
-„olvashatatlan***
német márka
-„-

A. Joffe
-„-„-„valószínűleg
ékkövek, de
nincs róla
nyugta

1.606.000
35.600

(Közli: Loupan, Victor–Lorrain, Pierre: L’argent de Moscou. L’histoire la plus secrète du
PCF. Paris, Plon, 1994., 46-48. o.)

*

Így szerepel a közlők szerint az eredeti dokumentumban.
Így szerepel a közlők szerint az eredeti dokumentumban.
***
A közlők nem tudták a dokumentumban elolvasni.
**
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2. sz. dokumentum:
Az SZKP KB külügyi osztályának javaslata a Szolidaritási Alap
keretösszegének megállapítására
(Az SZKP Elnöksége 1954. január 25-i ülésére készült előterjesztés)
1) Szorgalmazzuk, hogy a „Román Szakszervezetek Tanácsa mellett működő nemzetközi
szakszervezeti alap baloldali munkásszervezetek támogatására” összege az 1954-es évre
5.000.000 dollárban kerüljön rögzítésre.
2) Az SZKP részéről a „Román Szakszervezetek Tanácsa mellett működő nemzetközi
szakszervezeti alap baloldali munkásszervezetek támogatására” javára teljesítendő
hozzájárulás 2.900.000 dollár.
3) A pénzügyminiszter (Zverev elvtárs) kötelezendő, hogy utaljon ki V. P. Sztyepanov
elvtársnak* 1.200.000 dollárt, amelyet korábban helyeztünk letétbe különleges célokra.
4) A. A. Szmirnov elvtárs** elküldendő Varsóba, Prágába, Berlinbe, Budapestre és
Bukarestbe,*** hogy az alappal kapcsolatos 1954. évi teendőkről tárgyalásokat folytasson a
pártokkal.
(Közli: Loupan, Victor–Lorrain, Pierre: L’argent de Moscou. L’histoire la plus secrète du
PCF. Paris, Plon, 1994., 202. o.)

*

Az SZKP KB külügyi osztályának munkatársa.
Az SZKP KB külügyi osztályának munkatársa.
***
Peking és Szófia nem szerepelt a listában.
**
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3. sz. dokumentum:
Ausztria Kommunista Pártjához kötődő gazdasági társaságok
élére állított személyek által elfogadandó kezelői nyilatkozat
(kivonat – dátumozás nélkül, 1955 előtt)
… úr a … cég társtulajdonosa … betéttel.
… úr ezennel nyilatkozik arról, hogy e … schilling értékű részesedését az Ausztria
Kommunista Pártja által rendelkezésére bocsátott eszközökből szerezte, hogy azt csak
kezelőként tulajdonolja és birtokolja, és hogy semmiféle személyes vagyonjogi igényt e
részesedésre vonatkozóan nem fog támasztani.
… úr elismeri különösen, hogy nem jogosult e részesedés felett semmiféle jogügylettel,
sem élők között, sem halál esetére szólóan Ausztria Kommunista Pártjának vagy jogutódainak
hozzájárulása nélkül rendelkezni.
… úr ezért nyilatkozik róla, hogy kész bármikor és fenntartás nélkül Ausztria
Kommunista Pártjának vagy jogutódainak felhívására a fent nevezett részesedést Ausztria
Kommunista Pártjának vagy egy általa megnevezett személynek minden pénzbeli
ellenszolgáltatás követelése nélkül, közjegyzői úton átruházni, továbbá hogy a kezelői
jogviszony teljes fennállása alatt részesedése vonatkozásában Ausztria Kommunista Pártja
vagy jogutódai minden utasításának és rendelkezéseinek engedelmeskedik.
… úr kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az őt illető, társasági tagsággal járó jogokat
Ausztria Kommunista Pártja, illetve jogutódainak utasításai figyelembevételével, legjobb
tudása és lelkiismerete szerint fogja gyakorolni, valamint hogy a társaság közgyűlésein
Ausztria Kommunista Pártja utasításainak megfelelően fog szavazni.
Mindenfajta, a részesedés birtoklásából adódó haszon Ausztria Kommunista Pártját vagy
jogutódait illeti, ahogy másfelől mindenfajta, a részesedésből fakadó veszteség vagy
kötelezettség is Ausztria Kommunista Pártját terheli.
(Közli: Muzik, Peter–Schano, Michael: Die linken Kapitalisten. In: Trend, 1981/3. sz.,
69. o.)
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4. sz. dokumentum:
A Magyar Külkereskedelmi Bank szerepe a pártközi pénzügyigazdasági együttműködésben
(cím nélküli irat másodpéldánya, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
titkos ügykezelési pecsétjével ellátva, kézírással rávezetve a
0061/1966. szám, „Salusinszky” szignóval, 1966. május 19.)
Luciano Nulchis
Italimpex, Roma
Salusinszky, Barabás e[lv]t[árs]-ak.
A néhány héttel ezelőtt a vállalat vezetőjének, Opilio e[lv]t[árs]-nak nálam tett
látogatására és az azon e tárgyban folytatott megbeszélésre hivatkozva, felkeresett az
Italimpex olasz pártvállalat Magyarországon működő képviselője, Nulchis e[lv]t[árs]. Az
Italimpex olasz cégeket képvisel Magyarországon és a szocialista országokban.
Olaszországban a jutalékot 40 % adó terheli. Ezt meg akarják takarítani, és ezért azt kérték,
utaltathassák át a KKB-hez* a jutalékokat, a KKB-vel pedig megkeresnék a módját annak,
hogy ők pénzükhöz hozzájussanak. Már a múltkor közöltem, hogy én ennek a következő
módját látom lehetségesnek: képviseletük egy részét megfelelő formában átvenné a
Hungagent. A befolyó jutalékokat a Hungagent pedig átutaltatná egy, az OKP illetékese által
megjelölendő svájci bankszámlára. Erre tért vissza most Nulchis e[lv]t[társ:] közölte, hogy az
OKP központjában az illetékes Bartolini e[lv]t[árs] a megbeszéltekkel egyetért, a
Hungagentnek a megbízást megadják, és ugyancsak meg fogják adni a svájci bankszámlát.
Egyelőre három képviseletüket szeretnék névlegesen a Hungagentre átruházni. A képviseletek
Magyarországra és a szocialista országokra szólnak. A képviseleti munkát az Italimpex
Magyarországon változatlanul Nulchis e[lv]t[árs] által végezteti el, míg a többi szocialista
országban az ott eddig működő elvtársak végzik. Tisztázódott az is, hogy nincs a képviseletek
között olyan, amely [a] Hungagent már meglévő képviseleteivel ütközne.
Megállapodtunk, hogy [a] Hungagentet megfelelően instruáljuk, és [a] Hungagent
formálisan elvállalja a képviseleteket, a beérkező jutalékokat mindig egy, az Italimport** által
megadandó svájci bankszámlára, a szokásos bankköltség felszámítása mellett átutalja.
Tevékenységéért a Hungagent tényleges kiadásain kívül mást nem számít fel.
Leszögeztük, hogy a Hungagent semmilyen ügynöki vagy más munkát ezeknek a
képviseleteknek érdekében nem végez. A képviseletek átvételéből folyó esetleges
kötelezettségeiért az Italimport*** teljes felelősséget vállal.
Nulchis elvtárstól végül azt kértük, hogy megállapodásunkat az Italimpex egyoldalú
levélben közölje, melyet egy általam ismert olasz illetékes elvtárs írjon alá.
Nulchis e[lv]t[árs] később visszatér, hogy évente milyen jutalékösszeg fog a képviselt
vállalatoktól befolyni.
(MNL OL M-KS 288. f. 23. cs. 1966/6. ő. e. „Salusinszky” szignójú irat, 1966. május 19.)
*

KKB – a Magyar Külkereskedelmi Bank rövidítése.
Feltehetően elírás, Italimpex értendő ide.
***
Lásd az előző lábjegyzetet.
**
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5. sz. dokumentum:
Németország Szocialista Egységpártja és a Belga Kommunista
Párt közötti gazdasági együttműködés
(dátumozás nélkül, feltehetően 1968-ból)
1. A Beil et. és Gordower közötti, megállapodás szerinti rendszeres megbeszéléseket
vagy meg sem tartják, vagy nem használják fel arra, hogy a belg[a] elvtársaknak segítsenek a
tapasztalatszerzésben, valamint munka- és szervezeti struktúrájuk megváltoztatásának
keresztülvitelében. Az együttműködés hiányosságait nem lehet egyoldalúan a Tracosa
elégtelen munkája nyakába varrni. Hol marad a szolidáris segítségnyújtás, amihez egyelőre
elég lett volna a türelem és egy kis idő megadása?
2. A Tracosával folytatott együttműködést láthatóan kizárólag gazd[asági] megfontolások
mozgatják. Nem kellene figyelembe venni, hogy a BKP az utóbbi években bizonyította
hűségét a prolet[ár] internac[ionalizmus]hoz, és különösen sokat segített az NDK-nak a
kapcsolatépítésben (Spaak!), illetve az NDK-belga kapcsolatok normalizálásáért vívott
harcban?
3) A BKP levelét az alábbiak mentén kellene megválaszolni:
a) Elismerjük ált[alános] kritikai észrevételeiket az együttműködés tekintetében –
javaslatok ennek javítására – konkrét javaslatok a Tracosa munkájának végzésére, hogy
legyen megfelelő kereskedelmi partner (l[ásd] Beil–Gordower-együttműködés, Tracosa –
Külgazd. Minisztérium […], Tracosa – brüsszeli k[ereskedelmi] k[épviselet])
b) Visszautasítjuk az építőipari gépek miatti vádaskodást, ha Beil megállapításai
helytállóak
Egy ilyen levelet futár útján kellene továbbítani
a) Everard e[lv]t[árs]-on keresztül, aki 01. 22-24. között B[er]l[i]n-ben van – elérhető:
Tracosa-Berlin, tel.: 51 42 55
b) vagy a brüsszeli k[ereskedelmi] k[épviselet]-en keresztül
4) Egy lehetséges másik megoldás: Drumaux e[lv]t[árs]-nak küldeni egy rövid
válaszlevelet, és Gordower e[lv]t[árs]-at, valamint egy másik fel[elős] e[lv]t[árs]-at (esetleg
A. de Coninckot) B[er]l[i]nbe hívni egy megbeszélésre (itt azonban van egy kritikus pont,
mégpedig az, hogy Drumaux e[lv]t[árs] nem tudja meg a teljes igazságot).
(BArch SAPMO DY 30/IV A/2/20/445. „Együttműködés a BKP-vel gazdasági területen”
című irat.)
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6. sz. dokumentum:
Az SZKP Politikai Bizottsága 111. ülésének jegyzőkönyve
(1969. január – kivonat)
[…]
Az SZKP KB Nemzetközi Osztályának előterjesztése:
1) Az SZKP KB Nemzetközi Osztályának a „Nemzetközi Szolidaritási Alap Baloldali és
Munkásszervezetek Számára” 1969. évre szóló költségvetését 16 550 000 dollárban
megállapító javaslatát elfogadjuk, az SZKP hozzájárulásának mértékét 14 000 000 dollárban
rögzítjük.
2) Az Állami Bank vezetését (Poszkonov elvtársat) megbízzuk, hogy bocsásson B. Ny.
Ponomarjov elvtárs rendelkezésére 14 000 000 [dollárt] különleges célokra.
3) Az SZKP KB Nemzetközi Osztályát megbízzuk, hogy a Nemzetközi Alapban
résztvevő kommunista pártok vezetőit tájékoztassák az Alap eszközeinek 1968. évi
felhasználásáról, illetve az Alap 1969. évi összegének 16 550 000 dollárban való
megállapításáról, továbbá hogy egyeztessék velük hozzájárulásaik mértékét az alábbiak
szerint:
a CSKP részéről (Csehszlovákia)

500 000 dollár

az RKP részéről (Románia)

500 000 dollár

a LEMP részéről (Lengyelország)

500 000 dollár

az MSZMP részéről (Magyarország)

500 000 dollár

a BKP részéről (Bulgária)

350 000 dollár

a NSZEP részéről (NDK)

200 000 dollár

(Közli: Voslensky, Michael S.: Das Geheime wird offenbar. Moskauer Archive erzählen
1917–1991. München, Langen Müller, 1995., 201. o.)
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7. sz. dokumentum:
Az NDK Minisztertanácsa elnökének 165/72. sz. utasítása
(1972. november 23.)
GVS* B 2 – 306/72
Kizárólag személyesen!
1. pld. 3 lap
A Minisztertanács elnöke
165/72. sz. utasítás
1972. november 23-án
A Minisztertanács elnökségének 1972. november 1-jén kelt
„Az állami devizatartalék rendtartása”
című határozatának végrehajtása céljából a Külgazdasági Minisztérium** kereskedelmi
koordinációs részlegének a külföld irányában zajló fizetési forgalmának biztosítása érdekében
az alábbi utasítást adom ki:
1) Az MAW kereskedelmi koordinációs részlegének;
a részlegnek alárendelt külkereskedelmi vállalatoknak (Intrac, Zentral-Kommerz és
Transinter);
valamint a részleg által ellenőrzött cégeknek (F.C. Gerlach, Asimex, Simon, Forgber és
Interport)
a kereskedelmi forgalma a Deutsche Handelsbank AG-n*** és a Deutsche
Aussenhandelsbankon**** keresztül zajlik.
2) Az MAW kereskedelmi koordinációs részlege és az 1) pont alatt felsorolt cégek
devizakülföldi státuszt kapnak, és loro-számlákat vezetnek
a) konvertibilis devizában a DHB-nél
b) nem-szocialista viszonylatú klíringvalutában és transzferábilis rubelben, valamint
szocialista viszonylatú klíringvalutában a DABÁ-nál.
3) A loro-számlák fedezeti számlának minősülnek.
4) A bankok biztosítják a számlatulajdonosok számára a loro-számlákon tartott összegek
állandó hozzáférhetőségét.
5) A 2/b) alatt említett, nem-szocialista viszonylatú klíringvalutákban, transzferábilis rubelben
és szocialista viszonylatú klíringvalutákban vezetett loro-számlákra a DABA egy
elkülönített devizakört vezet be.

*

Igen magas titkosítási fokozat jelzése (Geheime Verschluss-Sache), kb. a „legszigorúbban titkos”.
A szövegben a továbbiakban használt rövidítéssel: MAW.
***
Német Kereskedelmi Bank Rt., a továbbiakban: DHB.
****
Német Külkereskedelmi Bank Rt., a továbbiakban: DABA.
**
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általános bankellenőrzés alá. Az e számlákon zajló tranzakciókért a külgazdasági
miniszter helyettese, Dr. Schalck elvtárs a felelős, és ő végzi az ellenőrzést is.
7) Az ezen utasítás 2) pontjában említett loro-számlákon zajló pénzmozgásokról és a számlák
egyenlegéről a számlavezető bankok csak a pénzügyminiszternek, illetve személyes
megbízottjának, valamint a külgazdasági miniszter helyettesének, Dr. Schalck
elvtársnak adnak információt. Mások számára információ nem adható. Ez érvényes a
bankrendszeren belüli teljes információs rendszerre is.
8) Szaldóegyeztetések és külföldi számlavezető bankok számára adott igazolások céljára a
DABA elnöke jogosult a klíringvaluták számára elkülönített devizakör szaldóállását
hozzátenni a klíringvaluták devizakörének tervéhez.
9) Az ezen utasítás 2/a és /b pontjai szerinti loro-számlák a banki statútumok kidolgozása
során figyelmen kívül hagyandók. A loro-számlákon tárolt összegekkel járó
kockázatokat a számlatulajdonosok viselik. A kapitalista valuták esetleges
leértékelésével szembeni előzetes óvintézkedéseket a külgazdasági miniszter első
helyettesével, Dr. Schalck elvtárssal való egyeztetés után önállóan kell meghozniuk.
10) Az 1) pontban említett résztvevői kör részére történő hitelnyújtást a DHB intézi. A DHB
vezérigazgatója a DABA elnökével jogosult egyeztetni a kondíciókról és a
hitelezőkről. A DABA elnöke a megegyezéshez rövid határidőn belül hozzájárul vagy
a hiteljavaslat alapjául szolgáló feladatterv biztosítására saját javaslatokat tesz.
11) A DABA köteles a Minisztertanács határozatai és a Minisztertanács elnökének utasításai
alapján az 1) pontban meghatározott résztvevői kör számára kezességet és
bankgaranciát nyújtani. Ez érvényes mind klíringvalutában, mind külön megállapított
tárgyakban nyújtott kezességekre és bankgaranciára. Az egyéb kereskedelmi forgalom
számára kapitalista valutában nyújtott kezességek és bankgaranciák biztosítása a DHB
feladata.
12) A Pénzügyminisztérium valutaellenőrző csoportja által végrehajtott revízió az Intrac, a
Zentral-Kommerz és a Transinter vállatoknál a számlavezető bankoknál levő számlák
revíziójával összekötve hajtandó végre.
13) Népgazdasági összesítések megállapításához az ezen utasítás 1) pontjában megállapított
résztvevői kör számlaegyenlegei, kereskedelmi és banki követelései vagy tartozásai,
továbbá egyéb szükséges iratai a külgazdasági miniszter helyettese, Dr. Schalck
elvtárs által a pénzügyminiszter útján eljuttatandók a Minisztertanács elnökéhez és a
Minisztertanács első elnökhelyetteséhez, Sindermann elvtárshoz.
14) A Deutsche Handelsbank AG-nál vezetett 584. és 568. sz. számlákra ezen utasítás
megállapításai nem érvényesek. Az e számlákat illető összes kérdésben közvetlenül a
külgazdasági miniszter helyettese, Dr. Schalck elvtárs jár el az e számlákért felelős
szervekkel együtt.
(szignó) Stoph

- 210 Kapják:
 a Minisztertanács elnöke
 a Minisztertanács 1. elnökhelyettese, Sindermann elvtárs
 a Minisztertanács elnökhelyettese, Rauchfuss elvtárs
 a pénzügyminiszter, Böhm elvtárs
 a külgazdasági miniszter helyettese, Dr. Schalck elvtárs
 az NDK Állami Bankjának elnöke, Dr. Wittkowski elvtárs
 a külgazdasági miniszter, Sölle elvtárs
 a Deutsche Aussenhandelsbank AG elnöke, Dr. Dietrich elvtárs
(A Bundestag KoKo-vizsgálóbizottságának második részjelentése, 1992. december 9., 8. sz.
dokumentum, 116-120. o. Online verzió:
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/039/1203920.pdf, hozzáférés: 2016. január 4.)
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8. sz. dokumentum:
Az MSZMP bilaterális alapon nyújtott 1975-ös támogatási terve
(Az MSZMP KB Külügyi Osztályának és Pártgazdasági és
Ügykezelési Osztályának jelentése és javaslata a Titkárságnak, 1975.
április 14.)
Jelentés és javaslat
a Titkárságnak
a testvérpártoknak nyújtott anyagi segítségről.
1) Költségvetésünkben 76.800 dollárt terveztünk a testvérpártok tevékenységének
közvetlen támogatására 1975-ben. Ebből – korábbi döntésnek megfelelően – évi rendszeres
segélyt nyújtunk:
- Argentin Kommunista Pártnak
2.000 $
- Uruguay Kommunista Pártnak
4.800 $
Ez évben a Bolív Kommunista Pártnak egyszeri segélyt
nyújtottunk

1.500 $

Tartalék

68.500 $

Ezen az összegen túl korábbi határozatoknak megfelelően
- a Görög Kommunista Pártnak évi támogatást nyújtunk;
- a Chilei Kommunista Párt támogatására egyszeri
összegként tartalékoltunk
(Ez utóbbi összeget még nem használtuk fel.)

17.000 $
40.000 $

2) A testvérpártoktól az utóbbi időben számos kérdés érkezett Központi Bizottságunkhoz
anyagi és pénzügyi segélyek ügyében. Ezeket, az adott testvérpárt helyzetét figyelembe véve,
értékeltük és teljesítésüket a következők szerint javasoljuk a költségvetésben rendelkezésre
álló 68.500 $-os keretből:

Ciprusi AKEL (egyszeri készpénzsegély)

kért

javasolt

összeg
5.000 $

2.500 $

Nagy-Britannia Kommunista pártja
7.200 $
(Egyszeri készpénzsegély Marx-ház fenntartása, könyvtár létesítésére)

2.400 $

Libanoni Kommunista Párt
(Pártszékház építéséhez egyszeri készpénzsegély)

50.000 $

5.000 $

Izraeli Kommunista Párt (egyszeri készpénzsegély)

10.000 $

2.000 $

Perui Kommunista Párt
(Pártszékház felépítéséhez egyszeri hozzájárulás)

20.000 $

8.000 $

- 212 3) Egyéb kérések:
a) A Görög Kommunista Párt kérte, hogy a Budapesten gyűjtésből rendelkezésre álló
800.000 Ft. összeget valutában átutalhassa Görögországba. Ennek a valutaértéke mintegy
50.000 $ lenne. Javasoljuk, hogy 25.000 $ átutalására kapjon engedélyt a görög testvérpárt.
Ezt egyszeri támogatásként nyújtsuk részére.
b) A Spanyol Kommunista Párt Mundo Obrero c. hetilapja napilappá történő fejlesztésére
valutatámogatást kért. Javasoljuk, hogy ezt 10.000 dollár értékben teljesítsük. Ezen összeg
ellenértéke forintban rendelkezésre áll korábbi döntés alapján a Magyar Partizán
Szövetségben. A forintösszeget a párt pénztárába befizetik.
c) A Béke és Szocializmus szerkesztőségi hozzájárulásunk 11.000 dolláros felemelését
kéri ez évben. (Hozzájárulásunkat 1974-ben már jelentősen megemeltük a dollárban 50 %-kal
92.000 dollárra, a cseh koronában 20 %-kal 1.828.000 cseh koronára. Az új kérés teljesítését
nem javasoljuk.
A fentiek alapján a pártközi segélyek ez évi összege 63.200 $-t tesz ki. Maradvány:
13.000 $.
4) A párt költségvetésében a külföldi testvérpártok támogatására és egyéb kiadások
fedezésére 1.558.000 Ft áll rendelkezésre ez évben. A testvérpártoktól érkezett
segélykérelmek teljesítését ezen összegből az alábbiak szerint javasoljuk korábbi döntések
alapján:
Saját előfizetés címén
Az MTI olasz tudósítójának költségei

40.000 Ft
495.000 Ft

Új kérés teljesítésére javasoljuk:
a Ciprusi AKEL-nek (egyszeri árusegélyként)
a Libanoni Kommunista Pártnak (egyszeri árusegélyként és
repülőjegyek vásárlására MALÉV járatokon)
Jordániai Kommunista Pártnak (egyszeri árusegélyként)
Marokkói Haladás és Szocializmus Pártjának
(nyomdagép vásárlására)

200.000 Ft
200.000 Ft
500.000 Ft
175.000 Ft.

Megjegyzés: A Ciprusi AKEL által kért egyszeri árusegély forintfedezete a hazánkban
élő ciprusiak gyűjtéséből rendelkezésre áll. Ezt az összeget a párt pénztárába befizetik.
A kérések teljesítésével 52.000 Ft túllépés lesz.
Kérjük a Titkárság hozzájárulását a fenti segélyek folyósításához, illetve a valutaátutalások engedélyezéséhez.
Kozári József

dr. Berecz János

(MNL OL M-KS 288. f. 32. cs. 1975/2. ő.e. Jelentés és javaslat a Titkárságnak a
testvérpártok anyagi segítségéről, 1975. április 24.)
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9. sz. dokumentum:
Egy illegális futár és az állambiztonság megbeszélése az „ellenség”
megfigyelő tevékenységéről
(az NDK Állambiztonsági Minisztériumának jelentése a Manfred
Melcherrel folytatott megbeszélésről, 1976. április 1.)
A megbeszélés helyszíne az Abteilung Verkehr egyik, Berlin Mitte kerületében fekvő
objektuma volt.
Jelen volt többek között Karl Keller elvtárs.
A megbeszélés tárgya a marienborni határátkelőhelyen és az NSZK területen tapasztalt,
M-mel szembeni ellenséges ellenőrző és megfigyelő tevékenység volt.
Kérdésre M. az alábbiakat mondta el:
M. a lipcsei tavaszi vásáron tartózkodott, és 1976. 03. 21-ére lett avizálva az Abteilung
Verkehr által a marienborni határátkelőhely érintésével az NSZK-ba való kiutazásra (M. futár
is egyúttal).
M. visszaútjain Lipcse és Magdeburg között az országutat használja, konvojban haladt
vállalata összesen 2 járművével.
Az 1. jármű (felvezető jármű) utasai ő maga, a felesége, a cég egyik munkatársa, Lübbers
asszony, és a gépkocsivezető, Marunkowski voltak. Minden nevezett személy pártonkívüli. A
2. járművet helyettese, Stücken úr (DKP-tag) vezette, utasa a vállalat pártonkívüli
munkatársa, Heithoff kisasszony volt.
A Dessau és Magdeburg közötti útszakaszon a járműforgalomnak egy sorompós vasúti
átjáró (pontos helye nem ismert) meg kellett állnia. M. a lecsukott sorompónál észrevette,
hogy 2-3 autóval mögötte Karl-Heinz Nötzel elvtárs és egy másik, előtte ismeretlen elvtárs is
gépkocsival várakozott. Mivel a sorompós vasúti átjárónál való hosszú várakozási idő miatt
kiszálltak autójukból, hogy járjanak egyet, röviden váltottak néhány üdvözlő szót is.
Mikor folytatták útjukat, N. odakiáltotta M-nek: „Mikorra vagy avizálva?” M., hogy ne
dekonspirálódjon, nem reagált semmilyen formában.
Kérdésemre, hogy a vele együtt utazó személyek hallották-e N. megjegyzését, igenlő
választ adott. Az autók ablakai ugyanis le voltak engedve, a sorompónál pedig más NSZK és
NDK autók utasai is hallották és megértették N. megjegyzését M. véleménye szerint.
Kérdésre M. a továbbiakban kifejtette, hogy a vele egy járműben utazók a sorompónál
történt incidensről állítólag nem kérdezték.
A Marienborn felé tartó út során M. járművével keresztülhajtott Magdeburgon. A
főpályaudvar közelében az egyik nagy kereszteződésnél, az Interhotel felé menő leágazásnál a
villanyrendőr jelzése miatt ismét meg kellett állítania járművét. Ekkor megint N. járműve állt
meg mellette, amaz pedig ismét megkérdezte a letekert ablakon keresztül: „Mikorra vagy
avizálva?” M. erre, hogy N. végre nyugton hagyja, 7 ujját mutatta.
Amint a lámpa zöldre váltott, M. és N. járművei szem elől tévesztették egymást, mivel
M. e[lv]t[árs] megállt az Interhotelben ebédelni. N. feltehetően szünet nélkül folytatta útját a
határátkelőhely felé, így a két partner többet nem találkozott.

- 214 M. vallomása szerint e magdeburgi jeladás után ismételten nem kérdeztek tőle semmit a
vele együtt utazó személyek. Nem kizárt mindazonáltal, hogy a kereszteződésnél a forgalom
más résztvevői szintén látták vagy észlelték a jeladást.
19:00 óra körül aztán az alábbi incidens zajlott a marienborni határátkelőhelyen.
A kifelé tartó erős forgalom miatt M-et és még más, a sorban várakozó járműveket a
szokásos tranzitútvonalakról a határátkelőhelyen egy másik sávba irányították át, hogy itt
folytassák le a kiléptetési eljárást.
M. még emlékezett rá, hogy előtte mindössze 1 jármű, méghozzá egy kasseli rendszámú
Pecot (talán Peugeot – Sz. G.) várakozott. A pontos sz[ám]ra azonban nem emlékszik.
Meg tudta állapítani, hogy az előtte álló jármű esetében az ellenőrzés zökkenőmentesen
lezajlott.
Amikor M. az ellenőrző ponthoz hajtott, elvették tőle és a vele együtt utazó személyektől
útlevelüket. Őt felszólították, hogy az ellenőrző ponttól kb. 100 m távolságban levő parkolóba
hajtson, és ott várjon.
Noha elmondta, hogy avizálva volt, azt felelték neki, hogy rögtön vissza fogja kapni az
útleveleket, csak legyen türelemmel.
A poszt aztán átadta az igazoló okmányokat egy másik posztnak, az pedig magával vitte
őket az épületbe. Kb. 4-5 perc múlva juttatták hozzá vissza az útleveleket. Ez a járműnél
történt, és az időközben tempósan haladó forgalom résztvevői észrevehették az okmányok
átadását.
Amikor aztán M. folytatni akarta útját, észrevette, hogy okmányaihoz nem csatolták a
vízumot. Emiatt elhagyta járművét, jelentette a posztnak a vízum hiányát, mire a poszt megint
visszament, és elhozta a hiányzó vízumot. Ez ismételten eltartott 3-4 percig.
M. úgy gondolta, hogy nem kizárt, hogy más utazók észrevették a hosszabb kiléptetési
eljárást. M. útlevél-elvételkor tett megjegyzését, miszerint avizálva van, szintén hallhatták
más utazók, akik lépésben és letekert ablakkal hajtottak el mellette.
A nagy kavarodásban mindazonáltal nem tudta megállapítani, hogy volt-e valaki, aki
feltűnően érdeklődött iránta.
A nyugatnémet útlevél-ellenőrzéshez hajtáskor járműve, amely a konvojban (2 jármű)
elsőként hajtott, átesett az ellenőrzésen, a nyugatnémet biztonsági szervek magukhoz vették
az útlevelet.
A nyugati biztonsági szerv tagja csak 5 perc múlva tért vissza a papírokkal, majd az
átadáskor szó szerint azt mondta M-nek: „Jó utat, Herr…”
Járműve az egész ellenőrző eljárás idején az út jobb szélén állt. Itt kellett várakoznia, míg
meg vissza nem kapta okmányait.
Időközben azonban más utazók ellenőrzése megszakítás nélkül folyt tovább.
A 2. jármű a nyugati határátkelőn kívül, egy parkolóban várt, majd mindketten együtt
folytatták útjukat hazafelé (Elmshorn, Hamburger Str. 108.).
M. úgy sejti, hogy útleveléről a nyugatnémet ellenőrző hatóságok valószínűleg fotókópiát
készítettek, az ellenőrzési időt pedig a megfigyelés előkészítésére használták fel.
Feltűnt még neki, hogy az ellenőrzés ideje alatt a nyugati oldalon feltűnően bámulták
r[end]számát.

- 215 Hétfőn, 76. 03. 22-én, amikor M. elhagyta lakását, hogy vállalatához menjen,
megállapította, hogy követi egy világoszöld Opel-Rekord.
A Neumünster Landstrasse, azaz a cég felé vezető útszakaszon található egy parkolóhely.
Ebből egy fekete BMW állt ki, amely majdnem egészen a vállalatig követte.
Az előzőleg említett Opel Rekort [sic] a parkolóhely magasságában megváltoztatta
útirányát, így M. a továbbiakban a nevezett fekete BMW-t figyelte.
Hogy biztosra menjen, M. azután az üzemből hazautazott a lakására. Most is követte egy
jármű. Véleménye szerint egy Volvo volt az.
Lakása közelében, 300 méterre attól szintén van egy parkolóhely. Amikor M.
hazaérkezett, felesége tájékoztatta, hogy kb. 1 órával azelőtt 2 fiatal férfi a parkoló felől
közeledve elment a ház előtt, megnézve a kapubejáró melletti névtáblát.
M. ezt követően ismét elhagyta a lakását, és feleségével együtt anyósához ment ebédelni.
Ekkor észlelte, hogy egy HH-SM 578 rendszámú zöld Mercedes követte a parkolóhelytől
kezdve.
Mivel M. most már bizonyos volt benne, hogy megfigyelik, megkérte feleségét, hogy
jegyezze fel a gyanús járművek rendszámát.
Felesége is azon a véleményen volt, hogy a követő járműben az a két férfi ült, akik az
objektumnál álltak és a névtáblát nézték.
Útközben azonban M. még megállt egy virágüzletnél, miközben észlelte, hogy most egy
Ford-Rekord [sic] akaszkodott rá.
Azt állítja, hogy a virágüzlettől anyósa lakóhelyéig tartó útszakaszon még legalább 3
jármű követte. Többek között egy szürke BMW, egy Ford-Eskord [sic] és egy másik Volvo.
Mikor ez után [sic] bővebben kitértem a rendszámokra és más konkrét körülményekre,
meg kellett állapítanom, hogy már nemvolt [sic] vallomástételre képes.
Megemlítette, hogy az autók r[end]sz[ám]ai felesége birtokában vannak, és hogy a
napokban el fogja juttatni hozzánk.
A határátkelőn lezajlott teljes kiléptetési eljárásról még annyit jegyzett meg, hogy
helyesebb előzőleg egy informális ellenőrzést lefolytatni, mert az kevésbé feltűnő.
Azt mondtam, hogy ez mint olyan a mi követelésünk, amelyhez már régóta
ragaszkodunk, amit azonban pártbeli kapcsolataink nem minden esetben vesznek figyelembe,
ami által ők maguk működnek közre saját dekonspirálódásukban vagy egyes feltűnő
jelenségekben.
Megemlítettem, hogy megjegyzése jogos, és megígértem, hogy még egyszer
megpróbálok befolyást gyakorolni a pártbeli kapcsolataimra, hogy e követelésünket a jövőben
szigorúan keresztülvigyük.
A Friedrichstrasse pályaudvari határátkelőn át való beutazással kapcsolatban is aggályai
voltak. Azt mondta, hogy már régóta nem használja ezt az átkelőt, mert nem garantált a 100
%-os biztonság. Arra hivatkozott, hogy a határátkelő területére belátni Nyugat-Berlinből, és
ez neki túl kockázatos.
Megjegyeztem, hogy ezt a jelzést még egyszer meg fogjuk vitatni a pártbeli elvtársakkal,
és hogy amennyiben tud más, biztonságosabb módot a határ átlépésére, akkor válassza azt.
Benyomásom az volt, hogy M. őszintén tájékoztatott, bár fontos részletkérdésekről nem
voltak ismeretei.

- 216 Tanácsos ezt a tényt részünkről és az Abteilung Verkehr részéről még egyszer konkrétan
kiértékelni, hogy helyes magatartási szabályokat adjunk a testvérpártokkal való
kapcsolattartásra a be- és kiutazásról.
M. a továbbiakban egy lipcsei történésről számolt be.
Kifejtette, hogy egy bizonyos Hartmut (családnevét és lakcímét később írásban adja meg)
Lipcsében egy bizonyos Helga Sch.* családjánál, a Grottendorfer Strassén mint a vásár
vendége volt elszállásolva.
Sch-nak viszont vagy egy ismerőse, ill. barátnője, aki régebb óta lakik az NSZK-ban,
mégpedig állítólag Elmsdorfban.** Ez a jelzés cégének egy alkalmazottja révén jutott el Mhez.
M. vélelmezi, hogy esetleges emberkereskedelemre utaló szándékok alakulnak ki, és
megkért, hogy a magunk részéről erre figyeljünk és tartsuk szemmel.
Intézkedések:
Megbeszélés Lipcsével a feltételezett embercsempészet vonatkozásában teendő előzetes
intézkedésekről.
Megadni az illetékes szerveknek Hartmut … kereskedő rendszámát és nevét.
Harnisch elvtársnak, tudomásulvételre.
Schröter, alezredes
(BStU, MfS HA II/31071. Jelentés a Manfred Melcher elvtárssal 1976. március 29-én
folytatott megbeszélésről, 1976. április 1.)

*

Az eredeti irat feltünteti a nevet, a dolgozat szempontjából az viszont irreleváns, ezért esetleges jogsértés
kizárása érdekében itt csak a kezdőbetű szerepel.
**
Valószínűleg elírás: Elmshornra gondol.
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10. sz. dokumentum:
A Német Kommunista Párt gazdasági holdudvarának helyzete
1976-ban
(az NDK Állambiztonsági Minisztériumának iratjegyzete, 1976.
április 3.)
Ilona R… e[lv]t[árs]nő útján szereztünk tudomást az alábbiakról:
A NSZEP KB a ’40-es vagy ’50-es években megteremtette az NSZK-ban a kelet-nyugati
kereskedelem szervezetét. A bonni kormány a „Vulkán-ügy” során e kereskedelmi szervezetet
szétverte. Ennek során szabadságvesztésre ítélték Stendert,* Heinsohnt, Weichertet,
Obermeiert és Eignert.
Az ügy után kezdődött meg a KPD hozzájárulásával a Richard Ihle szállító cég felépítése
Hamburgban, amely előbb átrakó, majd szállító tevékenységet végzett. Ezzel egy időben
alapították újjá Essenben a Wittenbecher KG, IMOG és DHG cégeket.
A KPD betiltásával a cégek mind a testvérpártunk, mind a NSZEP kezéből kicsúsztak.
1962-ben a nevezett cégek a NSZEP KB „közlekedési osztálya” (Abteilung Verkehr – Sz.
G.) irányítása alá kerültek, majd a NSZEP állított ügyvezetőket vagy kezelőket élükre, mint
pl. Klinget, Förtnert és Schlesingert.
1963/64-ben alapították meg az alábbi cégeket:
 Nolte KG
 Chemoplast
 Intema
 Friam (Hollandiában)
 Interschiff (Hamburgban)
 Melcher cég
 Langenbruch és
 Wittenbecher KG Nyugat-Berlinben
Ezek a nevezett cégek az NSZK-ban adományokkal és pénzeszközökkel vagy használt
bútorokkal segítették a DKP-t, amikor a DKP az irodáit rendezte be, aztán autókat bocsátottak
a párt rendelkezésre, finanszírozták a pártiskola átépítését, és ezen az alapon támogatták a
pártot.
Némely cég, így különösen a Chemoplast, egyidejűleg az „UZ” (Unsere Zeit, a DKP
lapja – Sz. G.) nyomdáját is pénzeli (Plambeck & Co.).
A nyugat-berlini Betrans cég feladata az „X eset” beálltakor bizonyos szállítmányokat
elvállalni a DKP részére az NSZK-ból és az NSZK-ba Nyugat-Berlinen keresztül.
A vállalatok részt vállalnak bizonyos adománygyűjtő akciókban is, így pl. parlamenti
választások idején. Egyidejűleg támogatják a DKP marxista tanulmányait és kutatásait,
cikkeket és hirdetéseket publikálnak a Messe-Magazinban és az UZ-ben.
Ők finanszírozzák a DKP sajtóünnepségeket, a gyermeknyaraltatási akciókat és a HansaTourist utazási irodát.
*

Aláhúzás az eredetiben.

- 218 Ezekben a vállalatokban sikerült álcázott munkaviszonyokban elhelyezni 52 hivatásos
forradalmárt és vezető DKP-kádereket.
Az Abteilung Verkehr szoros kapcsolatot tart fenn az NDK külkereskedelmi szerveivel,
és ennek következtében sikerült e társaságok (külkereskedelem) és a testvérpártok
segítségével üzleti kapcsolatokat kiépíteni a Lengyel NK, Magyarország, Csehszlovákia,
Bulgária, sőt az utóbbi időben a Szovjetunió külkereskedelmi vállalataival.
Az 1975-ös év nyereségrészesedéséből az alábbi eszközöket bocsátották rendelkezésre:
 Chemoplast (vezetője Karl-Heinz Schlurmann): 1,2 millió márka
 Friam (vezetője Karl-Heinz Nötzel): 2,0 millió márka
 INWACO (vezetője Georg van Weel): 1,8 millió márka
 Ihle, Hamburg (vezetői Heinsohn és Uwe Harms): 2,4 millió márka
 IMOG, Hamburg (vezetője Herbert Stender): 300.000,- márka
 Interschiff (vezetője Bruno Richter): 50.000,- márka
 Marcom (vezetője Erich Loch): 300.000,- márka
 Wittenbecher KG, Essen (vezetője Georg Gattel): 300.000,- márka
 Wittenbecher KG, Nyugat-Berlin (vezetője Willi Schwettmann): 180.000,- márka
 Nolte KG (vezetője Fritz Nolte): 350.000,- márka
 Manfred Melcher: 300.000,- márka
 Karl Langenbruch: 300.000,- márka
A nevezett cégek mindegyikének ügyvezetői a vállalatoknál alkalmazotti jogviszonyban
állnak, és jutalék formájában részesülnek a cég bevételeiből.
Kivétel Nolte, Fritz, aki egyszerre tulajdonosa is cégének.
Minden cég ennyi meg annyi adózatlan jövedelmet bocsát a párt rendelkezésére a lipcsei
vásáron.
A nevezett cégek és a testvérpárt közötti együttműködésnek köszönhetően az Abteilung
Verkehrnek sikerült a DKP 19 hivatásos forradalmárát más országokban munkaviszonyban
elhelyezni.
A cégek vezetői osztálytudatos, megbízható és jól kiválasztott személyek, akik feltétlenül
alkalmasak az NDK-ból az NSZK-ba irányuló illegális pénzszállításra.
Ez a tájékoztatás Jupp [Steidl] elvtárs megítélésén alapul, amelyet Erich Honecker
elvtársnak adott.
Schröter, alezredes
(BStU, MfS HA II/31071. Iratjegyzet, 1976. április 3.)
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11. sz. dokumentum:
Az EUMIT olasz–NDK vegyes vállalaton belüli viták
(az NDK Állambiztonsági Minisztériumának megbeszélése az
Abteilung Verkehr munkatársával, Hans Sprigmann-nal, 1979.
november 14.)
Hans elvtárssal közöltük, hogy Schröter elvtárs beszélt Steidl* elvtárssal az Eumit cégről.
Jupp elvtárs lényegében megerősítette azt, amit Hans mondott erről a cégről, méghozzá
többek között azt, hogy Süptitz ki fog lépni, és hogy Angelo nem vetheti ott meg a lábát.
Hans elvtárs ebben az összefüggésben közölte, hogy Olaszországban minden a
tervezetteknek megfelelően zajlott. Hansot felvették alelnökként az igazgatótanácsba, és
ennek megfelelően bejegyezték a cégjegyzékbe.
Az olasz elvtársak részvényeiket Ramazotti és Angelo között osztották fel. Ez nyilván
nem felel meg teljesen Jupp elvtárs elképzeléseinek.
Az olasz elvtársakkal közölték azt is, hogy cégen belüli szerepüknek feltétlenül meg kell
változnia, mindenekelőtt olyan irányban, hogy amennyiben bármiféle közlendőjük, panaszuk,
stb. van, azonnal beszéljenek R-rel,** és ne Berlinnel közöljék, hogy aztán innen folytassunk
megbeszéléseket. Ez hozzájárulna ahhoz, hogy üzemen belüli szerepük és tekintélyük
megerősödne, másfelől, hogy nem pusztán üzenetközvetítőként működnének, hanem valóban
üzlettársi szerepet töltenének be.
Az olasz elvtársak részéről a beszélgetések során előjött a követelés, hogy Regis és
Thaler azonnal lépjenek ki a cégtől. Sikerült őket azonban meggyőzni, hogy ez nem megy.
Akkor inkább amellett voltak, hogy Thaler lépjen ki. Erre közöltük velük, hogy mielőtt Th.
kiléphetne, előbb nekik maguknak kellene keresni egy megbízható embert, aki átveheti a
feladatot, elvtárs vagy sem, mindenesetre megbízható legyen, másfelől meg kell gondolni,
hogy Th. tisztában van a Berlinben tárolt fekete pénzekkel. Ismereteivel a cégnek és az NDK
külkereskedelmi vállalatai üzleti kapcsolatainak súlyos kárt okozhat, ahogy az olasz
elvtársaknak is, hiszen az ottani hatályos jog szerint a pártokat az állami költségvetésből
finanszírozzák, és nem szabad ilyen üzleteket csinálniuk. Hogy Th. pontosan átlátja az üzlet
helyzetét és a fekete pénzeket, abban nyilvánult meg, hogy az R-rel folytatott legutóbbi
megbeszéléseken nézeteltérések léptek fel. Ő azon a véleményen volt, hogy az NDK fél által
ismertetett számok nem feleltek meg a tényeknek. Erre megkértük, hogy terjessze elő iratait,
mire azt mondta, hogy azonnal erre nem képes, hanem szüksége van fél órára. Elhagyta a
tárgyalót, kis idő múlva megint bejött, aztán úgy fél óra múlva Th. hozta a dossziét az
iratokkal. Arckifejezéséből és a módból, ahogyan elénk teszi, világosan észre lehetett venni,
hogy pontosan ismeri az egész ügyet.
Hans elvtárs azt mondta, mérlegelni kell, hogy esetleg teljesen kivennék az olasz
elvtársak részvényeit a cégtől és átruháznák a Simpex cégre azzal a korlátozással, hogy
természetesen az olasz elvtársak birtokában maradnak, és ők meg is kapnák a nekik járó
pénzbeli részesedést.
R. és Th. esetleges kilépésével kapcsolatban leszögeztük az olasz elvtársaknak, hogy nem
lehet megtenni olyan intézkedéseket, amelyek nem veszik figyelembe az NDK
*

Az eredeti iratban kipontozott és kézírással pótolt részek dőlten vannak szedve.
Teljes bizonyossággal nem azonosítható, feltehetően Regis.

**
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exportál, és erről nem lehet lemondani. Végső soron ők maguk sem juthatnának hozzá
pénzükhöz.
Hans elvtárs közölte, hogy Jupp elvtárs Portugáliából Rómába fog repülni, hogy még
egyszer megbeszélje ezeket a problémákat, és közreműködjön a tisztázásban.
Kivonat az Eumit cég dossziéjába.
(BStU, MfS HA II/31547. Kivonat a Hans elvtárssal 1979. november 14-én folytatott
megbeszélésről.)
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12. sz. dokumentum:
A Francia Kommunista Párt vállalatainak
MSZMP-t illető kritikája
(Horn Gyula osztályvezető-helyettes levele Bényi József párizsi
nagykövetnek, 1979. november 19.)
Kedves Bényi elvtárs!
A Központi Bizottság Gazdaságpolitikai Osztályát folyamatosan tájékoztatjuk azokról a
gazdasági vonatkozású beszélgetésekről, amelyeket Bényi elvtárs francia politikusokkal,
szakemberekkel, köztük a Francia Kommunista Párt gazdasági részlegének vezető
munkatársaival folytat. Az eddigiek folyamán olyan egybehangzó véleményünk alakult ki,
hogy a párizsi nagykövetségünktől beérkező információk alapjában véve alátámasztják,
illetve megerősítik saját tapasztalatainkat és következtetéseinket a kétoldalú államközi
gazdasági együttműködés alakulásáról, a fejlesztés reális lehetőségeiről és feltételeiről.
Továbbra is számítunk nagykövet elvtárs segítségére a továbblépés módjának mérlegelésében.
Jelezni kívánjuk ugyanakkor, hogy bizonyos értelemben gondot okoznak számunkra azok
a vélemények, amelyeket Bényi elvtárs francia testvérpártunk pártvállalatainak
tevékenységével kapcsolatban továbbított hozzánk. Erre vonatkozóan a KB Gazdaságpolitikai
Osztályával egyetértésben szükségesnek tartjuk az alábbiakról tájékoztatni nagykövet
elvtársat.
A francia elvtársakkal közös erőfeszítéseink eredményeként – a KB Gazdaságpolitikai
Osztályának mindenkori támogatásával és konkrét segítségével – sikerült egy többé-kevésbé
zökkenőmentes, kölcsönösen hasznos és gyümölcsöző együttműködést kialakítani.
Tudomásunk szerint az együttműködés eredményeivel a francia pártvezetés a nehézségek
mellett is messzemenően elégedett.
A nehézségek jellegét és hátterét illetően nézeteink részben megegyeznek, részben
eltérnek a francia elvtársakétól.
A fő problémát a magunk részéről abban látjuk, hogy az FKP gazdasági részlegén nem
értik, hogy a gazdaság irányításának magyarországi rendszere, pártvezetésünk módszerei, más
szóval munkastílusunk nem egyeztethető össze azokkal a követelményekkel, amelyeket
francia részről támasztanak velünk szemben. Bár ezt minden találkozó alkalmával szóvá
tesszük, a francia elvtársak eddig nem akceptálták, hogy a Központi Bizottság nálunk nem
utasíthatja konkrét üzletek megkötésére az önálló döntési joggal rendelkező vállalatokat nem
is foglalkozhat konkrétan és részleteiben a francia elvtársak ajánlataival, nem vállalkozhat
azok elbírálására és nem gondoskodhat közvetlenül azok minden esetben történő
realizálásáról. Következésképpen nem reális a francia elvtársaknak az a felvetése, hogy
javaslataikra nem reagálunk és az a nézetük, hogy „nálunk is” egy személyt kellene felelőssé
tenni az egész relációért. A más szocialista országokkal kialakított gyakorlatukat nem
vehetjük át, mert az nálunk nem vezethet a francia elvtársak által várt és remélt
változásokhoz.
A teljesség kedvéért hozzátesszük, hogy ebben az objektív helyzetben is a
Gazdaságpolitikai Osztály minden lehetséges segítséget megad a francia pártvállalati
felelősöknek, kívánságukra a magas szintű találkozókat minden esetben megszervezi
részükre, közbenjár az állami szerveknél és a különböző vállalatoknál. Bár helyettük nem
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értenünk, hogy a magyarországi import esetében, amennyiben azonos feltételeket kínálnak a
konkurenciával, őket részesítjük előnyben, magyar exportnál pedig, amennyiben a
konkurencia árszintjét biztosítják részünkre, rajtuk keresztül eszközöljük eladásainkat. Ettől
eltérő esetek a magyar népgazdaság számára veszteséget okoznak, amit kereskedelmi
tevékenységünk keretében nem tudunk vállalni, ilyen utasításokat vállalatainknak sem
adhatunk. Ez az elv a francia elvtársak előtt régóta ismeretes.
Tapasztalataink szerint a fentieken túlmenően az eredményesebb munkát az is nehezíti,
hogy a francia pártvállalatok ajánlatai az esetek jórészében nem versenyképesek, konkurencia
esetén a francia pártvállalatok nem mindig tudnak elég gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni
az üzleti lehetőségekhez. Ezt akkor is meg kell jegyeznünk, ha tudatában vagyunk annak,
hogy a magyar vállalatoknál is előfordulnak hasonló problémák. Ezen meggyőződésünk
szerint változtatni lehetne, ha francia részről jobban támaszkodnának párizsi külkereskedelmi
kirendeltségünkre. A kirendeltség még régebben utasítást kapott arra, hogy a magyar-francia
árucsere-forgalmi és kereskedelmi egyezmény keretében létesített vegyes bizottságok minden
ülése előtt tájékoztassa az illetékes francia elvtársakat az itthonról kapott, illetve itthon
kidolgozott felmérésekről, ajánlatokról annak érdekében, hogy az FKP vállalatai elsőnek
értesüljenek a tényleges üzleti lehetőségekről, és módot kapjanak azok soron kívüli
kihasználására. Ezt a csatornát a francia elvtársak távolról sem veszik igénybe, holott közös
érdekünk, hogy már Párizsban szorosabbá váljon a kontaktus szakembereink között.
Kérjük Bényi elvtársat, hogy e problémák figyelembevételével bírálja el a francia
elvtársak kritikai észrevételeit, illetve reagáljon azokra. Úgy gondoljuk, hogy nagykövet
elvtárs segítségével könnyebben juthatunk közös nevezőre a francia elvtársakkal és jobb
alapokra helyezhetjük további együttműködésünket gazdasági téren.
Elvtársi üdvözlettel:
Horn Gyula
(MNL OL M-KS 288. f. 32/b. cs. 1979/33. ő.e. Horn Gyula levele Bényi Józsefnek,
1979. november 19.)
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13. sz. dokumentum:
Összesítés a magyar külkereskedelem és a nyugati pártvállalatok
közötti gazdasági kapcsolatokról
(az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztálya által elkészített
tájékoztató a nem-szocialista országokban működő testvérpártok
vállalataival fennálló kapcsolatokról, 1980. október 17.)
I.
A II. világháborút követően a tőkés országokban működő testvérpártok kapcsolatai a
szocialista országok pártjaival gazdasági elemekkel is bővültek. Előtérbe került a
testvérpártok által létesített vagy támogatott, külkereskedelmi tevékenységet folytató
úgynevezett pártvállalatok kapcsolatainak kiépítése a szocialista országok külkereskedelemi
vállalataival. Ezek a kapcsolatok évről-évre fejlődnek.
A hatvanas évek közepétől a tengerentúli testvérpártok vállalkozásai is mind gyakrabban
keresik a kapcsolatot a szocialista országokkal.
II.
Az egyes pártvállalkozások formája, a szocialista országok szerveivel és vállalataival
kialakult kapcsolataik – részben a párt (legális vagy illegális) működési feltételei
következtében is – meglehetősen tarka képet mutatnak:
A nyugat-európai pártok vállalkozásainak jelentős része évek, sőt évtizedek óta működő,
a tőkés üzleti körökben szakmailag is elismert cég. Ilyenek az olasz, a francia és az osztrák
pártvállalatok egy része. Ezekről feltehetően mind a tőkés országok hatóságai, mind a velük
üzleti kapcsolatban állók tudják, hogy tényleges tulajdonosuk valamely testvérpártunk.
Néhány európai testvérpárt, és különösen a tengerentúli testvérpártok többségének
vállalkozásainál az igazi tulajdonos nem ismert, gyakran igyekeznek is ezt eltitkolni a
vagyonelkobzás és a megtorlások veszélye miatt. Számos esetben a vállalkozások olyan
szimpatizánsok (esetleg párttagok) magánvállalatai, akik a testvérpártokat anyagi eszközök
rendszeres juttatásaival segítik.
A pártvállalatok ügyeiben mostanáig többirányú kapcsolat alakult ki. Ezek között jelentős
szerepe van a pártközi kapcsolatoknak. A testvérpártok vezetői – más politikai tartalmú
kérdések mellett – gyakran fordulnak pártunk Központi Bizottságához, és megalakuló vagy
már megalakult vállalkozásaiknak politikai támogatást kérnek.
Mintegy 4-5 év óta a legnagyobb forgalmat lebonyolító olasz, osztrák és francia
testvérpártok esetében olyan megállapodás született, mely szerint az érintett pártok
gazdaságpolitikai osztályai időről-időre, évente legalább egyszer a kétoldalú forgalmat
áttekintik, a felmerülő problémákat rendezik, és megbeszélik a kapcsolatok bővítésének
lehetőségeit. Ezen megbeszélések előkészítésében, valamint a megbeszélések nyomán adódó
feladatok elvégzésébe a KB Gazdaságpolitikai Osztálya szükség szerint bekapcsolja a
Külkereskedelmi Minisztérium illetékes államközi főosztályait és az érintett külkereskedelmi
vállalatokat. A Budapesten képviseletet vagy képviselőt tartó testvérpártok vállalatainak
megbízottai rendszeres kapcsolatot tartanak a KB Gazdaságpolitikai Osztályával (olasz,
osztrák, francia, mexikói, uruguayi).
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kölcsönös érdekeltség alapján álló kereskedelmi kapcsolatok. A velük fenntartott kapcsolatok
alakulása, fejlődés abban a kereskedelempolitikai keretben történik, amit a mindenkori kétvagy többoldalú államközi kapcsolatok biztosítanak.
Ez a kereskedelempolitikai közeg meghatározó a pártvállalatokkal folytatott
kereskedelemben, és kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolhatja azt. (Lásd a Közös Piac
húsimport-korlátozásai[t].) A részükre nyújtott politikai támogatás abban és ott válik
számunkra anyagi előnnyé, hogy a tőkés cégekkel való konkurrenciában azonos feltételek
biztosítása esetén a testvérpártok vállalatait kell előnyben részesítenünk, azok részére kell az
üzletet biztosítanunk mind az exportban, mind pedig az importban.
Ennek az elvnek a mindennapi kereskedelemben való érvényrejutása azonban
meglehetősen bonyolult, ezért nagy körültekintést igényel. Olyan esetekben, amikor a
pártvállalatok ajánlatai kedvezőtlenebbek, mint a konkurrens tőkés vállalatoké, biztosítani
kell, hogy a testvérpártok vállalatai ezeket a feltételeket bizalmasan megismerjék és lássák,
hogy az üzlet elnyerése érdekében milyen erőfeszítéseket kellene tenniük.
Külkereskedelmi vállalataink a pártvállalatokkal fennálló kapcsolataikban az üzleti
kapcsolatok legkülönbözőbb formáit alakították ki. Leggyakoribb formák az alábbiak:
 szerződéses megbízás különféle magyar exportcikkek képviseletére, jutalék
ellenében (ez jelenleg a legelterjedtebb forma);
 részesedés a magyar vállalatok külföldön működő vegyes vállalataiban (pl. Soresco
milánói vegyes vállalat);
 alkalmi üzleti kapcsolatok export-import üzletek létrehozásában és lebonyolításában,
esetenként megállapított jutalék ellenében.
A kapcsolatok alapján a testvérpártok vállalatai jutalék vagy tulajdonosi részesedés címén
évente kb. 5-6 millió dollár bevételhez jutnak. Ebből kell fedezniük a vállalatok fenntartását
is, és csak az ezután fennmaradó részt tudják a testvérpártok saját céljaikra fordítani. A
bevétel valóságos nagyságrendje azonban ettől feltehetően lényegesen nagyobb, mivel az
üzleti tevékenység során a tőkés vásárlóktól vagy eladóktól kapott jutalékok konkrét
mértékéről nincsenek ismereteink.
A nem szocialista országokban működő testvérpártok vállalatai és a magyar vállalatok
vezetői közötti kapcsolatok általában jók és elvtársiasak. Üzletkötői szinteken azonban
időnként meg nem értés, olykor ellenállás is tapasztalható. A pártvállalatok informálódását jól
kiegészítik a kereskedelmi kirendeltségek által nyújtott tájékoztatások is. A pártvállalatok
tehát olyan információkhoz jutnak, amely messze meghaladja más üzleti partnerek ismereteit,
jóllehet a magyar importban való részesedésük a közvetítői jutalékos szerep miatt nem
jelentős. Tudvalevően a közvetítés általában az ügynöknek járó jutalék miatt drágítja a
vásárlást. Külkereskedelmi vállalataink ezért – helyesen – a közvetlen vásárlásokra
törekednek. Azokon a területeken azonban, ahol a közvetítő ügynök kihagyása nem
lehetséges (pl. alkatrészek vásárlásánál), a pártvállalatok bekapcsolása kívánatos. A
pártvállalatok ajánlatait olyan esetekben is érdemes megvizsgálni, ahol közvetlen import a
jellemző, de a pártvállalat ajánlata kedvezőbb.
III.
1980-ban a magyar külkereskedelmi vállalatok 33, a testvérpártok érdekeltségében álló
vállalattal tartottak fenn kapcsolatokat (eből 24 európai). Részletes felsorolást lásd a
mellékletben.
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részesedése elég jelentős, bár csökkenő részarányú. 1979-ben a tőkés exportnak mintegy 7-8
%-át (kb. 340 millió dollár) a pártvállalatok közreműködésével helyeztük el. Részesedésük
legjelentősebb az olasz (170 millió dollár), az osztrák (100 millió dollár) és a francia (30
millió dollár) exportunkban. A teljes exportmennyiség döntő többsége (mintegy 80 %-a)
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termék. A fennmaradó rész anyagjellegű (olaj, papír, fa)
termékekből adódik. A gépexportban a pártvállalatok periférikus szerepet játszanak.
1979-ben a pártvállalatok által lebonyolított gépjellegű exportérték 1 millió dollár alatt
maradt. A pártvállalatokon keresztül történő gépeladások és kooperációs kapcsolatok
kiépítése csak a közelmúltban indult meg. Így pl. a kerti kisgépek kooperációs gyártására
vonatkozó tárgyalások a francia partnerekkel, az Interagra kezdeményezésére indultak meg és
vezettek eredményre. Számottevő üzleti eredmények azonban csak egy-két év múlva
várhatók. Az olasz Restital céggel ugyancsak folytak kooperációs tárgyalások. A tapasztalat
szerint a pártvállalatok kooperációs üzletekkel nem szívesen foglalkoznak, mert igen
munkaigényesek, nagy műszaki felkészültséget igényelnek, és anyagilag is csak hosszabb
távon jövedelmezőek. A pártvállalatok ma még általában nem rendelkeznek ilyen
adottságokkal.
Közvetítői tevékenységük miatt a pártvállalatok szerepe importunkban nem számottevő.
A francia és olasz vállalatok tőkés gépimportunkban egy-egy nagyberendezés importjánál (pl.
színes tv-közvetítő kocsi, péti műtrágyagyár és egyéb vegyipari berendezések) működnek
közre, váltakozó eredménnyel. Az osztrák pártvállalatok fogyasztási cikkek import
közvetítését végzik vállalataink felé.
Az Európán kívüli pártvállalatok közül említést érdemelnek a libanoni és az izraeli
pártvállalatok, amelyek 1979-ben kb. 4-4 millió dollár értékű forgalmat bonyolítottak le
exportban és importban együttvéve. Sajnos a dél-amerikai pártvállalatokkal (venezuelai,
argentínai, mexikói) mostanáig nem sikerült számottevő üzletet létrehozni. Ebben a nagy
földrajzi távolság mellett a nemzetközi kereskedelemben való jártasság hiánya is szerepet
játszott. Az érintett országokba akkreditált kirendeltség-vezetőink a piaci igényekre, a
nemzetközi kereskedelem gyakorlatára vonatkozó tanácsaikkal sok segítséget adhatnak a
testvérpártok vállalatainak. Ez általában így is van, különösen igaz ez azonban a tengerentúli
testvérpártok vállalatai esetében.
Határozati javaslat
A pártvállalatok számottevő szerepet képviselnek tőkés exportunk elhelyezésében. A
velük fennálló kereskedelmi kapcsolatok jelentős anyagi támogatáshoz segítik a
testvérpártokat. Ezekkel a kapcsolatokat az MSZMP Politikai Bizottsága határozatának
megfelelően a jövőben is fenntartani és fejleszteni kívánjuk. Ez internacionalista
kötelességünk, és egybeesik gazdasági és politikai érdekeinkkel is. Ennek megfelelően a
pártvállalatokkal fennálló kapcsolatoknak a külkereskedelmi vállalatoknál történő
egységesebb megítélése céljából, a kapcsolatok fejlesztése érdekében a munkaértelezlet az
alábbiakat határozza:
 a munkaértekezlet a testvérpártok vállalataival fennálló kapcsolatokról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi;
 a pártvállalatokkal fennálló kapcsolatok figyelemmel kísérését a vállalati igazgatók
és a kereskedelmi kirendeltségek vezetői egyik kiemelt feladatává teszi;
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történő bővítése csak a KB Gazdaságpolitikai Osztályának engedélyével lehetséges.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha valamely vállalat a kereskedelmi
kapcsolatokat ezek valamelyikével meg kívánja szüntetni, képviseletet fel kíván
mondani, vegyesvállalatot meg kíván szüntetni, stb.
A vállalati igazgató elvtársak gondoskodjanak arról, hogy a pártvállalatokkal folytatott
kapcsolatok elvei betartásra kerüljenek, a kapcsolatok során nagy körültekintéssel járjanak el:
 Biztosítsák – ha ez nem jár kereskedelempolitikai hátrányokkal –, hogy azonos
feltételek fennforgása esetén mind exportban, mind pedig importban a pártvállalatok
elsőbbséget élvezzenek.
 Gondoskodjanak arról, hogy a testvérpártok vállalatai az általuk kért, az üzlet
elnyeréséhez szükséges információkat megtartsák, ideértve a konkurrencia feltételeit
is. Amennyiben az üzletet nem ők nyerik el, annak okait is őszintén közölni kell
velük.
A kirendeltségek vezetői tartsanak rendszeres kapcsolatot a fogadó országban működő
pártvállalatok vezetőivel, tanácsaikkal segítsék azokat. Hívják fel a pártvállalatok vezetőinek
figyelmét aktuális problémáinkra (pl. a háttéripar fejlesztése, munka- és üzemszervezés),
bátorítsák őket kooperációk létrehozására, harmadik piacokon történő együttműködésre
(különösen a francia pártvállalatoknak vannak ilyen lehetőségeik Észak- és KözépAfrikában), piaci szervezetük fejlesztésére.
A vállalati piaci szervezet korszerűsítése terén a pártvállalatoknak új együttműködési
javaslatokat kell tenni. Ha erre nem alkalmasak vagy abban nem érdekeltek, akkor a
hagyományos kapcsolat nem képezheti akadályát a magyar piaci szervezet korszerűsítésének,
hatékonyabbá tételének. Erről minden esetben tájékoztatni kell a KB Gazdaságpolitikai
Osztályát is.
A jelen előterjesztést a munkaértekezlet határozatával együtt, körlevél kíséretében meg
kell küldeni a pártvállalatokhoz fűződő kapcsolatokban érdekelt vállalatok igazgatóinak,
valamint a kirendeltségek vezetőinek.
Budapest, 1980. október 17.
Antalpéter Tibor

Tormási János

Balogh Béla

MELLÉKLET
Pártvállalatok
Ausztria
PRIMEX
Képviseli: a Terimpex, Mavad, Hungarofruct összes cikkeit, a Monimpextől a paprikát és
az édességet (az utóbbi nem kizárólagos), a Magyar Hűtőipar összes cikkeit (Unilever
kivételével), az Agrária-Bábolna tenyész- és sportlovat, tenyészbaromfit és tojást. A forgalom
után cikkenként változó (1-3 %) mértékű jutalékot kap. A vállalaton keresztül lebonyolított
évi kb. 400 M ÖS (30 M $) értékű forgalom az osztrák viszonylatú mezőgazdasági és
élelmiszer-ipari exportunk kb. 65 %-a.
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AGREX
Az Agrimpex és a Nádex összes cikkeinek ausztriai képviseletét látja el. Jutalékkulcsa
cikkenként változik, 0,5-5 %-ig terjed. A vállalat évente kb. 300 M ÖS (23 M $) forgalmat
bonyolít.
Krauss und Co.
A Hungarotex és a Tannimpex cikkeinek (textil méteráru, darabáru, női és férfi
konfekció, cipő, bőráru) közvetlen és közvetett eladásával foglalkozik mint ügynök. Érdekelt
Magyarországra történő textil eladásában, így a Konsumexszel is van kapcsolata. Évi
forgalma 80-90 M ÖS (6-7 M $). Jutaléka 2-8 % között változik. A képviselet munkájának
színvonala jó. A Tannimpex 1974-ben közös vállalatot alapított a Krauss céggel.
Turmöl
A Mineralimpextől saját számlára vásárol különféle ásványolaj-ipari termékeket, propánbután gázt. 1979-ben kereken 120 M ÖS (9,2 M $) forgalmat bonyolított le. A forgalom
alakulása árualap-helyzetünktől függ.
LIMEX
Különféle faféleségekkel foglalkozik. A Lignimpexet képviseli az osztrák piacon, és
kizárólagossága van az NSZK piacra is, meghatározott áruféleségekre. Egyéb európai
piacokon ad hoc ügynöki tevékenységet folytat. Az Artexszel is képviseleti szerződése van
kész paletták NSZK-ba történő eladására. A LIMEX céghez tartozik a „Gewerbliche
Warenprüfung Controlla Kurt Fäser” minőségellenőrző vállalat is, amely a MERT-tel áll
kapcsolatban. A forgalom, amely 1979-ben 70 M ÖS (5,4 M $) volt, csökken a kevés hazai
árualap és az egyes árukra bevezetett magyar exporttilalom miatt.
Globus
Könyv, folyóirat, hanglemez cikkekkel foglalkozik, valamint propaganda- és hírközlési
tevékenységet folytat. A Kultúra saját számlás kizárólagos képviselője idegen nyelvű
könyvek ausztriai forgalmazására. A forgalom minimális, 1979-ben 176 ezer ÖS (17 ezer $)
volt. A vállalat nyomdaipari tevékenységet is folytat számunkra, amely évente több millió
osztrák schillinget tesz ki. A Magyar Hirdetővel is kapcsolatban áll.
Express
A Masped partnere, közvetlen és tranzit szállításokra kötnek üzletet. Nem jutalékos
alapon működnek együtt. Legerősebb terület a szovjet-osztrák forgalom, melynek nagyobb
része magyar útvonalon, a Masped bekapcsolásával bonyolódik le. A vasúton szállított
magyar-osztrák áruforgalom nagy részét az Express bonyolítja le. A forgalom egyenlege
Magyarország számára aktív, 1979-ben kb. 10 M ÖS (0,9 M $) volt.
Franciaország
Interagra
A francia pártvállalatok közül a legnagyobb forgalmat lebonyolító vállalat. A Terimpex,
Monimpex termékeinek jelentős részénél, a Mavadnál a lőtt vad, a Hungarofructnál a
tartósított áruk kizárólagos képviselője. Budapesti irodával rendelkezik. Az utóbbi időben
aktívan bekapcsolódik gépipari termelési kooperációk létrehozásába is. A pártvállalatokon
keresztül lebonyolított forgalom 1979-ben 81,8 M FF (kb. 20 M $) volt.
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A Chemolimpex gumimatrac, a Tannimpex kesztyű, a Konsumex játék és az
Elektromodul hangdoboz képviselője. Jól szervezett, széles körű eladói hálózattal rendelkező
kereskedő cég. Esetenként saját számlára is vásárol. 1979. évi forgalma 10,2 M FF (kb. 2,4 M
$) volt.
Intraco
A Bivimpex franciaországi készbőr-exportjának képviselője. 1979-ben közel 13 M FF
(kb. 3 M $) rekordforgalmat közvetített.
Cifal
Engineering vállalat, korábban főleg gép- és berendezés-üzletek, újabban harmadik piaci
közös gépszállítások és kooperációk létrehozásában is érdekelt. A magyar vállalatok úgy
látják, hogy a Cifal aktivizálódik, s míg azelőtt főként magyar üzletek révén igyekezett
bekerülni harmadik piaci berendezés-szállításokban (sic!), újabban maga is javaslatokat tesz
magyar vállalatok alvállalkozóként történő bevonásába ilyen üzletekbe.
Sorice
Főleg gépipari export-import üzletek közvetítésével foglalkozik, újabban próbálkozik
kétoldalú és harmadik piaci együttműködések létrehozásával is. Tevékenysége a legutóbbi
egy-két évben érezhetően javult. Az Interagrával közös budapesti irodával rendelkezik.
Dimob
Az Artex közületi bútorok képviselője. A közelmúltban nem-fizetés miatt vitája támadt a
magyar vállalattal, amelynek rendezése peres úton folyamatban van.
Codevintec
A vállalat olaj- és gázfúrásokhoz szükséges berendezéseket forgalmazó, illetve kölcsönző
tevékenységet folytat. A Chemokomplex e cégen keresztül próbál megrendelést szerezni
olajtermelő országokban szénhidrogén-kutató fúrásokhoz.
OPF (Office de Publicité Français)
A magyar hirdetési és reklámügynökségek képviselője.
Olaszország
Soresco
A Terimpexszel közösen alapított vegyesvállalat. Jutalékos ügynökként tevékenykedik a
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek forgalmazásában. A vállalat az üzletkötésekbe és
a konkrét piaci munkába kevésbé kapcsolódik be, szerepe az ár- és piaci információk
nyújtásában jelentős.
Restital
Ügynök, elég szűk profillal dolgozik. Fém csomagolóanyagok és öntvények importját és
faipari termékek exportját közvetíti.
Italimpex
Ügynöki vállalat, főként az olasz termékek magyarországi elhelyezésével foglalkozik. A
magyar exportban főként a vegyi cikkek, alumínium-ötvözet, camping cikkek említhetők.
Több kooperációs téma van tárgyalás alatt. Kereskedelmi irodát tart fenn Budapesten.
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Esteuropa
Ügynöki tevékenységet folytat. Az utóbbi időben a Technoimpex gépimportjának
közvetítése mellett figyelmet fordít magyar termékek olaszországi exportjára is.
NSZK
Cohama
Tradicionális kapcsolataink főleg az anyagok és félkésztermékek értékesítésére, kisebb
mértékben importjára terjednek ki, jutalékos alapon. A magyar vállalatok saját piacszervezeti
formáinak kiépítése miatt forgalmának bővítése korlátokba ütközik.
Janoge
1979-ben alapította az Interag a Nolte KG pártvállalattal közösen. Elsősorban a
Lignimpex papírexportjának képviseletét látja el, forgalma visszamenőben van. A cég jelezte,
hogy szeretne közreműködni alkatrészek magyar importjának lebonyolításában.
Nagy-Britannia
Cambridge Import-Export Co. Ltd.
Mind export, mind import üzletekben érdekeltek. Legfontosabb magyar partnervállalataik
az Elektromodul, Hungarotex, Konsumex és Transelektro. Magyarországon az Interag
képviseli. Újabban érdeklődnek a magyar vállalatok angliai alkatrész-importja (MEGÉV,
Technoimpex, Nikex) és a Ferihegyi repülőtér bővítése iránt. A kétoldalú forgaom 100-200
ezer $ között mozog.
Ciprus
Delta Trading Co.
Általános export-import ügynökség. Korábban szerény értékű forgalmat bonyolított le.
Több éves szünet után 1980 őszén delegációjuk látogat Magyarországra a kapcsolatok
újrafelvétele céljából.
Spanyolország
Gersa
A madridi cég a chilei Szocialista Párt érdekeltsége. 1979. októberben vették fel velünk a
kapcsolatot Budapesten. Hús, déligyümölcs, vegyipari termékek és komplett berendezések
importja érdekelte őket. Eddig egy konkrét ajánlattételre került sor a Monimpex részére:
citromra. A magas ár miatt azonban kötés nem jött létre.
Libanon
Arab European Consultants
Gyógyszereket és orvos-egészségügyi felszereléseket közvetít a társadalombiztosítási
szervezethez. Egy munkatársa állandóan Budapesten tartózkodik. A forgalom 1979-ben 270
ezer $ volt.
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1980-ban alakult ügynökség fagyasztott csirke, marhahús, birkahús, zöldség és gyümölcs
iránt érdeklődik. Eddig csak húskonzervre kapott ajánlatot.
Joseph Ghobril
Ipari fogyasztási cikkek, lencse, citrusfélék importját és vadásztöltény exportját képviselő
ügynök. 1979. évi forgalma 3,9 M $ volt. Idén az áruskála és a forgalmazott érték jelentős
bővülése várható.
Izrael
Eximis Ltd.
Citrusfélék importját és hengerelt áru, szárazborsó, gyümölcskonzerv exportját közvetítő
ügynökség. Éves forgalma erősen hullámzik, 1979-ben 3,7 M $ volt.
Irán
Tap International
A kapcsolatfelvétel csak most idén ősszel történt. Üzletkötésre még nem került sor.
Mexikó
Frutico
Gyümölcs, konzervek és sűrítmények importját közvetíti, megbízottja Budapesten
dolgozik, egy 1979. évi minőségi reklamációból eredő kártérítés összegével (3,5 ezer $)
tartozik.
Argentína
Arciex
1978-ban citromimportot közvetített. Megbízottja Budapesten tartózkodik. 1979-ben
ker[eskedelem]-pol[itikai] alapból szerény támogatást nyújtottunk volna a BNV-n való
részvételéhez, de igényétől elállt (a Hungexpo költségét a KKM térítette meg). Érdekelt bőr
konfekció magyarországi eladásában is.
Venezuela
Paysa
Textilipari, népművészeti árukat és vegyicikkeket vásárolt. Nehéz anyagi helyzete miatt
vontatottan fizet, kintlévőségünk jelenleg kb. 60 e. $.
Peru
Andina Comercial S. A.
A kapcsolatfelvétel megtörtént, de üzlet még nem jött létre.
(MNL OL M-KS 288. f. 24. cs. 1980/2. ő. e. Tájékoztató a nem-szocialista országokban
működő testvérpártok vállalataival fennálló kapcsolatokról, 1980. október 17.)
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14. sz. dokumentum:
Szovjet export az NDK-n keresztül a PCI-nek
(a Corriere della Sera cikke, 1982. október 13.)
Lefoglaltak 600 tonna, illegálisan a SZU-ból érkezett acélt
Torino. – Az olaszországi acélválság évében akad valaki, aki illegálisan importál a keleti
blokk országaiból. Éppen az ágazat nehézségei kedveznek a feketekereskedelemnek. A hírt a
torinói igazságszolgáltatás hatóságai erősítették meg egy vizsgálat után, amelyet az EUMIT
(Euro Union Metal Italiana Torino) három vezetőjével szembeni bírósági intézkedések zártak
le. E cég az acélimport területén dolgozik. A vádak hamisításról, bűnszervezet létrehozásáról
(így nyilatkozott Oggè vizsgálóbíró) sőt feketekereskedelemről szólnak (De Crescenzo
második ügyész vádirata). A vádlottak: Alberto Vergnano, az EUMIT társtulajdonosa,
Gianluigi Regis, cégvezető és a részvénytársaság vezetője, Maria Luisa Thaler.
Néhány hónapja, pontosan nyár elején kezdődtek a vizsgálatok, amikor a torinói vám 600
tonna acélt foglalt le. Az áru minden gyanún felül jött át a határon. Amióta azonban a
pénzügyminiszter kiadott egy körlevelet, amely utasította őket a lehető legkeményebb
fellépésre, a vámosok szigorított ellenőrzéseket folytatnak. Így találtak meg a vámtisztviselők
egy cirill betűkkel írt márkajelzést. Az acél eredete szerint a Szovjetunióból érkezett, szóval
teljesen máshonnan, mint amit a dokumentáció tartalmazott. Az EUMIT papírjain ugyanis az
szerepelt, hogy a szállítmány Kelet-Németországból jön, figyelembe véve, hogy a torinói
társaságnak exkluzív jogai vannak ezzel az országgal kapcsolatosan.
A lefoglalt acélt a Prosideának szánták, egy vállalatnak, amelyet néhány évvel ezelőtt a
Teksid vett át. Mostanában a bírók kiterjesztették az ellenőrzést a savonai kikötőre is, ahol az
el nem vámolt acéltekercseket tárolják. Miért? Az importáló cégek inkább beletörődtek az áru
elvesztésébe, mintsem hogy a törvénnyel kerüljenek konfliktusba. Lehetséges, hogy az
elkövetkező napokban újabb lefoglalásokra kerül sor.
A pénzügyminiszter az elmúlt augusztus 5-én körlevelet bocsátott ki a
feketekereskedelem elleni harc érdekében. A nem EK-tagországokból érkező acélimportra a
külkereskedelmi minisztérium kontingenseket állapít meg. A Kelet-Németországra
megállapított 1200 tonnás kontingenst már kitöltötték. Oroszországból azonban még
lehetséges Olaszországba acélt importálni. A gyanúsítottak védői szerint a vádat ejthetik, ha a
miniszter engedélyt adna rá, hogy ezt az importot az orosz kontingens alapján bonyolítsák le.
Röviden az ügyvédek szerint egy bürokratikus formaság hiányos figyelembe vételéről van
szó. A lefoglalt acél eredete szerint Kelet-Németországból való, de az oroszok, akik az NDK
részére néhány feldolgozó műveletet végeznek el, tévesen belepréselték márkajelzésüket.
Az efféle feketekereskedelem az olasz acélpiacot különösen sebezhetővé teszi, hiszen a
termelés több mint 70 %-át közvetítők ellenőrzik, akik az illegális importból húznak hasznot.
(BStU, MfS HA II/31547. A Corriere della Sera 1982. október 13-i cikkének német
fordítása.)
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15. sz. dokumentum:
Nyugta
(1983. március 14.)
Jelen nyugta kiállítása igazolja, hogy a csehszlovák KP KB Nemzetközi Politikai
Osztálya vezetőjének első helyettese, M. Stefanek* elvtárs Csehszlovákia Kommunista Pártja
nevében átadott az 1983. évre a Baloldali munkásszervezetek segélyalapja számára 750 000
dollárt.
Az összeget átvette:
B. Ny. Ponomarjov elvtárs, az SZKP KB titkárának asszisztense,
(A. Balmasov)
(Közli: Voslensky, Michael S.: Das Geheime wird offenbar. Moskauer Archive erzählen
1917–1991. München, Langen Müller, 1995., 203. o.)

*

Feltehetően Michal Štefaňákról van szó, az elírás talán a cirill betűs átírásból adódik.
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16. sz. dokumentum:
A spanyol KP kettészakadásának következményei
(Feljegyzés Horn Gyula osztályvezető részére, 1984. március 1.)
A Tiempo című független, liberális beállítottságú spanyol napilap február 27-i számában
három oldalas, fényképekkel illusztrált cikkben vizsgálja a januárban létrehozott új
Kommunista Párt (Spanyolország) finanszírozásának kérdéseit.
Az írás legfontosabb megállapítása, hogy a Gallego vezette KP-t a Szovjetunió
finanszírozza Csehszlovákia közvetítésével. A CSKP munkája – amelynek kapcsolatai 1968
után megszakadtak az SKP-val – most érett be és a spanyol kommunisták „egységesítő
kongresszusával” csúcsosodott ki – állapítja meg a cikkíró. A lap kommunista és üzleti
körökre hivatkozva tudni véli, hogy Csehszlovákia a TECNORAMA külkereskedelmi
vállalaton keresztül, amely a szocialista országokkal és elsősorban Csehszlovákiával való
kereskedelemre specializálódott, eddig 15 millió pesetát (100 ezer $) adott Gallegóéknak.
Ebből fedezték a januári alakuló kongresszus 8 millió pesetát kitevő költségeit is. Az SKP-n
kívüli kommunista csoportokkal való kapcsolattartásban, erkölcsi, anyagi támogatásukban
kiemelt szerepet játszik V. Bilak elvtárs fia, aki Csehszlovákia madridi nagykövetségének
tanácsosa. Az írás a továbbiakban rámutat, hogy a Katalán Kommunista Párt két évvel ezelőtti
megalakításának fő gazdasági támasza szovjet ösztönzésre az NDK volt.
A cikk szerint a szocialista országok korábban rendszeresen jutalékokat adtak az SKPnak azokon a külkereskedelmi vállalatokon keresztül, amelyek a szocialista országokkal
kereskedtek. A személyi összefonódás példájaként említi, hogy a PRODAG tulajdonosa és
igazgatója, Ramón Mendoza, a cég egyik vezetője Santiago Carrillo fia, Mauel Azcárate fia
pedig a CIEX-nél dolgozik.
A lap kiemeli, hogy a Szovjetunió India és Svédország után harmadszor hagyta
figyelmen kívül a nemzetközi kommunista mozgalom régi alapelvét: „egy ország, egy
munkásosztály, egy kommunista párt”, amikor elismerte az új KP-t.
Magyarország Bulgáriával, Jugoszláviával és Romániával együtt csak abban a
vonatkozásban kerül említésre, hogy jó kapcsolatot tart fenn a Spanyol KP-val. A lap idézi T.
Zsivkov elvtárs J. Ballesterosnak, az SKP korábbi főtitkárhelyettesének mondott szavait:
„számunkra az a fontos, hogy a spanyol párt a szocializmusért harcol, ezért ami az
eurokommunizmust illeti, az nem meghatározó jelentőségű kapcsolatai szempontjából.”
(MNL OL M-KS 288. f. 32/b. cs. 1984/88. ő.e. Feljegyzés Horn Gyula részére, 1984.
március 1.)
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17. sz. dokumentum:
Anatolij Dobrinyin, az SZKP KB titkára levele
az SZKP Politikai Bizottságának
(1987. november 30.)
A megkapott határozat (P51/49, kelt. 1987. február 4-én) alapján a külügyi osztály
megvizsgálta a kommunista, munkás és demokratikus-forradalmi pártok pénzügyi
segélyezése jelen formájának átalakítását a kereskedelem struktúrái közötti működésre. Ennek
érdekében tanulmányoztuk a rendelkezésre álló információkat a kommunista pártok által
ellenőrzött vállalatokról és kereskedelmi társaságokról, közvetítő szerepükről, illetve
külkereskedelmi szerveinkkel fenntartott kapcsolataikról. Információinkat egyrészt a
Külkereskedelmi Minisztériumból, másrészt a KGB külföldi képviseleteiről, harmadrészt
pedig a baráti pártok moszkvai székhelyű társaságaitól szereztük be.
Jelenleg a segélynek a pártok által ellenőrzött társaságok használta kereskedelmi
struktúrákhoz illővé való átalakítására a lehetőségek rendkívül korlátozottak.
A pártok által ellenőrzött társaságok között sok a gazdaságilag gyenge mind viszonyaikat,
mind eladásaikat tekintve. Vannak közöttük veszteségesen működők is. Mindössze néhány
testvérpárt vállalatai – a franciák, görögök, ciprusiak, portugálok – képesek úgy fejleszteni
kapcsolataikat a szovjet külkereskedelmi szervekkel, hogy azok számukra nyereséget
biztosítsanak. Általában igen alacsony az a hányad, amelyet a vállalatok a pártoknak juttatnak
– a szerződések szerint 1 és 5 százalék közötti.
A pártok által ellenőrzött vagy hozzájuk kapcsolódó vállalkozások és társaságok
pénzügyi tevékenységét országaik pénzügyi és adóhatóságai kivételes szigorral figyelik.
Minden kisebb-nagyobb összeg, amelyet e vállalatok pártjaik pénztárába fizetnek, a burzsoá
médiában permanens spekuláció tárgya lesz. Anélkül, hogy elítélnék a segély kereskedelmi
csatornákra való átállításának elvét, a testvérpártokból egyes elvtársak felhívják rá a
figyelmet, hogy „ez egy kevésbé titkos út, amely nagy veszélyeket hordoz” (Gaston
Plissonnier, PCF).
(Közli: Loupan, Victor–Lorrain, Pierre: L’argent de Moscou. L’histoire la plus secrète du
PCF. Paris, Plon, 1994., 223-224. o.)
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18. sz. dokumentum:
Nyikolaj Leonov, a KGB Első Főigazgatóságának helyettes
vezetője levele Anatolij Dobrinyinnak, az SZKP KB titkárának
(1988. április 14.)
SZU Állambiztonsági Bizottsága
Első Főigazgatóság
88. 04. 14. 157/609. sz.
Moszkva
Különleges mappa
Szigorúan titkos
Személyesen
SZKP KB
A. F. Dobrinyin elvtársnak
Nyugta átküldése
Ezennel átküldünk egy nyugtát arról, hogy az USA Kommunista Pártjának az 1988-ra
megállapított összegeknek megfelelően 3 000 000 (hárommillió) USA dollárt átadtunk.
Az átadás alapja a 87. 12. 30-i P-97/48. sz. határozat.
Melléklet: nyugta, 1 lap, szám nélkül, 88. 03. 19-i, szigorúan titkos, angol nyelvű
Ny. Sz. Leonov
az Első Főigazgatóság helyettes vezetője
(Közli: Voslensky, Michael S.: Das Geheime wird offenbar. Moskauer Archive erzählen
1917–1991. München, Langen Müller, 1995., 190-191. o.)

A Leonov által említett nyugta – Gus Hall, a CPUSA főtitkára aláírásával. (Közli:
Voslensky, Michael S.: Das Geheime wird offenbar. Moskauer Archive erzählen 1917–1991.
München, Langen Müller, 1995., 241. o.)
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19. sz. dokumentum:
A Finn Kommunista Párt körüli pénzügyi gondok
(a NSZEP KB Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának keltezetlen
feljegyzése, feltehetően 1988-ból)
Az utóbbi napokban ismertté váltak a Finn KP komplikált pénzügyi helyzetével
kapcsolatos tények.
1988. május 5-én lemondott a párt gazdasági és pénzügyekért felelős [KB-]titkára, Jorma
Sorvari. 1988. május 11-én a teljes Politikai Bizottság is bejelentette lemondását. Ezzel
juttatta kifejezésre, hogy osztozik a kialakult helyzetért való felelősségben Aalto elnökkel és
Vainionpää főtitkárral (akik a párttörvény szerint viselik a pénzügyi felelősséget).
A KB május közepére tervezett ülését elnapolták 05. 28/29-re. A napirend fő pontjai a
párt pénzügyeinek helyzete és az e téren szükséges további teendők lesznek.
Nagykövetségünk információiból kiderül, hogy a Finn KP az 1987-es pénzügyi évet 9,1
millió finn márkás (kb. 2,25 millió dolláros) veszteséggel zárta. A törlesztendő hosszú távú
adósság mértéke jelenleg kb. 100 millió finn márka. A helsinki kultúrházat, a Finn KP KB és
más, a Finn KP által befolyásolt szervezetek központját összesen 50 millió finn márkás
jelzálog terheli.
E komplikált helyzet a párt pénzeivel és vagyonával folytatott pénzügyi tranzakciók
eredményeképpen jött létre, amelyektől gyors hasznot reméltek, az azonban kimaradt. A
tőkebefektetések egy részét hitelfelvétellel finanszírozták, ezáltal súlyos jelzálogokkal
megterhelve a párt ingatlanvagyonát. Ezeket az üzleteket magántulajdonban levő közvetítő
cégeken, befektetési társaságokon és részben kétes jellemű tőzsdeügynökökön keresztül
bonyolították.
Így például a Luode-Invest cég tulajdonosa, amelyben a Finn KP a tőke egyharmadát
birtokolja, és amelyen keresztül a párt pénzügyi ügyleteinek legnagyobb részét lebonyolította,
már korábban is szerepelt két cég összeomlásában. Most ismét a csőd szélén áll a cége. A
Finn KP állítólag összesen 27 cégbe fektetett pénzt.
A deficit oka még ezen kívül a pártszervezet újjáépítésének finanszírozása azokban a
régiókban, amelyeket az egykori úgynevezett kisebbség uralt, az 1987/88-as választási
kampányok finanszírozása, valamint a 21. pártkongresszus utáni politikai tevékenységhez
kapcsolódó eltúlzott kiadások.
A Finn KP vezetését már eléggé régóta figyelmeztették a pártpénzekkel kapcsolatos
bánásmódja miatt. Különösen Esko Seppänen országgyűlési képviselő óvott többször is a
pártpénzekkel bonyolított pénzügyi spekulációktól. Nehezményezte, hogy a párt választott
testületeit nem tájékoztatták a pénzügyi politikáról.
A Politikai Bizottság formális lemondása után tovább nőtt a párt vezetőire irányuló
nyomás. Arvo Kemppainen pártelnök-helyettes azzal a követeléssel állt a nyilvánosság elé,
hogy váltsák le a legtöbb PB-tagot a KB ülésén, vagy hívjanak össze rendkívüli
pártkongresszust. A Seppänen körül tömörülők az előállt helyzetben lehetőséget látnak rá,
hogy a párt jellegéről és politikájáról intenzívebbé tegyék a vitát. A Finn KP (Egység) a
helyzete Aaltóval szembeni nyilvános kritikája felerősítésére használja.
A KB apparátusában idegesség uralkodik. Általában a munkatársak számának
lecsökkentésével számolnak.

- 237 A finn, illetve a helsinki szovjet nagykövetségen tevékenykedő elvtársak véleménye
szerint Aalto elvtárs meg tudja tartani pártelnöki funkcióját, ha Vainionpää lemond. Ilyen
tartalmú határozatot várnak a KB-üléstől.
A Finn KP KB-ből egyes elvtársak biztosítottak minket róla, hogy július elején
Tamperében terv szerint fognak zajlani a Finn KP 70. évfordulójára megrendezett
ünnepségek.
(BArch SAPMO DY 30/12698. Cím és keltezés nélküli irat a Finn KP helyzetéről.)

- 238 -

20. sz. dokumentum:
A nyugatnémet nyilvánosság ismeretei a DKP-t támogató
NSZEP-infrastruktúráról
(a Stern cikke, 1988. december 8.)
Pártpénzügyek: Elsősegély-nyújtók bőrönddel
A nyugatnémet kommunisták nem csak ideológiailag vannak pórázon: Kelet-Berlin a
DKP-t álcázott cégekkel és titkos futárokkal tartja életben.
Arbostora a neve a Luganói-tó partján fekvő Morcote villanegyedének. Ott,
beépíthetetlen kilátással a tóra, az egyik legszebb házban dolgozik Clelia Fedele. Ő a „Rexim
S. A.” cég „amminstratrice unicá”-ja (egyedüli kezelője) – egy társaságé, amely szoros üzleti
kapcsolatban áll a „Német Szövetségi Köztársaság munkásosztályának marxista pártjá”-val
(így a Német Kommunista Párt programja). Erről azonban a 38 éves nő megtagad mindenfajta
tájékoztatást: „Tőlem azt várják el, hogy nem adok ki információt harmadik személyeknek”.
A tájékoztatást helyette megadják a német cégnyilvántartások, telekkönyvek és elhárítási
szakértők. Szerintük a vállalkozás egyike azoknak az álcázott cégeknek, amelyeken keresztül
a keleti kommunisták segítenek nyugati elvtársaiknak. Annyi bizonyos: a „Rexim S. A.” a
tulajdonosa a düsseldorfi Prinz-Georg-Strasse 77-79. alatt álló háztömbnek, amelyben helyet
foglal a DKP-központja a pártlap, az „UZ”* szerkesztőségével együtt, amelynek
főszerkesztője Rexim-tulajdonban álló lakásban lakik.
Berlin Charlottenburg kerületi cégjegyzésékében is előbukkan a „Rexim S. A.”. Ötmillió
márkás alaptőkével egyedüli tulajdonosa az 1974-ben alapított „Chemo-Plast” kelet-nyugati
kereskedelmi vállalatnak, amelynek Nürnbergben és Wedelben vannak telephelyei. Az üzleti
cél: „szerves és szervetlen kémiai alapanyagok importja és exportja”, továbbá „ipari
képviselet vitele”.
Azt, hogy a DKP-t a „Rexim” és a hozzá hasonló cégek támogatják, elhárítási szakértők
már azért is biztosra veszik, mert a párt pénzügyi igénye figyelemreméltó. A DKP azonban
nemrégiben közzétett éves beszámoló jelentése szerint 1987-ben azonban mindösszesen
23.151.400,07 márka bevétellel rendelkezett – állítólag szinte az egész tagdíjakból és
adományokból áll össze.
Ugyan Rolf Schackert kölni könyvvizsgáló jelentésén formálisan semmi kivetnivaló
nincsen, a NSZEP nyugatnémet testvérpártjának mégsem hiszik el a szakértők, hogy ennyiből
kijön. Egyedül a pártközpont 100, illetve a körülbelül 300 járási és területi alkalmazottak,
illetve a súlyosan deficites pártlap szerkesztői sokkal többe kell, hogy kerüljenek, mint az a
6,3 millió márka, amelyet hivatalosan erre költöttek. Ugyanis egy DKP-párttitkár is megkeres
akár 6.000 márkát.
A hiányzó összeget, erről a bonni belügyminisztérium meg van győződve, az NDK
vállalja át. Az alkotmányvédelem éves jelentéseiben rendre egy több mint 60 milliós összeg
jelenik meg, amelyet Zimmermann** felderítői kelet-berlini hozzájárulásnak, a DKP maga
pedig „finanszírozási hazugságnak” minősít.

*

UZ: A DKP lapjának (Unsere Zeit) közkeletű, rövidített elnevezése.
Zimmermann, Friedrich: NSZK belügyminiszter (1982–1989).

**

- 239 A valóság ugyanis az – így Fritz Noll DKP-szóvivő –, hogy „külföldi antifasiszták”
bőkezű adományai töltik fel a kasszát. A beszámoló jelentésben azonban hiába keressük
ennek nyomait. 250.000 márkát utalt át egy bizonyos dr. Wilhelm Schwettmann, illetve
400.000 márkát Walter Welker. Az előző évben mindketten csak 150.000 márkát fizettek be.
Ugyan az adományozók berlini címeket adtak meg, a nyom mégis Essenbe vezet. Itt
működik az „Ema” kelet-nyugati kereskedő cég (ügyvezető: Walter Welker), amely a nyugatberlini Wittenbecher & Co. kereskedő cég (ügyvezető: Dr. Wilhelm Schwettmann)
leányvállalata. Schwettmann („ez egy magánjellegű adomány adózott pénzből”) régi
harcostársa Erich Honeckernek és a jelenlegi DKP-elnöknek, Herbert Miesnek. A
pénzigényes, többnapos „UZ”-sajtóünnepélyeken rendre egy bőrönddel jelent meg, és
készpénzzel fizetett mind a művészeknek, mind a technikusoknak.
A kelet-nyugati kereskedelemben üzletelő több mint 2350 cégből 30 finanszírozza
közvetlenül vagy közvetetten a DKP-t. Az elhárító hatóságok szerteágazó anyagot állítottak
erről össze egy vastag kék „Titkos!” feliratú brosúrában. E vállalkozások tulajdonosai
gyakran svájci, luxemburgi vagy hollandiai „postaládacégek”, amelyek mögött az NDK vagy
más országok kommunista pártjai állnak. Így a Plambeck, a DKP házi nyomdája öt keleti
blokkbeli állami kereskedelmi cég, illetve az osztrák elvtársak egyik vállalata tulajdonában
áll. A Plambeck cégnek helyet adó telek egy „Etablissement Monument” nevű liechtensteini
„postaládacég” tulajdona, amely mögött NDK tőkét sejtenek.
Az ilyen cégek jó pénzért hirdetnek a DKP sajtótermékeiben. Ismertté váltak DKPirányította vállalatoknál fiktív munkaviszonyok, valamint szállítási határidő túllépése miatt
szándékosan kifizetett kötbérek is. Az elhárítók azonban kiderítették, hogy a pénz
túlnyomórészét futárok hozzák készpénzben Nyugatra, és többnyire régi kommunisták
lakásaiban adják át. Egy egykori funkcionárius így emlékezik az egyik ilyen „pénztárra”: „öt,
hat finom ruhákba öltözött úriember, akikről senki sem tudja pontosan, hogy mit csinálnak,
akiknek feltehetően tagkönyve sincsen, és nem jelennek meg egyetlen kongresszuson sem.”
Ulrich Rosenbaum
(Stern, 1988/50. sz., 256. o.)
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21. sz. dokumentum:
Összesítés a NSZEP nyugati vállalati érdekeltségeiről és
devizabevételeiről
(Alexander Schalck-Golodkowski levele
Erich Honeckernek, 1988. december 9.)
Alexander Schalck

Berlin, 1988. 12. 09.

A NSZEP Központi Bizottságának
főtitkárának
Erich Honecker elvtársnak
Kedves Honecker elvtárs!
Az 1988. évben
 a NSZEP tulajdonában levő, az NSZK-ban vagy más kapitalista országokban működő
cégek tevékenységének egységes irányításáról és ellenőrzéséről szóló rendtartás
további megvalósítása terén
 a cégek üzleti tevékenységének hatékonyabbá tétele terén – annak érdekében, hogy
bevételhez jusson a párt szabad felhasználású alapja a kapitalista országok vám-, adóés devizatörvényeinek figyelembevételével
 a párt szabad felhasználású alapjának kezelése és felhasználása terén
az alábbi eredményeket értük el:
I.

A közvetítő, kereskedő és szolgáltató évek utóbbi években tapasztalt stabil fejlődése az
1988. évben is folytatódhatott. A valutabevételek 21,8 %-kal emelkedtek
56,3 millió DM* – re.
A portugáliai Heska-Portugues nyomda bevételei és a Plambeck & Co., NSZK,
bevételei stb. összesen
1,3 millió DM.
További cégekben részesedések megszerzésére, adók és nyugdíjak fizetésére fordított
költségek levonása után a párt szabad felhasználású alapjába befizetett összeg
54,1 millió DM (lásd. 1. sz. melléklet)
A 3. sz. mellékletben található a cégek tevékenységének megítélése, ideértve anyagi
helyzetüket is.

II.

*

A 2/c mellékletben felsorolt vegyes vállalatok által megtermelt valutabevétel
3,8 millió DM,
**
amely az 1988. évben a 628. sz. számlára került.

DM = német márka (NSZK valuta).
A DHB-nál 1974 óta vezetett titkos számla (ún. főtitkári számla), amely felett csak Honecker személyesen
rendelkezhetett.
**
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A párt szabad felhasználású alapjának összege 80,1 millió DM-ről
106,3 millió DM-re növekedett
1988. december 31-ével, ideértve a pártcégeknek nyújtott rövid és hosszú lejáratú
hiteleket, amelyek nagysága 14,5 millió DM (lásd 3/b melléklet).
A szabad felhasználású alap terhére az 1988-ra jóváhagyott terv szerint az alábbi fő
tételek kerültek finanszírozásra:
Az UZ termelésének biztosítása
12,0 millió DM
A Heska-Portugues nyomda fejlesztése
3,0 millió DM
A NSZEP KB pénzügyi osztályának kifizetve 4,0 millió DM
Intézkedések újabb részesedések átvételére,
illetve adók és életjáradékok kifizetésére
3,5 millió DM
Hansa-Tourist*
0,2 millió DM
Átutalás a 628. sz. számlára
11,0 millió DM

IV. A mellékletekben
2/a – összértéke:
2,9 millió DM
2/b – összértéke:
25,6 millió DM
találhatók összefoglalva a párt birtokában levő holding, képviselő, kereskedő és
szolgáltató cégek.
A 2/c melléklet tartalmazza a nem-szocialista relációban működő vegyes vállalatokban
levő részvételünket, összértéke:
4,7 millió DM.
Tőkerészesedés, hitelnyújtás a
ingatlantulajdonunk összértéke:

portugáliai

nyomdának, valamint
20,1 millió DM.

NSZK-beli

V. Feladatterv az 1989. évre
A nem-szocialista viszonylatban tevékenykedő cégek üzleti tevékenységének
bevételéből a párt szabad felhasználású alapjába juttatott összeg a terv szerint
bruttó 59,0 millió DM.
A szabad felhasználású alap használatából
4,0 millió DM
mértékben lesz kamat esedékes.
Az alábbi valutakiadások vannak terv szerint biztosítva
Az UZ termelésének biztosítására elkülönített összeg 12,0 millió DM
Az NDK-ból eredő nyomdai megrendelések teljesítése
az NSZK-beli nyomdákból
3,0 millió DM
Heska-Portuguesa, Portugália
3,0 millió DM
Hansa-Tourist utazási iroda
0,3 millió DM
A NSZEP KB Pénzügyi Osztálya javára átutalni tervezett összeg: 4,0 millió DM
A 628. sz. számlára átutalni tervezett összeg:

11,0 millió DM

Becslések szerint a szabad felhasználású alap a valutabevételek és -kiadások
figyelembevételével, beszámítva a hitelnyújtásokat is, 1989. december 31-ére el fogja
érni a
128,0 millió DM összeget.
*

A NSZEP által Berlinben működtetett utazási iroda, általában a futárok (ha nem „hivatalos” úton voltak) NDKba utazását is intézte.

- 242 A végrehajtás különösen a Deutsche Handelsbank AG-nál vezetett 584. sz. számlán
keresztül zajlik. A fel nem használt összegeket kedvező kamatra, rövidtávon
befektetjük.
Az általunk nyújtott rövid és hosszú távú hitelek a pártcégek likviditását biztosítják,
valamint a szabad felhasználású alap számára magasabb kamatjövedelmet garantálnak.
Kérem az 1988. december 31-ével elért eredmények és az 1989. évre szóló feladatterv
jóváhagyását.
Kommunista üdvözlettel:
(szignó) Alexander Schalck
Mellékletek
1. sz. melléklet
1000 DEM-ben/1000 VE-ben
Bevételek
bruttó
1986
8.742,0
13.651,2
-1.527,1
4.600,7
(359,8)
6.405,2
2.265,6
1.902,3

bruttó
1987
8.632,9
11.016,8
-1.971,5
6.267,1
76,0
7.836,9
2.588,5
2.302,1

bruttó
1988
9.172,0
10.253,4
656,2
1.614,7
10.616,7
816,8
8.090,2
3.117,2
4.111,8

bruttó
terv 1989
10.000
12.000
-1.900
10.000
800
7.650
3.500
5.500

-2.076,3
2.648,5
-330,0

-2.829,8
2.351,3
-338,8

-4.414,8
3.002,6
100,0
317,4

300
4.000
3.000
-250

Pártcégek bevétele
Egyebek:
-- Heska-Portuguesa, bérleti díjak
-- Trans-Ver eladása

44.318,8
224,0

46.211,7
597,9

56.283,8

56.900

Összesen

44.542,8

46.809,6

57.609,7

Kiadások részesedés-szerzésre,
adókra, nyugdíjakra

2.344,2

1.281,5

3.503,6

Pártcégek
Chemo-Plast GmbH, Berlin
INTEMA GmbH, Essen
Fenematex B.V., Amszterdam
Wittenbecher & Co. GmbH, Essen
Wittenbecher & Co. HgmbH, Berlin
EMA Industrieanlagen HgmbH, Essen
noha HgmbH, Bochum
DHU Ost-West GmbH, Berlin
Melcher GmbH, Elmshorn/
Mebema B. V., Hellevoetsluis
WERUS GmbH, Solingen
Friam B. V., Haarlem
R. Ihle GmbH, Hamburg
Trans-Ver-Service GmbH, Essen
INWACO GmbH, Hamburg

395,9
930,0

2a melléklet
DEM-ben
Cégek a párt tulajdonában (holdingok)
Törzstőke 1987. 12. 31.

1988. 12. 31.
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Hanseatic, Vaduz
Infino, Vaduz
Etablissement Monument, Vaduz
Refinco Establishment, Vaduz
Unisped, Vaduz
Polyindustrie, Vaduz
Befimo, Vaduz
Monvey, Vaduz
Hippokrates, Vaduz
Rexim S. A., Lugano
Delhi Corp. N. V., Curacao
Redel N. V., Haarlem
Interholding B. V., Haarlem
DIM B. V., Haarlem
Walbouw B. V., Haarlem

2.983.815,00
120.600,00
60.300,00
60.300,00
36.180,00
48.240,00
60.300,00
48.240,00
36.180,00
24.120,00
2.412.000,00
15.615,00
17.640,00
8.820,00
17.640,00
17.640,00
(100 CHF = 120,60
(100 NLG = 88,20

2.945.080,00
119.000,00
59.500,00
59.500,00
35.700,00
47.600,00
59.500,00
47.600,00
35.700,00
23.800,00
2.380.000,00
15.580,00
17.600,00
8.800,00
17.600,00
17.600,00
119,00)
88,00)

DEM-ben
Cégek a párt tulajdonában (kereskedő és szolgáltató vállalkozások)
Törzstőke 1987. 12. 31.
Összesen
24.844.504,00

1988. 12. 31.
25.610.000,00

Chemo-Plast GmbH, Berlin
(ebből: Rexim S. A., Lugano

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00)

INTEMA GmbH, Essen
(ebből: Redel N.V., Haarlem
(
Interholding B.V., Haarlem
(
DIM B.V., Haarlem
(
Friam Handel B.V., Haarlem
(
Friam Techniek B.V., Haarlem

3.000.000,00
300.000,00
720.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00

3.000.000,00
300.000,00)
720.000,00)
660.000,00)
660.000,00)
660.000,00)

---

44.000,00
44.000,00)

Wittenbecher & Co. GmbH, Essen
(ebből: Chemo-Plast GmbH, Berlin

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00)

Wittenbecher & Co. HgmbH, Berlin
(ebből: Befimo, Vaduz
(
W. Welker mint kezelő
(
W. Schwettmann mint kezelő

3.000.000,00
2.175.150,00
412.425,00
412.425,00

3.000.000,00
2.587.575,00)
--)
412.425,00)

650.000,00
650.000,00

650.000,00
650.000,00)

2b melléklet

Fenematex B.V., Amszterdam
(ebből: DIM B.V., Haarlem

EMA Industrieanlagen HgmbH, Essen
(ebből: Wittenbecher & Co. GmbH, Berlin

- 244 DMG West-Ost GmbH, Berlin
(ebből: Arbuthnot Latham /nominee/, London*
(
S. Burmester

1.000.000,00
750.000,00
250.000,00

1.000.000,00
750.000,00)
250.000,00)

noha HgmbH, Bochum
(ebből: Refinco Establishment, Vaduz

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00)

Melcher GmbH, Elmshorn
(ebből: Polyindustrie, Vaduz
(
M. Melcher mint kezelő

3.000.000,00
2.250.000,00
750.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00)
--)

2c melléklet
DEM-ben
Vegyes vállalatok
(Alaptőke)
Összesen
EUMIT SPA, Torino
(össz.: 2.268.000,00)
kezelő: VE Metallurgiehandel
30,6 %
Euro-Union-Metal S.A., Brüsszel
(össz.: 4.700.000,00)
kezelő: VE Metallurgiehandel
50,0 %
Charlemetal S.A., Brüsszel
(össz.: 1.410.000)
kezelő: VE Metallurgiehandel
50.0 %
TRAFER S.A., Brüsszel
(össz.: 188.000,00)
kezelő: VE Metallurgiehandel
50.0 %
Euro-Union-Metal France S.A., Párizs
(össz.: 576.000,00)
kezelő: VE Metallurgiehandel
50.0 %
Imog B.V., Rotterdam
(össz.: 880.000,00)
kezelők: VE Komb. DEUTRANS, Berlin )
VE DEUTFRACH/Seereederei, Rostock ) 67.0 %
VEB Binnenreederei, Berlin
)

1988. 12. 31-i áll.
4.720.608,00
694.008,00
2.350.000,00
705.000,00
94.000,00
288.000,00
589.600,00
308.715,00
175.287,00
105.597,00

(100 ITL = 1,30)
(100 BEC = 4,70)
(100 NLG = 88,00)
(100 FRF = 28,80)
(Közli: A Bundestag KoKo-vizsgálóbizottságának második részjelentése, 1992. december 9.,
17. sz. dokumentum, 183-193. o. Online verzió:
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/039/1203920.pdf, hozzáférés: 2016. január 4.)

*

A vaduzi Monvey cég kezelője (az eredeti dokumentum lábjegyzete).
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22. sz. dokumentum:
Az MSZMP Politikai Bizottsága a magyar szerepvállalás
átalakításáról–beszüntetéséről
(Részlet az MSZMP PB 1988. december 13-i
ülésének jegyzőkönyvéből)
„Grósz Károly: Elvtársak, a Politikai Bizottság tárgyalja a testvérpártoknak nyújtandó anyagi
segítségre vonatkozó javaslatot, Kovács* elvtárs az előadó, Kótai elvtárs részt vesz. Átadom
Kovács elvtársnak a szót.
Kovács Béla: Tisztelt Politikai Bizottság! A Külügyi Osztállyal közösen összeállított tervezett
költségvetés összege megegyezik az előző évivel, és annak összeállítására a takarékossági
szempontok szigorú figyelembe vételével került sor. A deviza-előirányzatok két részből
tevődnek össze. Egyrészt a testvérpártoknak közvetlenül nyújtott pénzügyi támogatásból, a
másik dolog a pártoknak lapjait megrendelésen [sic] keresztül nyújtott segítségnyújtásból.
Szeretném jelenteni a Tisztelt Politikai Bizottságnak, hogy csak azokat a pártokat támogatjuk
anyagilag, amelyek elnyomatásuk meg illegalitásuk következtében képtelenek önfenntartásra.
Szeretném azt is jelenteni, hogy a támogatást igénylők köre az itt föltüntetetteken túlmenően,
jóval szélesebb, és gondos mérlegeléssel választottuk ki a segélyezésre javasolt pártokat. Az
esetenkénti túlméretezett igényeket minden esetben lecsökkentettük. Ilyen volt például a
Libanoni Kommunista Pártnak a kérése, a rádióadóhoz mikrohullámú átjátszó berendezés
kérésére. A szerény mértékű, devizális természetű támogatáson túl, forintba[n] jelentkező
segélyeket nyújtunk testvérpártjaink nálunk élő menekültjeinek, ösztöndíjasainak egyrészt
hivatalos külföldi utazásaihoz, különböző rendezvényeken való részvételre, a magyarországi
életfeltételek kialakításához különböző ruházatvásárláshoz és így tovább.
A devizában és a forintban előirányzott tételeken túl más segítséget, a szerény mértékű
ösztöndíjas fogadásán túl nem nyújtunk a pártoknak.
Kérem a Tisztelt Politikai Bizottságot, hogy a beterjesztett javaslatot szíveskedjék
elfogadni.
[Grósz Károly:] Köszönöm szépen. Kótai elvtárs, van-e esetleg valami?
Kótai Géza: Igen, egyetlen apró dolog bizonyára feltűnt a Politikai Bizottság tagjainak, hogy
Törökország Egyesült Kommunista Pártjánál a többihez képest viszonylag nagy összeg a
10.000 dollár. Annyit említenék meg, hogy Európa egyetlen illegalitásban dolgozó pártja.
Reméljük, hogy ez változni fog belátható időn belül. Ez indokolja, hogy kétszer annyit
kapjanak most a törökök. Megérdemlik ezt a támogatást.
Grósz Károly: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, elvtársak? Tessék, Gyenes** elvtárs!
Gyenes András: Ez egy nagyon régi gondunk, ezeknek a pártoknak a támogatása, főként ami
a pénztámogatást illeti. Az ember végignéz a listán, és elkezd gondolkodni ugye, hogy van itt
olyan párt, a Svájci Munkapárt, amelyiknek ötszáz dollárt adunk. Hát én sok éves külügyi
tapasztalatom során sok békát lenyeltem, mindig nagyon kellemetlen helyzetbe[n] voltam,
mikor egy-egy párt vezetőjével közölni kellett, hogy kérem, adunk 1.000 vagy 1.500 dollárt,
olyan is előfordult, hogy az illető közölte, hogy nem vagyunk koldusok. S visszautasított. A
libanoni párt például. Én nagyon meggondolandónak tartanám, hogy ezt a formát fönntartsuk*

Kovács Béla: 1987–1989 között az MSZMP KB Pártgazdasági és Ügykezelési Osztályának vezetője.
Gyenes András: 1968–1970, majd 1971–1974 között az MSZMP KB Külügyi Osztályának vezetője, 1975–
1982 között külügyi KB-titkár, 1982–1989 között az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke.
**

- 246 e? Még akkor is, hogyha ezek a pártok pénzbeli segélyt kérnek. Addig én értem, amíg arról
szól, hogy megrendeljük – mit tudom én – a kiadványukat x példányban, és ezen a címen
folyósítunk számukra valamilyen pénzt. De a forma nagyon fontos szerintem. Ne
zsebpénzeket osztogassunk. Sokkal célszerűbbnek látszana, talán ezeknek a pártoknak az
esetében is, mint a hondurasi, vagy nem tudom, milyen párt még, ha ebbe a második pontba
sorolt támogatási formába sorolnánk be őket. Inkább adjunk nekik repülőjegyet, bár azt
hiszem, az sem csak forint, de ez a készpénztámogatás, ez – szóval nem hiszem, hogy jó
dolog. Úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy kell-e ehhez ragaszkodnunk? Föltétlenül igényt
tartanak erre a formára és ebbe a mértékre [sic] ezek a pártok?
Grósz Károly: További kérdés? Tessék. Kérdés nincs, hát akkor…
Kovács Béla: Igen, itt az 500 dollár esetében tulajdonképpen folyóirat- és napilapra történő
előfizetésről van szó, nem pedig készpénzről.
(Közbeszólás: Egyik-másiknál ez fel van tüntetve, a többinél nincs).
Grósz Károly: Tessék, Kótai elvtárs!
Kótai Géza: Tisztelt Politikai Bizottság! Én a felvetést a jövőre nézve jogosnak tartom, hogy
konkrétabb formákat. De ezek a pártok kérik ezt a támogatást. Most az a helyzet, hogy az ő
tevékenységükhöz illegális körülmények között dolgoznak, vagy erőteljesen visszaszorítják
őket, ott a belső mozgáshoz is szükségük van, ott dollárba[n] kell fizetni. Na most, más
szocialista ország[ok], más testvérpárt[ok] is adnak valami hasonló mértékűt, ebből áll össze
nekik a létezésükhöz, a minimális létezésükhöz… De megfontolandónak tartanám, hogy a
jövőre nézve felülvizsgáljuk, és őket magukat is felkészítsük arra, hogy talán más formában –
jelképes szolidaritás, tudom, hogy a mai gazdasági helyzetben minden dollár számít, de
megemlíteném, hogy mindösszesen 70.000 dollárról van szó. És egyébként a tartalékokat
sosem szoktuk felhasználni, inkább spórolunk belőle. Ők ezt a szolidaritásunk jeleként
értékelik. Azzal együtt, hogy amit Gyenes elvtárs fenntart, a jövőre nézve megfontolandónak
tartom, hogy esetleg korszerűbb formáját találjuk ennek a szolidaritás kinyilvánításának.
Grósz Károly: Köszönöm. Tessék, Nyers elvtárs.
Nyers Rezső: Énszerintem itt csak annyi tartozik a Politikai Bizottság hatáskörébe, hogy a
70.000 dollárt és az 5.700.000 forintot megszavazzuk-e? Az elosztás szerintem a főtitkárság
feladata lehet. Úgyhogy információként vegyük tudomásul. Mindig utána egy évvel a
főtitkárság, az terjessze ide, hogy kiknek adta, de legyen szabad [a] felhasználása és szükség
van ilyenekre, de nagyon kicsinyesek ezek [sic], hogy politikai döntés tárgyai legyenek.
(Közbeszólás: Fogadjuk el.)
Grósz Károly: Tessék, Szűrös elvtárs.
Szűrös Mátyás: Tisztelt Politikai Bizottság! Én a következőket mondanám a témával
összefüggésben, és ezt nem is kellene jegyzőkönyvbe[n] rögzíteni. Volt korábban egy
bizonyos titkos összeg, amit évente átadtunk az SZKP-nak. Ez 650.000 dollár volt. Ezt
megszüntettük tavaly. Miután – hát – nem akartunk ebbe[n] sem teljesen egyedül maradni.
Kiderült, hogy – hát ugye – a románok soha nem társultak, a lengyelek megszüntették, aztán a
csehszlovákok, NDK-sok kezdtek el ingadozni. T[udni]i[llik] nem tudtuk, hogy ezt a pénzt ki
kapja és hogyan kapja. Ez bekerült egy közös kasszába. S most ugye a Ponomarojov [sic]
elvtárs intézte – azért mondom, hogy nem kellene jegyzőkönyvbe venni – de hogy a…
(Nyers Rezső közbeszólása: …amikor pénzügyminiszter voltam, összeszedtük a
dollárt, a Kiss Károly átjött érte, és effektív[e] dollárba[n] egy csomagba[n] hozta
ide, úgy vitték tovább.)
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lezártuk Kádár elvtárs egyetértésével, és – hát – a Dobrinyin elvtárssal közöltük, hogy kérem,
ez nem egy jó megoldás. Úgyhogy megszüntettük. Ezt így véglegesíteni kellene a Politikai
Bizottság részéről és tudomásul venni.
A másik dolog, hogy teljesen jogos a Gyenes elvtárs felvetése és a Nyers elvtársé is, hogy
itt egy keretet kellene csak megszabni, és adott alkalommal, ha szükségessé válik, meg
kéréssel fordulnak hozzánk, de az automatizmust, azt most már szüntessük meg. Igaz, hogy
volt itt egy rotáció, hogy egyik évben a pártok egyik csoportja kapott, aztán következő évben
más lista szerint adtunk, de ezt meg kellene egyáltalán már szüntetni mint módszert. Hanem
ha kéréssel fordulnak hozzánk, akkor mérlegeljük ott. Ennek az összegnek a keretében.
A harmadik dolog, hogy van a támogatásnak egy más fajtája, a sajtóünnepségek. Az
szerintem egy kulturált, célszerű megoldás, azt jó fenn tartani, tulajdonképpen oda lehetne
átterelni bizonyos támogatásokat a pártok részére. Ezt akartam én kiegészítésül hozzáfűzni,
hogy most is a Politikai Bizottság már csak a kereteket fogadja el, és a Külügyi Osztály
javaslata alapján vagy a főtitkár, vagy pedig az illetékes titkár jóváhagyása elegendő lenne
tulajdonképpen a jövőben. Köszönöm szépen.
Grósz Károly: Köszönöm. Jó, akkor azt javaslom, hogy Nyers elvtárs javaslata szerint a
Politikai Bizottság vegye tudomásul ezt a két összeget. Az összeg felhasználását menet
közben a szükségleteknek megfelelően intézzük, és amikor az esztendő lezárult, [és] a
következő új összeggel idejövünk, akkor egyben jelentünk, hogy az elmúlt év tapasztalatai
alapján hogyan gazdálkodtunk a reánk bízott hatalmas nagy vagyonnal. Jó? Köszönöm
szépen.
(Nyers Rezső közbeszólása [nevetve]: Föllendültek-e tőle a mozgalmak?)
Köszönjük. Jó munkát!”
(Közli Szilágyi Gábor: Az MDP és az MSZMP a „guruló dollárok” rendszerében. In:
Keletről Nyugatra. A kommunista mozgalom titkos pénzei. Szerk.: Kiss Réka–Soós Viktor
Attila. Bp., Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2015., 64-69. o.)
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23. sz. dokumentum:
Összesítés a NSZEP nyugati érdekeltségeiről
(Alexander Schalck-Golodkowski levele Heinz
Wildenhainnak, 1989. január 17.)
Alexander Schalck
Tisztelt Wildenhain elvtárs!

Berlin, 1989. 01. 17.
SZEMÉLYESEN!

Ezennel átadom Neked a párt általam kezelt vagyonának 1988. december 31-i
állapotának leírását:
- DEM-ben* 1987. dec. 31-i
1988. dec. 31-i
állapot
állapot
I. Szabadon felhasználható, bankszámlán tárolt
pénz és rövid lejáratú hitelnyújtás
(1. sz. melléklet)

80.123.538,73

106.748.305,92

II. Tőkerészesedések cégekben, valamint nyomdákban,
hitelek, ingatlanok, építmények és gépek
tulajdonojoga (2-5. sz. melléklet)
57.476.666,00

53.421.742,00

III. Egyéb részesedések nyomdákban – tájékoztatásul
(6. sz. melléklet)
1.700.000,00

1.700.000,00

IV. A pártcégek vagyonának állapota az 1987. 12. 31-i mérleg szerint
(részben aktualizálva) – (7. sz. melléklet)
A valutabevételeket és -kiadásokat összefoglalóan az 1a melléklet tartalmazza.**
Az 1b és 1c melléklet részletezi a bevételeket és a kiadásokat cégenként.
Az elszámolási egységben (VE)*** realizált jutalékfizetéseket idén veszteség nélkül át lehetett
váltani DEM-be, és a szabad felhasználású alapba lehetett továbbítani.
A számlakártyákat és a számlakivonatokat (másolatban) mellékletként csatolva ehhez az
irathoz átadom.
A készpénzben teljesített kifizetések nyugtáit eredetiben csatolom.****
Kérem a pártvagyonnal való 1988. évi gazdálkodásra a felmentvény megadását.
*

DEM itt a német (NSZK) márka rövidítése.
Ez a melléklet egyelőre nem ismert – feltehetően nem maradt fenn.
***
Az elszámolási egység (Verrechnungseinheit – VE) a belnémet kereskedelemben használatos fiktív pénznem
volt.
****
Sem egyik, sem másik csatolmány nem maradt fenn.
**
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(szignó) Alexander Schalck
Mellékletek
1b melléklet

DEM-ben

I. A pártcégek bevételei 1988-ban
Összesen

56.283.608,03

Chemo-Plast GmbH, Berlin
Intema GmbH, Essen
Fenematex B. V., Amszterdam
Wittenbecher & Co. GmbH, Essen
Wittenbecher & Co. HgmbH, Berlin
EMA HgmbH, Essen
noha HgmbH, Essen
DHG West-Ost HgmbH, Berlin
Helcher/Mebama, NSZK/Hollandia
Friam B. V., Haarlem
R. Ihle GmbH, Hamburg
Trans-Ver-Service GmbH, Essen
Inwaco GmbH, Hamburg

9.171.958,60
10.253.378,27
656.200,02
1.614.682,08
10.616.811,77
816.899,11
8.090.189,03
3.117.176,34
4.111.800,60
4.414.523,75
3.002.630,86
100.000,00
317.357,60

1c melléklet

DEM-ben

I. A pártcégek kiadásai 1988-ban
Összesen
A cégek elnöklő intézményének (Präsidial-Anstalt*)
költségei
Nyugdíjak:
Waxmann
Heinsohn
Nolte

3.503.587,89
80.923,52
29.400,00
174.317,39
137.009,30

Adókra, adótanácsadókra, részesedések vásárlására stb.
fordított kiadások:
Unisped
301.574,50
Befimo
2.146.021,73
Refinco
74.550,00
Polyindustrie
4.345,80
Monvey
2.686,14
Monument
92.123,05
Peralt Anstalt
3.651,86
*

Vaduzban létrehozott intézmény volt, amely a holdingokat fogta össze.
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Delhi Corp.
Interholding

48.000,00
200.000,00
200.000,00

A számlák kezelési és letéti költségei, 12.032 – 12.034

8.984,60

2a melléklet
DEM-ben
II. Cégek a párt tulajdonában (holdingok)
Összesen
Hanseatic, Vaduz
Infino, Vaduz
Etablissement Monument, Vaduz
Refinco Establishment, Vaduz
Unisped, Vaduz
Polyindustrie, Vaduz
Befimo, Vaduz
Monvey, Vaduz
Hippokrates, Vaduz
Rexim S. A., Lugano
Delhi Corp. N. V., Curacao
Redel N. V., Haarlem
Interholding B. V., Haarlem
DIM B. V., Haarlem
Walbouw B. V., Haarlem

Törzstőke 1987. 12. 31.
2.983.815,00
120.600,00
60.300,00
60.300,00
36.180,00
48.240,00
60.300,00
48.240,00
36.180,00
24.120,00
2.412.000,00
15.615,00
17.640,00
8.820,00
17.640,00
17.640,00
(100 CHF = 120,60
(100 NLG = 88,20

1988. 12. 31.
2.945.080,00
119.000,00
59.500,00
59.500,00
35.700,00
47.600,00
59.500,00
47.600,00
35.700,00
23.800,00
2.380.000,00
15.580,00
17.600,00
8.800,00
17.600,00
17.600,00
119,00)
88,00)

2b melléklet
DEM-ben
II. Cégek a párt tulajdonában (kereskedő és szolgáltató vállalkozások)
Törzstőke 1987. 12. 31.
Összesen
24.844.504,00

1988. 12. 31.
25.610.000,00

Chemo-Plast GmbH, Berlin
(ebből: Rexim S. A., Lugano

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00)

INTEMA GmbH, Essen
(ebből: Redel N.V., Haarlem
(
Interholding B.V., Haarlem
(
DIM B.V., Haarlem
(
Friam Handel B.V., Haarlem
(
Friam Techniek B.V., Haarlem

3.000.000,00
300.000,00
720.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00

3.000.000,00
300.000,00)
720.000,00)
660.000,00)
660.000,00)
660.000,00)

---

44.000,00
44.000,00)

Fenematex B.V., Amszterdam
(ebből: DIM B.V., Haarlem
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(ebből: Chemo-Plast GmbH, Berlin

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00)

Wittenbecher & Co. HgmbH, Berlin
(ebből: Befimo, Vaduz
(
W. Welker mint kezelő
(
W. Schwettmann mint kezelő

3.000.000,00
2.175.150,00
412.425,00
412.425,00

3.000.000,00
2.587.575,00)
--)
412.425,00)

650.000,00
650.000,00

650.000,00
650.000,00)

DMG West-Ost GmbH, Berlin
(ebből: Arbuthnot Latham /nominee/, London*
(
S. Burmester

1.000.000,00
750.000,00
250.000,00

1.000.000,00
750.000,00)
250.000,00)

noha HgmbH, Bochum
(ebből: Refinco Establishment, Vaduz

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00)

Melcher GmbH, Elmshorn
(ebből: Polyindustrie, Vaduz
(
M. Melcher mint kezelő

3.000.000,00
2.250.000,00
750.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00)
--)

Mebama B.V., Hellevoetsluis
(ebből: Polyindustrie, Vaduz
(
M. Melcher mint kezelő

1.737.354,00
1.303.016,00
434.338,00

2.460.000,00)
2.460.000,00)
--)

507.150,00
507.150,00

506.000,00
506.000,00)

3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00)

450.000,00
450.000,00
----(100 NLG = 88,20

450.000,00
90.000,00)
90.000,00)
90.000,00)
90.000,00)
90.000,00)
88,00)

EMA Industrieanlagen HgmbH, Essen
(ebből: Wittenbecher & Co. GmbH, Berlin

Friam B.V., Haarlem
(ebből: Interholding B.V., Haarlem
R. Ihle GmbH, Hamburg
(ebből: Unisped, Vaduz
INWACO GmbH, Hamburg
(ebből: Interholding B.V., Haarlem
(
Redel N. V., Haarlem
(
DIM B. V., Haarlem
(
Friam Handel B.V., Haarlem
(
Friam Techniek B.V., Haarlem
2c melléklet

DEM-ben
II. Vegyes vállalatok
(Alaptőke)
Összesen
EUMIT SPA, Torino
kezelő: VE Metallurgiehandel
Euro-Union-Metal S.A., Brüsszel
*

1988. 12. 31-i áll.
4.720.608,00

(össz.: 2.268.000,00)
30,6 %

694.008,00
(össz.: 4.700.000,00)

A vaduzi Monvey cég kezelője (az eredeti dokumentum lábjegyzete).
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50,0 %
Charlemetal S.A., Brüsszel
(össz.: 1.410.000)
kezelő: VE Metallurgiehandel
50.0 %
TRAFER S.A., Brüsszel
(össz.: 188.000,00)
kezelő: VE Metallurgiehandel
50.0 %
Euro-Union-Metal France S.A., Párizs
(össz.: 576.000,00)
kezelő: VE Metallurgiehandel
50.0 %
Imog B.V., Rotterdam
(össz.: 880.000,00)
kezelők: VE Komb. DEUTRANS, Berlin )
VE DEUTFRACH/Seereederei, Rostock ) 67.0 %
VEB Binnenreederei, Berlin
)

2.350.000,00
705.000,00
94.000,00
288.000,00
589.600,00
308.715,00
175.287,00
105.597,00

(100 ITL = 1,30)
(100 BEC = 4,70)
(100 NLG = 88,00)
(100 FRF = 28,80)
2d melléklet
DEM-ben
II. A párt tulajdonában levő, kezelő útján irányított vállalatok
Összesen
Utazási iroda

Tőke 1988.12.31.
55.000,55.000,-

3. melléklet
II. Részesedések nyomdákban, hitelnyújtás
Összesen
1) A vaduzi Infino cég részesedései
Heska-Druck AG, Hainburg*
Heska-Portuguesa Industrias Tipograficas,
Portugália
(az érték escudóban:

DEM-ben
1987.12.31-i áll.
13.230.241,00

1988.12.31-i áll.
6.030.241,00

7.200.000,00

--

2.229.931,00
202.721.000,00

2.229.931,00
202.721.000,00)

2) A RAPID csehszlovák reklámügynökség (mint kezelő) részesedése:
Heska-Portuguesa Industrias Tipograficas,
Portugália
3.250.310,00
(az érték escudóban:
135.779.000,00
3) A vaduzi Monument cég hitelezése:
Plambeck & Co. Druck und Verlag GmbH

*

550.000,00
(100 PTE = 1,10

3.250.310,00
135.779.000,00)
550.000,00
1,10)

„A nyomdát eladtuk. A 2.000.000,- DEM árbevétel 1989-ben fog realizálódni” – lábjegyzet az eredetiben.
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DEM-ben
1987.12.31-i áll.
8.095.841,00

II. Telek-, épület- és géptulajdon
Összesen

1988.12.31-i áll.
10.095.841,00

Etablissement Monument cég bérbeadott a Plambeck & Co. Druck und Verlag
GmbH-nak (a Monument cég 1986. 12. 31-i mérlege szerint):
a) telekingatlan
1.351.953,00
1.351.953,00
b) gyárépület
4.778.102,00
4.778.102,00
c) üzemi berendezések
465.786,00
465.786,00
d) tervezett építési munkálatok
1.500.000,00
3.500.000,00
5. melléklet
DEM-ben
1988.12.31-i áll.
3.964.972,00
762.972,00
152.000,00
1.700.000,00
650.000,00
700.000,00

II. Telek- és épülettulajdon
Összesen
Beépített telek Camberg/Taunusban
Öröklakás Wuppertalban
DKP-székház épülete, Düsseldorf
Thälmann-ház, Hamburg
Ház Bottropban
6. melléklet

DEM-ben
III. Tőkerészesedések nyomdákban (csak tájékoztatásul)
1988.12.31-i áll.
Összesen
1.700.000,00
Különféle részesedések a Plambeck & Co. Druck und Verlag GmbH-ban
1.700.000,00
7. melléklet
ezer DEM-ben
A pártvagyon jelenlegi helyzete (alap: 1987. december 31-i mérleg)
Saját tőke

CP
INTEMA Wittco WIHAG EMA noha DHG Melcher Mebama Friam Ihle
Inwaco
20.313
10.488 7.309
7.106 564 7.537 2.065
3.821
2.470 1.899 11.108
539

- törzstőke
- szabad
tartalék

5.000

3.000

2.000

3.000

650 1.000

1.00

3.000

444

506

3.500

450

6.280

17

7

1.500

- 2.987

500

-

1.576

511

6.000

-

- nyereség
Befektetett
vagyon

9.033

7.471

5.302

2.606

86 3.550

565

821

450

882

1.608

89

7.717

1.888

5.272

320

402

262

246

2.627

165

70

2.242

103

2.000

307

14

650

10

-

300

500

- 1.320

205

-

-

-

-

- 1.500

-

-

-

110

6

Részesedés más
cégekben

Kölcsönök (a
1.800
10.000
párt alapjából)
1988-as forgalom (jutaléküzletek és
ellentételezés)
110
325
- export
- import

270

315

125

67

90

6

390

5

500

millió valutamárkában
100
68
41
208

520

155

-

135
70

(Közli: A Bundestag KoKo-vizsgálóbizottságának második részjelentése, 1992. december 9.,
18. sz. dokumentum, 194-209. o. Online verzió:
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/039/1203920.pdf, hozzáférés: 2016. január 4.)
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24. sz. dokumentum:
A NSZEP válasza
(Heinz Wildenhain levele Alexander SchalckGolodkowskinak, 1989. március 16.)
Heinz Wildenhain

Berlin, 1989. 03. 16.
Személyesen

Tisztelt Schalck elvtárs!
Átnéztem a párt Általad kezelt vagyonának alakulásáról és 1988. december 31-i
állapotáról szóló, hozzám eljuttatott dokumentumokat. Tudomásul vettem a következőket:
1) A szabadon felhasználható banki és készpénz-eszközök összege 92.248.305,92 DM.
Ezzel az összeg az 1987. december 31-ihez képest 24,2 millió DM-val nőtt.
A 644. sz. számlára végrehajtott, tanúsított 4.000.000,- DM-es átutalás befogadását
ezennel igazolom.
2) A cégek irányában nyújtott rövid lejáratú hitelek 1988. december 31-i állás szerint 14,5
millió DM-t tesznek ki.
3) A cégekben és nyomdákban meglevő tőkerészesedések, a számukra nyújtott hitelek és
telek-, épület- és géptulajdonunk értéke 53.421.742,- DM. (Lásd az elszámolás 2-5. sz.
mellékleteit.)
A párt e vagyonának kezeléséért és az 1988-as pozitív fejlődésért, valamint az adatgazdag
elszámolásért szívből köszönetet mondok Neked, és ezennel kiállítom az 1988. évre a
felmentvényt.
Szocialista üdvözlettel:
(szignó) H. W.
(Közli: A Bundestag KoKo-vizsgálóbizottságának második részjelentése, 1992. december 9.,
18. sz. dokumentum, 210. o. Online verzió:
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/039/1203920.pdf, hozzáférés: 2016. január 4.)
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25. sz. dokumentum:
Az SZKP PB 1989. január 10-i, P 146/15. sz. határozata alapján
kifizetett pénztámogatások
(dátumozás nélkül, feltehetően 1990. január)
P 146/15, 1989. január 10-én
1) USA KP

2 000 000

mindent

2 000 000

- 03.02.

2) FKP (Franciaország) 2 000 000

mindent

2 000 000

- 02. 01.

3) Finn KP (Egység)

1 800 000

mindent

500 000
300 000
300 000
200 000
100 000
100 000
300 000

- 01. 16.
- 03. 13.
- 04. 12.
- 05. 26.
- 09. 26.
- 12. 21.
- 01. 10.

4) Portugál KP

1 000 000

mindent

500 000
500 000

- 02. 13.
- 07. 03.

5) Görög KP

900 000

mindent

400 000
300 000
200 000

- 03. 20.
- 07. 03.
- 09. 26.

6) Izraeli KP

800 000

mindent

200 000
300 000
300 000

- 02. 14.
- 05. 24.
- 08. 31.

7) Chilei KP

700 000

mindent

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

- 01. 23.
- 04. 04.
- 04. 12.
- 05. 08.
- 07. 20.
- 09. 08.
- 10. 25.

8) Libanoni KP

500 000

mindent

250 000
250 000

- 01. 20.
- 04. 26.

9) Indiai KP

500 000

mindent

300 000
200 000

- 01. 25.
- 04. 01.

10) Venezuelai KP

500 000

mindent

300 000
200 000

- 01. 23.
- 06. 26.

(Közli: Voslensky, Michael S.: Das Geheime wird offenbar. Moskauer Archive erzählen
1917–1991. München, Langen Müller, 1995., 187-188. o.)

