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A két világháború közötti szovjet–magyar kapcsolatokra  
vonatkozó iratok az oroszországi levéltárakban 

A Külföldi Kulturális Intézetek Igazgatóságának Klebelsberg Ösztöndíjával 2002 
tavaszán egy hónapot, 2003 nyarán két hónapot töltöttem Moszkvában, ahol több 
levéltárban folytattam kutatásokat. Kutatási témám a két világháború közötti 
szovjet–magyar diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó iratok feltá-
rása volt. A második világháború után, és különösen az 1950-es, 1960-as években 
átpolitizált téma elfogulatlan és minél megbízhatóbb rekonstruálását nagymérték-
ben nehezítette, hogy a korabeli szovjet iratok nem váltak hozzá-férhetővé még az 
orosz kutatók számára sem. A kérdéskörre vonatkozóan csak az 1990-es évek 
közepétől jelentek meg az első olyan monográfia-fejezetek és tanulmányok, ame-
lyekben már találunk hivatkozásokat orosz levéltári jelzetekre.1 Noha az orosz 
levéltárakban jelenleg is több adminisztratív akadállyal kell megküzdenie az oda-
érkező kutatóknak, a Horthy-korszak magyar külpolitikájának mélyreható feldol-
gozása és bemutatása nem lehet mellékes a korszak mozgásteréről és kényszerpá-
lyájáról folytatott szakmai viták során. A probléma értékelésével több adalékot 
nyerhetünk annak megítéléséhez is, hogy a hazai történeti kutatások homlokteré-
ben lévő 1944 utáni szovjet–magyar viszonyra milyen hatással volt a magyar dip-
lomáciának a Szovjetunióval szemben elfoglalt álláspontja a vizsgált időszakban, 
tehát 1920–1941 között, és a szovjet politikai vonalvezetés 1944 után mennyire 
volt kontinuus Magyarország viszonylatában az 1920-as, 1930-as évekhez képest.  

 
Kutatott levéltárak:  

 
I. Orosz Föderáció Külügyminisztériumának Külpolitikai Levéltára (Архив 
внешней политики Министерства Иностранных Дел Российской 
Федерации – АВП МИД РФ), Moszkva 
II. Orosz Föderáció Állami Levéltára (Государственный архив Российской 
Федерации – ГАРФ), Moszkva 
III. Orosz Állami Gazdasági Levéltár (Российский государственный архив 
экономимки – РГАЭ), Moszkva 
IV. Orosz Állami Katonai Levéltár (Российский государственный военный 
архив – РГВА), Moszkva 
V. Orosz Állami Társadalom- és Politikatörténeti Levéltár (Российский 
государственный архив социально-политической истории – РГАСПИ), 
Moszkva 

 
 

 
1 A két világháború közötti magyar-szovjet kapcsolatokra a külügyi archívum iratai alapján a követ-

kező munkákban történt utalás: ПУШКАШ, 1995. 244–298.; ПУШКАШ, 1996. 122–129., 182–192., 
211–238., 250–257., 270–275.; KOLONTÁRI, 1999. 3–29.; ИСЛАМОВ, 2000.; КОЛОНТАРИ, 2001. 
236–256.; KOLONTÁRI, 2001. 173–179.; KOLONTÁRI, 2002. 66–113.; SERES, 2002. 369–399.; SE-
RES, 2003. 359-429.  
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I.  
Orosz Föderáció Külügyminisztériumának Külpolitikai Levéltára  

(Архив внешней политики Министерства Иностранных Дел Российской 
Федерации – АВП МИД РФ)  

 
A magyar–szovjet államközi kapcsolatok kutatásának súlypontja az orosz külpoli-
tikai levéltárra esik, mivel a Szovjetunió külkapcsolatait érintő döntési mechaniz-
mus legfontosabb szegmense 1920–1941 között a Külügyi Népbiztosság volt. Ennek 
levéltári fondjaiban találhatók meg a magyar–szovjet kétoldalú kapcsolatok vo-
natkozásában meghatározó követi-nagyköveti jelentések, a Külügyi Népbiztosság Ta-
nácstestületének felterjesztései a döntéshozó pártszervekhez, a magas beosztású 
külügyi tisztviselők (népbiztosok, népbiztos-helyettesek, osztályvezetők, stb.) le-
velei és táviratai, valamint a belső használatra készített feljegyzések és szakértői 
elemzések. Sajnos a levéltár kutatási szabályzata, amely rögzíti az iratanyaghoz 
való hozzáférés feltételeit, nem idomul az iratanyag iránt megnyilvánuló széleskö-
rű nemzetközi szakmai érdeklődéshez és a kutatói igényekhez.  

A külföldi kutatók nevében kutatási engedélyt egyes tudományos intézmények 
(például az Orosz Tudományos Akadémia megfelelő intézetei, vagy a moszkvai 
Magyar Levéltári Intézet) kérhetnek az Orosz Föderáció Külügyminisztériumának Do-
kumentációs Főosztályától. A beérkező kérvények elbírálási ideje – elvileg – egy hó-
nap, ezért érdemes azokat előre, jóval a moszkvai kiutazás tervezett időpontja 
előtt elindítani, nehogy kellemetlen meglepetés érje a hazai kollégákat.  

Az engedély birtokában azonban a Moszkvába érkező kutatók még nem „dör-
zsölhetik elégedetten a tenyerüket”, ugyanis a legfőbb akadállyal csak a kutatóte-
rembe érkezve szembesülhetnek: a kutatáshoz nélkülözhetetlen, az iratok feltárá-
sában alapvető útmutatásokat tartalmazó levéltári segédleteket nem tekinthetik 
meg. A kérőlapon a témakörüket és annak kronológiai kereteit kell megadniuk, és 
a levéltár munkatársai ez alapján válogatják ki az iratokat. Mivel csak ők tekint-
hetnek be a levéltári segédletekbe, a megfelelő dokumentáció kikeresését, feltárá-
sát végső soron nekik kell elvégezniük a kutató helyett. A válogatás szempontjait 
– mivel az iratanyag belső elrendezését ismerik, de általában nem szakértői az 
adott témakörnek vagy korszaknak – önkényes módon határozzák meg, emiatt 
van az, hogy nem mindig az érdemi információt tartalmazó akták kerülnek a kuta-
tó asztalára. Így a történelmi események minél megbízhatóbb rekonstruálásában 
szerepet játszó fontos okmányok, vagy csak apróbb mozzanatnak tűnő, de a teljes 
képet árnyaló adatok kerülhetnek ki a kutató látóköréből. Mindez a kutató szem-
pontjából azt jelenti, hogy csak a „sötétben tapogatózik”, ezért fennáll annak a 
veszélye, hogy az iratok feldolgozásánál teljesen félrevezetődik, vagy munkája 
vakvágányra kerül. 

Ez a gyakorlat alapvetően sérti a kutatási szabadság elvét, és az alkotómunka 
számára nem teremt kedvező légkört. Az államérdekeket figyelembe véve és tisz-
teletben tartva, érthetőek lennének a közelmúlt, vagy akár az 1970-es, 1980-as 
évek külügyi iratainak kutathatóságánál alkalmazott – a világ több országában 
hasonlóképpen megszokott – szigorítások. Elgondolkodtató azonban, hogy az 
1920-as 1930-as években keletkezett iratok esetében miért érvényesül ez a gyakor-
lat? További gondot jelent, hogy a levéltárba érkező külföldi kutatóknak nem 
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adnak elegendő mennyiségű iratot, amelynek áttanulmányozása kitöltené a 
moszkvai tartózkodásuk teljes idejét. Gyakran előfordul, hogy több nap, akár 
több hét is eltelik, mire – ha a kutató külön szóvá teszi – új őrzési egységeket 
hoznak ki számára. Ezen kívül a fénymásolati díj rendkívül magas (1,1 dol-
lár/oldal), de gyakran előfordul, hogy a fénymásolás elvégzését különböző indo-
kokra hivatkozva, vagy indoklás nélkül elutasítják (ezt legtöbbször előre jelzik, 
már az egyes őrzési egységek kutatótermi átadásánál). Gyakori eset, hogy ha mégis 
vállalnak fénymásolást, csak rendkívül kis terjedelemben, és azt sem teljesítik a 
moszkvai tartózkodás idejének végére. Az egyik kutatótermi felügyelő közölte, 
hogy bevett szokás szerint egy–egy ügyirat tartalmának csak maximum 30%-át 
készítik el fénymásolatban. Azt a problémát már nem is ecsetelnénk, hogy min-
denfajta technikai segédeszköz (például lap-top) használata a kutatóteremben 
szigorúan tilos. 

Mindezek fényében nem árt felkészülni arra, hogy az itteni kutatások befejezé-
se után a témával kapcsolatos kérdőjeleink száma nem, vagy csak kismértékben 
fog csökkenni. (Nagyobb korszakot árfogó diplomáciatörténeti kutatási téma sike-
res lezárására úgy tűnik, csak akkor van esély, ha az illető szakember többször is 
Moszkvába utazik.) Ezért nem lehet mellékes a már megismert lelőhelyek publiká-
lása. Ezzel és a szakirodalomban korábban megjelent utalásokkal, hivatkozásokkal 
együtt az itt kutatni kívánó hazai történészek vagy levéltárosok olyan alapokra 
tehetnek szert, amelyek legalább a kiindulást megkönnyítik számukra. Az Orosz 
Föderáció Külpolitikai Levéltárában a 04. sz. (Georgij Vasziljevics Csicserin külügyi 
népbiztos titkársága), a 05. sz. (Makszim Makszim Litvinov külügyi népbiztos titkár-
sága), a 06. sz. (Vjacseszkav Mihajlovics Molotov külügyi népbiztos titkársága), 010. 
sz. (Nyikolaj Nyikolajevics Kresztyinszkij külügyi népbiztos-helyettes titkársága), és a 
077. sz. (Magyar referatúra) fondok biztosan tartalmaznak magyar vonatkozású 
iratokat, de nem kizárt, hogy egyéb irat-együttesekben is találhatók releváns ma-
gyar vonatkozású források. A részletes találati listában feltüntetett jelzetek – az 
orosz archiválási hagyományoknak megfelelően – őrzési egységeket (ún. gyelo-t), és 
nem „csomót” vagy „tételt” jelentenek. A következő rövidítéseket alkalmaztam 
(az orosz levéltári terminológia magyar megfelelőivel):  

 
Ф=фонд (fond) 
Оп=опись (raktári jegyzék) 
П=папка (ügyirat-csomó) 
Д=дело (ügyirat) 
Л=лист (oldal) 
 

1. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 67. Д. 935 
 
Az 1921. évi rigai magyar–szovjet hadifogolycsere-egyezmény tárgyalási anyaga. 
Főleg a rigai szovjet–orosz képviselő, Jakov Sztanyiszlavovics Ganyeckij és G. V. 
Csicserin külügyi népbiztos, illetve M. M. Litvinov külügyi népbiztos-helyettes kö-
zötti táviratváltások anyaga, követjelentések a magyar álláspontról, a külügyi nép-
biztosság direktívái a magyarokkal szemben követendő álláspontról. Ebben a 
dossziéban található egy dokumentum, amely szerint a szovjet Külügyi Népbiz-
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tosság a rigai tárgyalások idejére a lett fővárosba irányította Rákosi Mátyást, hogy 
„szakértőként” segítse a szovjet követet a Magyarországról kimenekítendő magyar 
kommunisták végeleges névjegyzékének összeállításában (1921. június 30., Л. 6-
7.).  

 
2. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 67. Д. 936 
 
Az ügyirat az 1920. évi koppenhágai és az 1921. évi rigai magyar–szovjet hadifo-
golycsere-egyezmények végrehajtásának iratait tartalmazza 1921–1923 között. Itt 
található meg a G. V. Csicserin és Vlagyimir Iljics Lenin közötti levélváltás anyaga 
az Oroszországban rekedt magyar hadifoglyok kicseréléséről a magyar kommunis-
tákra. Ezen kívül több francia nyelvű diplomáciai jegyzék a rigai tárgyalások meg-
kezdéséről, a magyar és a szovjet fél közötti álláspontok egyeztetéséről a csere 
tárgyában, az oroszországi hadifogoly-transzportok leállításáról, valamint az emi-
att megrekedt tárgyalások felújításáról és Berlinbe való áthelyezéséről. Itt található 
továbbá egy irat, amely a hadifogolycsere lebonyolításának technikai módozatairól 
és anyagi vonzatáról tartott szovjet tárcaközi értekezlet jegyzőkönyvét tartalmazza 
(1923. október 13., Л. 45-46.).  

 
3. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 67. Д. 937 
 
Az aktában a magyar és szovjet állam képviselőinek 1922–1923. évi kapcsolataira 
vonatkozó berlini követjelentések kivonatai és táviratmásolatok találhatók. A 
jelentések Fenyő Miksa, a Gyáriparosok Országos Szövetségének főtitkára 1922. 
februári berlini gazdasági jellegű tárgyalásaira, és az 1922. évi genovai és berlini 
titkos tárgyalások után meginduló félhivatalos kapcsolatfelvételre vonatkozó ada-
tokat tartalmaznak. Itt találhatók továbbá a Pintér Miksa magyar üzletember által 
1923 tavaszán kezdeményezett, a magyar kormány által is hallgatólagosan támoga-
tott gazdasági puhatolózó megbeszélésekre vonatkozó jelentések. Az iratcsomón 
belül kiemelt jelentőségű forrás Alekszej Mihajlovics Usztyinov berlini szovjet követ-
ségi tanácsos jelentése Abele Ferenc berlini magyar katonai attaséval lezajlott talál-
kozójáról, amelynek célja a Romániával kapcsolatos információk cseréje volt 
(1923. április 24., Л. 29.).  

 
4. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 67. Д. 938 
 
Az 1924. évi berlini magyar–szovjet tárgyalások anyaga a diplomáciai kapcsolatok 
felvételéről és a két állam közötti kereskedelmi viszonyok rendezéséről. Itt találha-
tók meg az 1924. májusi bécsi hivatalos kapcsolatfelvételre vonatkozó források, a 
berlini tárgyalások megkezdéséről és menetéről szóló szovjet követjelentések, G. 
V. Csicserin és M. M. Litvinov direktívái a tárgyalásokon képviselt szovjet állás-
pontra, a diplomáciai és kereskedelmi egyezmény szovjet szövegtervezetei, vala-
mint a hivatalos magyar–szovjet jegyzékváltás szövege a diplomáciai missziók 
dolgozói létszámának korlátozásáról. Itt van továbbá az egyezmények ratifikáció-
jára előírt határidő 1925. évi meghosszabbítására vonatkozó magyar javaslatok 
anyaga, és az erre adott szovjet reakcióval kapcsolatos egyeztetések dokumentu-
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mai. Ebben a gyelo-ban találtam meg a leendő moszkvai magyar követ személyére 
vonatkozó szovjet elképzelésekkel és találgatásokkal összefüggő levelezést. Érde-
kes irat J. A. Berzin bécsi szovjet követ elemzése a magyar–szovjet kapcsolatok 
aktuális helyzetéről, a diplomáciai kapcsolatok felvételére tett kísérlet bukása után 
(1925. augusztus 31., Л. 11-14.) 

 
5. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 67. Д. 939 
 
A diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételéről szóló 1924. évi augusztu-
si–szeptemberi berlini magyar–szovjet tárgyalások szovjet háttéranyaga: a diplo-
máciai és kereskedelmi egyezmény szovjet szövegvariánsai, a magyar delegáció 
által benyújtott javaslatok ellentervezetei, belső feljegyzések a magyar javaslatok 
elfogadhatóságáról és elutasításáról. Itt bukkantam rá az egyezmények ratifikáció-
jára előírt határidő magyar módosítása tárgyában összehívott értekezletre a Kül-
ügyi Népbiztosság Tanácstestületében (1924. december 1., Л. 23.). Ez a grémium 
mindössze néhány napos határidő-módosítást javasolt, amelyet az Oroszországi 
Kommunista (bolsevik) Párt Központi Bizottságának Politikai irodája (OK(b)P KB 
(Politbüró) nem fogadott el, hanem részben a bizakodó Csicserin külügyi népbiztos 
állásfoglalása alapján a magyar kéréshez igazodva, négy hónappal meghosszabbí-
totta azt.  

 
6. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 68. Д. 940 
 
A Külügyi Népbiztosság és a Politbüró közötti levelezés dokumentumai az 1924. 
évi magyar–szovjet diplomáciai és kereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban: fel-
terjesztések, javaslatok a Politbüróhoz, emigráns magyar kommunisták állásfogla-
lása a magyar–szovjet megállapodással kapcsolatban. Itt található G. V. Csicserin 
levele J. V. Sztálinhoz, melyben egy észtországi szovjet követjelentésre hivatkozva 
a szovjet külügyi népbiztos kiáll a magyar–szovjet diplomáciai egyezmény mellett, 
még a ratifikáció határidejének elhalasztása esetére is (1924. december 26., Л. 9.). 
Ugyanebben az irat-együttesben található meg Jakov Hrisztoforovics Davtjan kineve-
zett magyarországi szovjet követ levele Joszif Visszarionovics Sztálinhoz, melyben 
kéri, hogy a magyar kormány ratifikáció iránti habozó magatartása miatt nevezzék 
ki más külképviselet élére (1925. február 3., Л. 1.). Végül igen értékes adatokat 
tartalmaz Litvinov felterjesztése a Politbürónak: a Magyarország és Románia kö-
zötti ellentétek miatt a Szovjetunió számára rendkívül fontos lenne a Magyaror-
szággal fenntartott kapcsolat, ezért kéri, hogy a PB támogassa a magyar–szovjet 
egyezmény parafálását a Szovjetunió számára esetlegesen kisebb presztízsveszte-
séget jelentő pontjai ellenére is (1924. szeptember 9., Л. 6–7.).  

 
7. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 68. Д. 941 
 
G. V. Csicserin és Kun Béla közötti levélváltás 1924 júniusából a magyar–szovjet 
megállapodás tárgyában. A szovjet külpolitika szerette volna megismerni a magyar 
emigránsok álláspontját az ellenforradalmi magyar kormánnyal kötendő esetleges 
egyezmény kérdésében. Kun Béla támogatta „Lenin vörös Oroszországa” és 
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„Horthy fehér Magyarországa” közötti kapcsolatfelvételt, illetve egy rövid jellem-
zést is adott Gratz Gusztávról, a tárgyalások ösztönzésében meghatározó szerepet 
játszó magyar politika szereplőről (1924. június 17., Л. 1-2.). 

 
8. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 68. Д. 942 
 
Az ügyirat tartalmazza a Szovjetunióban lévő hadifogoly-csoportok utolsó tagjai-
nak hazaszállítására vonatkozó dokumentációt 1924–1925 folyamán. Főleg varsói 
és berlini szovjet követjelentések az utolsó hadifogoly-szállítmányok Magyaror-
szágra érkezéséről, a varsói és németországi magyar megbízottakkal folytatott 
alkudozásokról újabb magyar kommunisták felvétele tárgyában a „csere-jegyzé-
kekre.” Itt található egy hivatalközi tanácskozás jegyzőkönyve, amelyen a Komin-
tern (Rákosi Mátyás), az OKP(b) KB (Kun Béla), és a Külügyi Népbiztosság képvi-
selői vitatták meg az utolsó csereakciók lebonyolítását (1924. június 25., Л. 8.).   

 
9. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 68. Д. 943 
 
A mindössze két, 1925 őszéről származó dokumentumot tartalmazó ügyirat a 
„Rákosi-üggyel” foglalkozik. Az első irat Ny. Ny. Kresztyinszkij berlini szovjet kö-
vet jelentése M. M. Litvinovnak, amelyben berlini magyar kommunista emigrán-
sokkal történt találkozóján történtekről ír. A magyar kommunisták hozzá fordul-
tak, mint a szovjet állam hivatalos képviselőjéhez, annak érdekében, hogy félhi-
vatalos diplomáciai csatornákon tegyen lépéseket Rákosi megmentése érdekében 
(1925. október 26., Л. 1.). Bár a szovjet követ – objektív akadályokra hivatkozva – 
tartózkodó magatartást tanúsított a magyarok kérésével szemben, a második do-
kumentum már arról számol be, hogy a német szociáldemokratákon keresztül 
igyekezett nyomást gyakorolni a magyar kormányra, hogy Rákosinak a bírósági 
eljárás során megfelelő védelmet biztosítsanak (1925. november 17., Л. 2.).  

 
10. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 68. Д. 944 
 
Az akta 1924. augusztusi–szeptemberi iratokat tartalmaz. Ezek egyik része a kö-
vetjelentésekhez mellékelt, a magyar sajtónak a magyar–szovjet diplomáciai és 
kereskedelmi megállapodás tárgyában írt, 1924. szeptemberi tudósításainak német 
nyelvű kivonatát tartalmazza. Másik része az egyik bécsi közös osztrák–szovjet 
kereskedelmi részvénytársaság két tagjának, Wilhelm Kapellernek és Jack Spiwaknak 
az augusztusi budapesti látogatása miatt kirobbant „botránnyal” foglalkozik. A 
magyar sajtó a két osztrák üzletember magyarországi látogatását a magyar–szovjet 
gazdasági kapcsolatok hivatalos elmélyítéseként értelmezte, amit a bécsi szovjet 
kereskedelmi képviselet határozottan cáfolt (1924. augusztus 28., Л. 4.).  

 
11. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 68. Д. 945 
 
Az akta a magyar sajtónak a szovjet külpolitika számára felhasználható tudósítása-
inak a kivonatait tartalmazza 1925–1926-ból. Ezeket havi rendszerességgel a bécsi 
követségen állították össze, és valamelyik jelentéshez mellékelték. A legérdeke-
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sebb az 1926. augusztus 14.–1926. augusztus 27. közötti sajtószemle, amely a 
magyar külügyminisztérium hivatalos orgánumának tekintett Pester Lloyd és a libe-
rális Újság hasábjain, a Szovjetunió elismerésének kérdésével kapcsolatban kirob-
bant sajtóvitáról tudósít (1926. augusztus vége, Л. 51–57). 

 
12. АВП МИД РФ Ф. 04. Оп. 11. П. 68. Д. 946 
 
A magyar–szovjet államközi kapcsolatokra vonatkozó dokumentáció 1925–1930 
között. Itt találhatók meg ebből az időszakból a Magyarország belpolitikai helyze-
tét, a külpolitikai orientáció alakulását, a Szovjetunióval kapcsolatos magyarorszá-
gi nézeteket taglaló berlini és bécsi követjelentések. Értékes információk vannak 
továbbá a baltikumi magyar és szovjet diplomaták érintkezéseiről is. Kiemelten 
fontos jelentőségű Litvinov Sztálinhoz írt levele, melyben a Szovjetunió súlyos 
külpolitikai helyzetére való tekintettel javasolja, hogy „kitörési pontként” a Szov-
jetunió rendezze viszonyát Magyarországgal, akár úgy is, hogy az 1924. augusztusi 
kiinduló magyar javaslatnak megfelelően nem állítják fel a diplomáciai missziókat 
a két ország területén (1928. december 31., Л. 20.). 

 
13. АВП МИД РФ Ф. 05. Оп. 14. П. 97. Д. 28. 
 
Az 1934. évi magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételére vonatkozó tár-
gyalások szovjet anyaga. Itt vannak a Jungerth-Arnóthy Mihály ankarai magyar és 
Jakov Zaharovics Szuric ankarai szovjet követ között zajló első puhatolózó beszélge-
tésekről szóló feljegyzések 1934 januárjában, a Külügyi Népbiztosság II. Nyugati 
osztályán elkészített diplomáciai egyezmény-tervezetek, Vlagyimir Petrovics Patyom-
kin római szovjet követ jelentései a Jungerth-Arnóthy Mihállyal folytatott véglege-
sítő tárgyalásokról, illetve a Külügyi Népbiztosság és Ny. Ny. Kresztyinszkij kül-
ügyi népbiztos-helyettes direktívái a tárgyalásokkal kapcsolatban. Különleges érté-
ket képvisel Patyomkin értékelése a Szovjetunió és Magyarország közötti diplo-
máciai kapcsolatok felvételéről, és annak hasznáról a szovjet állam számára (1934. 
február 15., Л. 59–62.). 

 
14. АВП МИД РФ Ф. 06. Оп. 1. П. 7. Д. 59. 
 
A budapesti szovjet követség ideiglenes ügyvivőjének, Viktor Plotnyikovnak a jelen-
tései a magyarországi helyzetről 1938 végén, 1939 elején, továbbá a moszkvai 
magyar követséghez 1939 elején eljuttatott diplomáciai jegyzékek, a „közvetlen 
diplomáciai kapcsolatok ideiglenes felfüggesztéséről”. A diplomáciai viszony de 
facto megszüntetését a Szovjetunió azzal indokolta, hogy Magyarország csatlako-
zott az Antikomintern paktumhoz, és ezzel elvesztette állami szuverenitását. Az 
akta tartalmaz továbbá egy áttekintő elemzést a magyar–szovjet kereskedelmi 
forgalomról, amelyet a Külügyi Népbiztosság Jogi osztálya készített Litvinov 
külügyi népbiztos számára (1939. január 15., Л. 9.)   
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15. АВП МИД РФ Ф. 06. Оп. 1. П. 7. Д. 60. 
 
A magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok 1939. évi rendezésére vonatkozó do-
kumentumok: Kristóffy József moszkvai magyar követ megbízólevelének átadását, 
Kristóffy és V. P. Patyomkin külügyi népbiztos-helyettes közötti tárgyalások 
anyagát 1939 októberében–novemberében, továbbá az ebben az időszakban tör-
tént határincidensekre vonatkozó iratokat. 

 
16. АВП МИД РФ Ф. 010. Оп. 1. П. 2. Д. 37.  
 
Az aktában találhatók meg a KMP KB és a moszkvai székhelyű Parasztinternaci-
onálé közötti levelezés anyaga Károlyi Mihály látogatásának lehetőségéről a Szov-
jetunióba 1930 októberében.  

 
17. АВП МИД РФ Ф. 010. Оп. 2. П. 8. Д. 73. 
 
Az 1931 decemberében Berlinben folytatott magyar–szovjet előzetes kereskedel-
mi tárgyalások anyaga, feljegyzések a szovjet fél álláspontjáról az áruforgalom fej-
lesztésére vonatkozóan, illetve a gazdasági kapcsolatok élénkítésének kihatásairól 
a politikai kapcsolatokra. Itt található Lev Mihajlovics Hincsuk berlini szovjet nagy-
követ jelentése a magyar–szovjet gazdasági kapcsolatokról, M. M. Litvinov reagá-
lása az áruforgalom fejlesztését célzó elképzelésekre. 

 
18. АВП МИД РФ Ф. 010. Оп. 10. П. 50. Д. 32.  
 
A budapesti szovjet követ, Alekszandr Artyemjevics Bekzadjan 1935. évi jelentései M. 
M. Litvinov szovjet külügyi népbiztosnak és Ny. Ny. Kresztyinszkij szovjet kül-
ügyi népbiztos-helyettesnek. A jelentések beszámolnak a Horthy Miklós államfővel, 
Kánya Kálmán magyar külügyminiszterrel, Gömbös Gyula miniszterelnökkel, Kozma 
Miklós belügyminiszterrel folytatott megbeszélésekről (1935. január 26., Л. 3–12., 
1935. március 7., Л. 23–29.), a magyar belpolitikai élet eseményeiről. Itt vannak 
továbbá Ny. Ny. Kresztyinszkij ezzel kapcsolatos direktívái is.  

 
19. АВП МИД РФ Ф. 010. Оп. 10. П. 50. Д. 33. 
 
A budapesti szovjet követség első titkára, Szemjon Mihajlovics Mirnij és 
másodtitkára, Mihail Szavjolovics Saprov által készített feljegyzések a Rákosi Mátyás 
ügyvédjeivel, Vámbéry Rusztemmel és Lengyel Zoltánnal folytatott 
beszélgetésekről, Rá-kosi kiszabadításának lehetőségéről. Ugyancsak itt találhatók 
azok a feljegyzések, amelyek a szovjet követség munkatársainak a magyar 
politikusokkal, miniszté-riumi tisztviselőkkel, a magyar gazdasági és társadalmi 
élet társadalmi szereplőivel (pl. Förster Pál, a külügyminisztérium protokoll-
osztályának vezetője, Bornemisz-sza kereskedelemügyi miniszter, Hollós Ödön, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója), illetve a Budapesten akkreditált 
missziók diplomatáival folytatott beszélgetésekről készültek 1935-ben.   

 



 

 257 

20. АВП МИД РФ Ф. 010. Оп. 10. П. 50. Д. 37. 
 
Ny. Ny. Kresztyinszkij és Kliment Jefremovics Vorosilov hadügyi népbiztos levelezése 
a magyarországi szovjet és a moszkvai magyar katonai attasé kinevezésével kap-
csolatban 1935 áprilisában. 

 
21. АВП МИД РФ Ф. 010. Оп. 10. П. 50. Д. 38.  
 
A budapesti szovjet követség és a moszkvai Külügyi Népbiztosság közötti levele-
zés anyaga a budapesti szovjet misszió bővítéséről: katonai attasé, TASZSZ-kép-
viselő, vagy állandó távirati hivatali megbízott kinevezésének lehetőségéről, illetve 
egy kereskedelmi kirendeltség létrehozásáról. 

 
22. АВП МИД РФ Ф. 010. Оп. 10. П. 50. Д. 39. 
 
Az 1935. évi magyar–szovjet gazdasági kapcsolatokra vonatkozó dokumentumok: 
a Külkereskedelmi Népbiztosság és a Külügyi Népbiztosság Gazdasági osztálya 
közötti levelezések, a budapesti szovjet követség elemzései a magyar gazdasági 
helyzetről, a kereskedelmi kapcsolatok nemzetközi jogi hátteréről, magyar cégek-
nek a szovjet misszióhoz eljuttatott adásvételi ajánlatairól, a magyar–szovjet áru-
forgalom adatairól, statisztikáiról, kereskedelmi egyezmény és fizetési megállapo-
dás megkötésének lehetőségéről. 

 
23. АВП МИД РФ Ф. 010. Оп. 11. П. 68. Д. 29. 
 
A nagy terjedelmű akta tartalmazza a budapesti szovjet követség 1936. évi politi-
kai és gazdasági jelentéseit. Itt találhatók A. A. Bekzadjan feljegyzései a belpoliti-
kai küzdelmekről, a magyar külpolitika vonalvezetéséről, a nemzetközi politika és 
európai diplomácia változásainak hatásáról a magyar külpolitikára, a magyar reví-
ziós törekvések történelmi hátteréről. Itt őrzik továbbá a budapesti szovjet követ-
ség 1935. évi tevékenységét értékelő beszámolót a fontosabb események részletes 
bemutatásával (1936. február 16., Л. 11–29.). Ehhez az ügyirathoz csatolták to-
vábbá a Külügyi Népbiztosság II. Nyugati osztálya vezetőjének, David Grigorjevics 
Sternnek a szakértői elemzéseit a magyar hadsereg helyzetéről, Magyarország fegy-
verkezéséről, illetve a magyar–német kapcsolatokról (1936. május 4., Л. 57–69.). 

 
24. АВП МИД РФ Ф. 010. Оп. 11. П. 68. Д. 30.  
 
Itt találhatjuk a budapesti szovjet követség apparátusával kapcsolatos személyi jel-
legű dokumentumokat, a követség technikai felszereltségére, a követség épületé-
nek megvásárlására vonatkozó iratokat 1936-ból. Itt van továbbá az 1935 áprilisá-
ban megnyitott budapesti szovjet konzulátus munkájával összefüggő dokumen-
tumok nagy része: állampolgársági ügyek, munkavállalási ügyek a Szovjetunióban, 
hadifogoly-ügyek, kivándorlási kérdések, átutazóvízumok kérése, stb. 
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25. АВП МИД РФ Ф. 010. Оп. 13. П. 81. Д. 1. 
 
Az 1934. február 6-i diplomáciai kapcsolatok felvételéről szóló egyezmény utáni 
magyar–szovjet kétoldalú kapcsolatokra vonatkozó iratok: Litvinov feljegyzései 
Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai magyar követtel történt beszélgetéseiről 
Jungerth megbízólevelének átadása után, Jungerth tárgyalásai szovjet diplomaták-
kal 1934 májusában-júniusában, a Budapestre ideiglenesen kinevezett bécsi szov-
jet követ, Adolf Markovics Petrovszkij jelentései a magyarországi helyzetről, Litvinov 
direktívái Petrovszkijnak, és Litvinov első direktívái A. A. Bekzadjannak, a buda-
pesti szovjet követnek. Ez az akta tartalmazza továbbá a moszkvai magyar követ-
ségi épület átvételével kapcsolatos tárgyalásokat Jungerth és a Külügyi Népbiztos-
ság tisztviselői között. 

 
26. АВП МИД РФ Ф. 077. Оп. 15. П. 106. Д. 1.  
 
A budapesti szovjet követség első és másodtitkárának feljegyzései a budapesti kül-
földi missziók munkatársaival történt beszélgetésekről, a magyar hadsereg, a ma-
gyar gazdaság, Magyarország és más államok közötti kapcsolatok tárgyában. 
Ugyancsak itt találhatók több magyar politikussal, szociáldemokrata vezetőkkel, 
írókkal, gazdasági szakértőkkel, a sajtó képviselőivel folytatott beszélgetésekről 
készített feljegyzések 1935-ből. Több dokumentum vonatkozik a szovjet követség 
protokoll-ügyeire, egyházi ünnepségeken való részvételre, rendezvények szervezé-
sére, hivatalos fogadások megtartására. 

 
 

II. 
Orosz Föderáció Állami Levéltára  

(Государственный архив Российской Федерации – ГАРФ) 
 

Az Orosz Föderáció Állami Levéltárában a kutatási feltételek kedvezőek, a hatal-
mas kutatóforgalom ellenére a kéréseket hamar teljesítik, a megjelölt iratanyagot a 
kéréstől számított harmadik napon belül kihozzák. A kutatási engedélyre vonat-
kozó kérelmet a helyszínen be lehet nyújtani, azt pár napon belül kiadják. A ké-
relmet valamely Oroszországban működő tudományos intézetnek kell támogat-
nia. Ezen túlmenően a fénymásolási igényeket gyorsan, a külügyi levéltár fénymá-
solati díjának kevesebb, mint feléért (kb. 0,5 dollár) teljesítik. Ez a levéltár őrzi a 
nem gazdasági funkciót ellátó legfelsőbb államhatalmi–közigazgatási szervek irat-
anyagát.  

A két világháború közötti szovjet–magyar gazdasági és politikai kapcsolatokra 
vonatkozó szórványadatokat három fondban találtam. Az egyik az 5446. számú 
fond, amely a Népbiztosok Tanácsa üléseinek jegyzőkönyveit (Протоколы 
заседания Совета Народных Комиссаров СССР) tartalmazza. A másik a 8350. 
számú fond, a Népbiztosok Tanácsa Koncessziós Bizottságának iratanyaga (Главный 
концессионный комитет при Совета Народных Комиссаров СССР – 
Главконцесском). A harmadik a 3316. számú fond, amely az államfői hatalmat 
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gyakorló Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottságának (Централный 
испольнительный комитет СССР) iratait tartalmazza.  

 
1. ГАРФ Ф. 3316. Оп. 27. Д. 580. 
 
Mihail Ivanovics Kalinyin, a Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottsága elnökének 
határozata A. A. Bekzadjan oslói szovjet követ felmentéséről korábbi tisztségéből, 
és a budapesti szovjet követség élére történő kinevezéséről (1934. november 28.).  

 
2. ГАРФ Ф. 5446. Оп. 1. Д. 7.  
 
A Népbiztosok Tanácsának 1924. október 28-i ülésén kinevezik J. H. Davtjant 
korábbi tuvai szovjet követet magyarországi szovjet követté, V. P. Belgovot, a bécsi 
szovjet kereskedelmi képviselet munkatársát budapesti kereskedelmi képviselővé 
(1924. október 28., Л. 287–288, 304.).  

 
3. ГАРФ Ф. 8530. Оп. 1. Д. 1439. 
 
Ez az ügyirat tartalmazza a Weiss Manfréd Művek képviselőinek tárgyalásaira vonat-
kozó anyagot a berlini szovjet képviselettel, kereskedelmi kapcsolatok kiépítése 
érdekében. Weiss 1922 szeptemberében kereste fel a berlini szovjet kereskedelmi 
képviseletet egy egyezmény megkötése érdekében, melynek értelmében a magyar 
vállalat mezőgazdasági gépeket és gépberendezéseket exportált volna ipari nyers-
anyagért cserébe. A Koncessziós Bizottság 1923. február 9-én utasította a berlini 
kereskedelmi képviseletet, hogy tegyen jelentést a céggel folytatott tárgyalások 
menetéről. A tárgyalások eredményéről érdemi információ nem derül ki, bár felté-
telezhető, hogy Weiss, akit a szovjet dokumentumokban „Magyarország ipari 
királyának” titulálnak, nem kötött üzletet szovjet cégekkel.  

 
4. ГАРФ Ф. 8530. Оп. 1. Д. 1440. 
 
Az akta magyar tőkés csoportok és a Koncessziós Bizottság, illetve a berlini szov-
jet kereskedelmi képviselet közötti 1923. évi tárgyalásokra vonatkozó iratokat 
tartalmaz. 1923 nyarán az Angol–Magyar Bank Rt. vezetősége kísérletet tett egy 
vegyes magyar–szovjet kereskedelmi társaság létrehozására, amely kizárólagos 
monopoljogokat nyert volna a pénzintézetnek a Szovjetunióval folytatott keres-
kedelem bonyolítására. A Ganz–Danubius és a Hofherr–Schrantz Magyar Gépgyári 
Művek Rt. a dél-ukrajnai nyikolajevi hajógyárak üzemeltetésének koncesszióba adásá-
ról tárgyalt a Koncessziós Bizottsággal. A Külkereskedelmi Népbiztosság a Külügyi 
Népbiztosság állásfoglalásának megfelelően nem támogatott magyar cégekkel 
történő nagyobb volumenű üzletkötéseket addig, amíg Magyarország hivatalosan 
el nem ismeri a Szovjetuniót. Erre vonatkozóan a berlini szovjet kereskedelmi 
képviselet és a Külkereskedelmi Népbiztosság, illetve a Külkereskedelmi Népbiz-
tosság és a Külügyi Népbiztosság közötti levelezés anyaga maradt fenn.  
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III. 
Orosz Állami Gazdasági Levéltár  

(Российский государственный архив экономики – РГАЭ) 
 

A gazdasági iratokat őrző orosz archívumban a Magyarországgal fenntartott gaz-
dasági és kereskedelmi kapcsolatokra fellelhető iratanyag a 413. számú fondban, a 
Külkereskedelmi Népbiztosság (Народный комиссариат внешней торговли СССР) 
fondjában található. Az Orosz Állami Gazdasági Levéltár az Orosz Föderáció 
Állami Levéltárával egy épületben található, kutatótermük közös. A kutatási sza-
bályok és lehetőségek ugyanazok, mint az Orosz Föderáció Állami Levéltárában. 

 
1. РГАЭ Ф. 413. Оп. 5. Д. 1169. 
 
Az ügyirat a vegyes szovjet–magyar kereskedelmi társaság létesítésével kapcsola-
tos iratokat tartalmaz 1923–1924-ből. Döntő részben a berlini és a bécsi szovjet 
kereskedelmi képviselet és a Külkereskedelmi Népbiztosság közötti levelezés 
anyaga. Értékes adatok találhatók Litvinov Borisz Szpiridonovics Sztomonjakov berlini 
kereskedelmi képviselőnek írt utasításában, amely szerint a Külügyi Népbiztosság 
azért nem támogatja érdemi gazdasági kapcsolatok fenntartását a magyar tőkés 
csoportokkal, mert a Szovjetunió érdektelen a Magyarországgal folytatott keres-
kedelemben, illetve az egyezményes kapcsolatok hiánya is gátolja a kereskedelmi 
forgalom bonyolítását (1923. november 14., Л. 15–16.). Ugyanitt található a Kül-
kereskedelmi Népbiztosság levele az ausztriai szovjet kereskedelmi képviselethez, 
melyben közlik, hogy elutasítják Gratz Gusztáv javaslatát arra vonatkozólag, hogy 
egy magyar gazdasági szakemberekből álló delegáció utazzon Moszkvába (1924. 
július 26., Л. 7.).  

 
2. РГАЭ Ф. 413. Оп. 5. Д. 1373. 
 
Az ügyiratban Magyarország gazdasági helyzetével foglalkozó német nyelvű hely-
zetelemzések találhatók 1923–1924-ből. Itt bukkantam rá egy orosz nyelvű pro 
domo feljegyzésre, amely a Külkereskedelmi Népbiztosságon belül készítettek a 
magyar gazdasági viszonyokról, és a magyar–szovjet kereskedelmi egyezmény vár-
ható következményeiről (1924. november 25., Л. 1–5.). Az elemzés hangsúlyozta, 
hogy az egyezmény által biztosított lehetőségek miatt növekedni fog a két állam 
közötti áruforgalom.  

 
3. РГАЭ Ф. 413. Оп. 10. Д. 194. 
 
A Hofherr–Schrantz Magyar Gépgyári Művek Rt. és a berlini szovjet kereskedel-
mi képviselet közötti megállapodás mezőgazdasági gépek konszignációs eladásá-
ról a Szovjetunióba (1924. május 7., Л. 6–13.). Itt található a berlini szovjet keres-
kedelmi kirendeltség és a Külkereskedelmi Népbiztosság levelezése az ügylet 
gazdasági előnyeiről a Szovjetunió számára.  
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4. РГАЭ Ф. 413. Оп. 10. Д. 195. 
 
Részletes szakértői elemzés a magyar gazdaság helyzetéről (1921 eleje), a törté-
nelmi Magyarország széteséséről, és annak hatásairól a magyar gazdasági életre, 
Magyarország külkereskedelmi forgalmára.   

 
5. РГАЭ Ф. 413. Оп. 13. Д. 518. 
 
A magyar–szovjet gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó dokumentá-
ció 1933–1934-ből. A Kereskedelmi Minisztérium 1932-ben a berlini magyar kereske-
delmi képviseletre rendelte Csathó Andrást, a Kereskedelmi Minisztérium munka-
társát abból a célból, hogy építsen ki kapcsolatokat Berlinben tevékenykedő szov-
jet cégekkel, illetve a berlini szovjet kereskedelmi képviselettel. Csathó többszöri 
levélváltás után 1933 végén egy ajánlatot küldött a berlini szovjet képviseletre 
azokról a magyar mezőgazdasági termékeknek a részletes jegyzékével, amelyeket 
Magyarország a Szovjetunióba szeretett volna exportálni (1933. december 6., Л. 
16–17.). A Külkereskedelmi Népbiztosság 1934. január 21-i válaszában érdekte-
lenségét fejezte ki a jegyzékben foglalt magyar árucikkek iránt. Az akta másik 
része a Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai magyar követtel együtt 1934 májusában 
Moszkvába utazó magyar kereskedelmi delegáció tárgyalásaira tartalmaz néhány 
forrást. 

 
IV. 

Orosz Állami Katonai Levéltár  
(Российский госдарственный военный архив – РГВА) 

 
Az Orosz Állami Katonai Levéltár őrzi a Vörös Hadsereg és a különböző orosz-
országi fehér hadseregek, illetve a nyugati fehér tiszti emigráció 1917–1939 között 
keletkezett iratanyagát. Ebben az archívumban két fondban kutattam, de biztosra 
vehető, hogy más irat-együttesek is tartalmaznak magyar vonatkozású anyagot. A 
hivatalos magyar–szovjet katonapolitikai kapcsolatok kiépítésére csak 1935-től 
kerül sor, amikor kinevezték a moszkvai magyar katonai attasét, Deseő Lászlót. A 
budapesti szovjet katonai attasét csak 1940 júniusában nevezik ki L. Ny. Ljahtyerev 
személyében. A szovjet katonai attasé jelentései feltehetőleg nem itt, hanem Po-
dolszkban, az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériumának Központi Levéltárá-
ban (Центральный архив Министерства Обороны Российской Федерации) 
találhatók, ahová külföldi kutató csak kivételes esetekben kaphat kutatási enge-
délyt.  

Kisszámú titkosszolgálati, katonai felderítői jelentés található az archívum irat-
anyagában, amely Magyarországgal és a magyar hadsereg állapotával foglalkozik: a 
4. számú, a Hadügyi Népbiztosság vezetése (Управление делами при Народном 
комиссаре обороны СССР) fondjában, illetve a 7. számú fondban, a Vörös Had-
sereg Vezérkari Főnökségének iratanyagában (Штаб рабоче-крестьянской Красной 
Армии – Штаб РККА). A katonai levéltárban kedvező körülmények mellett 
lehet kutatni, a kutatási kérelmeket a kutatómunka megkezdésének napján is be 
lehet adni.  
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1. РГВА Ф. 4. Оп. 1. Д. 37.  
 
A Vörös Hadsereg Vezérkari Főnöksége Felderítő osztályának jelentése Lev Davidovics 
Trockijnak, a Forradalmi Katonatanács elnökének, azokról a lengyel tervekről, ame-
lyek Magyarország bevonását célozzák a Kisantantba. A jelentés szerint ezek a 
tervek közvetve Szovjet-Oroszország ellen irányulnak, hiszen Magyarország és 
Románia egy blokkba tömörítésével Románia helyzetét erősítik meg. (1922. január 
2., Л. 39–41.). 

Elemzés Magyarország belpolitikai helyzetéről Habsburg Károly puccsa után. A 
Bécsben készült felderítői jelentés kiemeli, hogy a Károly visszatérési kísérletei 
után jelentősen átrendeződtek a belpolitikai erőviszonyok Magyarországon Hor-
thy Miklós kormányzó javára (1921. december 26., Л. 67–71.). 

A Vörös Hadsereg Vezérkari Főnöksége Felderítő osztályának jelentései L. D. 
Trockijnak. A jelentések beszámolnak arról, hogy Salzburgban egy ellenforradalmi 
kísérlet készül, amelynek hátterében magyar radikális jobboldali körök állnak Göm-
bös Gyula félkatonai szervezeteinek vezetésével. A jelentés hangsúlyozza, hogy az 
ellenforradalmi összeesküvés kudarcra van ítélve, egyetlen eredménye az lehet, 
hogy az abban résztvevők végérvényesen kompromittálódnak majd (1922. január 
15. és 1922. január 20., Л. 150, 241–242.). 

A bécsi szovjet képviselet sajtójelentése az osztrák baloldali sajtó reakcióiról a 
magyar–szovjet hadifogolycsere-egyezmények tárgyában. Az Arbeiter Zeitung kriti-
zálta ezeket az egyezményeket, mivel a csere-listákra nem vettek fel több halálra 
ítélt magyar kommunistát sem (1922. január 21., Л. 346–349.).  

 
2. ГРВА Ф. 4. Оп. 2. Д. 788.  
 
Az ügyirat a Vörös Hadsereg Vezérkari Főnöksége Felderítő osztályának heti ösz-
szesítő jelentéseit tartalmazza nyomtatott iratok formájában (1921. március–
május, Л. 35–36., 125., 336., 367.). Ezeket a brosúrákat a hadsereg felső vezetői 
között terjesztették információk átadása végett. A megjelölt oldalakon lehet Ma-
gyarországra vonatkozó adatokra bukkanni: a magyar hadsereg felszereltségéről, 
mozgósítási állapotáról, angol hadiszállításokról Magyarország számára, katonai 
kémhálózat leleplezése Erdélyben, az őrvidéki (Burgenland) válságról, a félkatonai 
alakulatok készülődéseiről, a hadsereg tisztjeinek bújtatásáról a különféle rendvé-
delmi szervekben. 

 
3. РГВА Ф. 7. Оп. 2. Д. 431.  
 
A Vörös Hadsereg Vezérkari Főnöksége Felderítő osztályának jelentése a románi-
ai kisebbségek, különös tekintettel az erdélyi magyarság helyzetéről (1922. május 
1. és 1923. január 1., Л. 90–91, 137.). A jelentés szerint a román kormány represz-
szív politikát folytat az erdélyi magyarsággal szemben: a magyar oktatási intézmé-
nyeket bezárják, a magyar származású hivatalnokokat elűzik. A magyar nemzeti-
ségű sorkötelesek megtagadják a román hadseregben való szolgálatot. A romániai 
földbirtok-politikai törvények különösen sújtják a magyar származású birtokoso-
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i

kat, Erdélyben kifejezetten a magyar nagybirtok felosztását célozták meg. A ma-
gyar parasztokat negatív megkülönböztetésben részesítik a földosztások során a 
román parasztokkal szemben.  

 
4. РГВА Ф. 7. Оп. 2. Д. 758.  
 
A Vörös Hadsereg Vezérkari Főnöksége Felderítő osztályának stratégiai elemzése 
a magyar hadsereg aktuális állapotáról (1921. július 1., Л. 21–24.): a katonai veze-
tés helyzete, a hadseregen belüli hierarchia, a magyar hadsereg felszereltsége a 
trianoni békeszerződés után, félkatonai alakulatok Magyarországon, hadrend át-
szervezése, légierő állapota.  

 
5. РГВА Ф. 7. Оп. 2. Д. 775.  
 
Az egyik bukaresti szovjet titkos ügynök jelentése L. D. Trockijnak, a Forradalmi 
Katonatanács elnökének a Románia és Magyarország közötti ellentétekről (1922. 
április 6., Л. 15–22.). A jelentés naívnak véli azokat a magyar véleményeket, ame-
lyek Románia katonai gyengeségét és egy román–szovjet konfliktus közelségét 
vetítik előre. Szovjet-Oroszország számára ugyanakkor fontos az erdélyi kérdés 
napirenden tartása, hiszen az orosz fehérgárdista alakulatok kiképzőbázisainak egy 
része Erdélyben van, főleg Brassó környékén.  

 
V. 

Orosz Állami Társadalom- és Pol tikatörténeti Levéltár  
(Российский государственный архив социально-политической истории - 

РГАСПИ) 
 

A Marx–Engels–Lenin Intézet Archívumának (a volt pártarchívumnak) jogutód 
levéltárában jelenleg viszonylag kedvezőnek mondható feltételek mellett lehet 
kutatni. A kutatók rendelkezésére állnak a levéltári segédletek, amelyek könnyen 
eligazítják őket munkájukban. Itt találhatók a legfelsőbb pártvezetés, az OKP(b) 
egyes szervezeti egységeinek, vezető apparátusainak iratai, az oroszországi balol-
dali mozgalmak, és a bolsevik párt kiemelkedő politikusainak személyi hagyatékai, 
valamint az európai kommunista pártokat összefogó III. Kommunista Internacionálé 
(Komintern) iratanyaga. Az archívum teljes anyagán belül a 17. számú fond nagy 
érdeklődésre tart számot a külföldi kutatók körében, hiszen ebben találhatók az 
OK(b)P vezető párszerveinek iratai. 

Az Orosz Állami Társadalom- és Politikatörténeti Levéltárban a szintén magas 
fénymásolási költségek mellett a Moszkván kívül eső, „külső raktárakban” tárolt 
iratanyag repülőgépen történő beszállításáért külön „súlyadót” is fizetni kell. Ne-
hezen ellenőrizhető ennek az információnak a valódisága, mindenesetre ilyen 
„külső raktárakban” őrzik például a személyi anyagokat is. A budapesti szovjet 
követség és az OK(b)P Exterritoriális pártszervek osztálya közötti levelezéshez 
történő hozzáférés, és az iratanyagba való betekintés érdekében –erre való hivat-
kozás okán – külön összeget kellett fizetnem.  
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1. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3. (OK(b)P KB Politbüró üléseinek jegyzőkönyvei) Д. 
278. 
 
A Politbüró határozata a magyar cégekkel folytatott üzleti tárgyalások és üzletkö-
tések tárgyában (1922. március 8.) 

 
2. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 462. 
 
A Politbüró határozata a Magyarországgal folytatott, a diplomáciai és kereskedel-
mi kapcsolatok felvételére irányuló tárgyalások után kötendő egyezmény feltételei-
ről (1924. szeptember 11.) 

 
3. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 469. 
 
A Politbüró döntése J. H. Davtjan kinevezéséről budapesti szovjet követté (1924. 
október 16.).  

 
4. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 479. 
 
A Politbüró határozata a magyar kormány javaslatának elfogadásáról a szovjet–
magyar diplomáciai és kereskedelmi egyezmény ratifikációs határidejének meg-
hosszabbításáról négy hónappal (1924. december 4.). 

 
5. РГАПСИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 495. 
 
A Politbüró határozata a magyar kormány javaslatának a szovjet–magyar diplo-
máciai és kereskedelmi egyezmény hat hónappal történő meghosszabbítása tár-
gyában tett javaslatáról, abban az esetben, ha az egyezmény szövegéből kiveszik a 
2. cikkelyt (1925. április 2.). 

 
6. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 692. 
 
A Politbüró határozata a Munkaügyi Népbiztosság javaslatának elfogadásáról arra 
vonatkozólag, hogy két szovjet szakember utazzon el a budapesti 5. nemzetközi 
orvostudományi konferenciára (1928. június 21.). 

 
7. РГАПСИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 721. 
 
A Politbüró határozata a Külügyi Népbiztosság javaslatának elfogadásáról a dip-
lomáciai kapcsolatok rendezéséről Magyarországgal, úgy, hogy ideiglenesen a két 
állam ne állítson fel külképviseleteket egymás fővárosában, hanem érdekeik képvi-
seletével harmadik országban lévő misszióikat ruházzák fel (1929. január 10.).  
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8. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 1005. 
 
A Politbüró határozata a közvetlen diplomáciai kapcsolatok felfüggesztéséről Ma-
gyarországgal. A határozat teljes szövege ún. „különleges dossziéban” található. 
(1939. január 29.) 

 
9. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 1015. 
 
A Politbüró határozata Nyikolaj Ivanovics Saronov kinevezéséről budapesti szovjet 
követté. (1939. október 19.) 

 
10. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 1027.  
 
A Politbüró határozata a budapesti szovjet kereskedelmi képviselő kinevezéséről 
Ny. F. Vozszsov személyében. (1940. szeptember 6.) 

 
11. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 1036. 
 
A Politbüró határozata a Külügyi Népbiztosság javaslatának elfogadásáról az 
1848-as magyar honvédzászlók átadásáról a magyar kormánynak. (1941. március 
17.) A Politbüró határozata a Külkereskedelmi Népbiztosság részvételének enge-
délyezéséről a Budapesti Nemzetközi Vásáron. (1941. március 20.) 

 
12. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 36. (OK(b)P KB Exterritoriális pártszervek osztályá-
nak iratai) Д. 466. 
 
Az OK(b)P KB Exterritoriális pártszervek osztálya és a budapesti szovjet követ-
ség pártszervezete közötti levelezés 1934–1936 között a szovjet kolónia életéről, a 
budapesti pártsejt megalakításáról, a budapesti követségre érkező munkatársak 
pártmunkájának jellemzéséről.  

 
13. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 36. Д. 467.  
 
A budapesti szovjet kolónia pártszervezete és az OK(b)P KB megfelelő osztályai 
közötti levelezés 1936–1937 folyamán, a szovjet követségen szervezett pártgyűlé-
sekről, a misszió apparátusának különféle programjairól. 

 
14. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 36. Д. 468.  
 
Az aktában olyan feljegyzések találhatók 1938-ból, amelyek a magyar hatóságok-
nak a szovjet követség személyzetével szemben elkövetett diszkriminatív intézke-
déseiről, továbbá a követség munkatársai által Budapesten elkövetett atrocitások-
ról szólnak 1938 folyamán.  
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15. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 36. Д. 469. 
 
A budapesti szovjet követségen létrehozott pártsejt és az OK(b)P KB Exterritori-
ális pártszervek osztálya közötti levelezés a helyi pártsejt életéről 1939–1940 so-
rán.  

 
16. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 36. Д. 470. 
 
A budapesti szovjet követség pártszervezete által tartott gyűlések jegyzőkönyvei 
1940–1941-ből. 

 
17. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 112. (OK(b)P KB Orgbüró iratai) Д. 602. 
 
Az OK(b)P KB Szervezési irodájának (Orgbüró) határozata J. H. Davtjan kineve-
zéséről budapesti szovjet követté, és a kérdésnek a Politbüró elé terjesztéséről 
(1924. október 10., Л. 6.). G. V. Csicserin levele a Politbüró tagjainak a budapesti 
követjelölt személyről (1924. szeptember 22., Л. 137.). 

 
18. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 113. (OK(b)P KB Orgbüró iratai) Д. 595.  
 
Az ügyiraton belül a feltüntetett oldalszámokon találhatók a Munkaügyi Népbiztos-
ság és M. M. Litvinov külügyi népbiztos-helyettes, illetve a Munkaügyi Népbiztos-
ság és az OK(b)P KB Agitációs osztálya közötti levelezés anyaga egy 1928. évi 
budapesti orvostudományi kongresszuson való szovjet részvétel lehetőségéről, és 
annak politikai hatásáról, illetőleg propaganda célokra való felhasználásáról. (1928. 
február 6., 1928. február 10., Л. 3., 58–66.) 

 
19. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 113. Д. 632.  
 
Az OK(b)P KB Orgbüró jegyzőkönyvi határozata a szovjet delegáció részvételé-
ről a budapesti orvostudományi konferencián (1928. június 15., Л. 2.).  

 
20. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 113. Д. 633. 
 
Az OK(b)P KB Orgbüró jegyzőkönyvi határozata arról, hogy a szovjet delegáció-
nak a budapesti orvostudományi konferencián való részvételéről szóló határoza-
tot a Politbüró elé kell utalni jóváhagyás végett (1928. június 18., Л. 5.).  

 
21. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 114. (OK(b)P KB Orgbüró iratai) Д. 571.  
 
Az Orgbüró határozata M. Sz. Saprov kinevezéséről a budapesti szovjet követség 
másodtitkárává (1934. október 25., Л. 74.). 

 
22. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 114. Д. 573.  
Az Orgbüró határozata Sz. M. Mirnij kinevezéséről a budapesti szovjet követség 
első titkárává (1934. november 2., Л. 5.). 
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