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Szikszai Zsolt 

 

VASFÜGGÖNY ÉS AMI MÖGÖTTE VAN 

 

Anne Applebaum: Vasfüggöny – Kelet-Európa megtörése 1944‒1956. 

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2014.610 old. 

 

 

Anne Applebaum a Yale Egyetemen végzett, doktori képzést a London School of 

Economicsban kapott. A Gulag története (Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005) című 

munkája 2004-ben elnyerte a Pulitzer-díjat. 

Applebaum a kilencvenes években Varsóban és Londonban élt újságíróként, a 

The Economist és a The Washington Post rovatvezetője volt. 2010-ben megkapta a 

Petőfi-díjat a Terror Háza Múzeumban, a díjjal a közép-kelet európai szabadság és 

demokrácia előmozdítására tett erőfeszítéseit ismerték el. 2013-ban felvette a lengyel 

állampolgárságot. Férje Radoslaw Sikorski, lengyel külügyminiszter. 

A könyvborítón a klasszikus szocialista realizmusra jellemző kép látható: 

boldog anya kezében gyermekével integet, valamint a felszabadító szovjet katona és 

munkások arcképe. A mű bevezetést, két nagy részre osztott, 18 alfejezetből álló részt 

és epilógust tartalmaz. A könyv tanulmányozását nem könnyíti, hogy a jegyzetek a 

könyv végén találhatóak, nem pedig lábjegyzetben. 

Applebaum látszólag az egész kelet-európai térséget, nyugat európai 

nézőpontból a vasfüggönytől keletre eső területeket tárgyalja, a cím is erre utal, 

azonban beleolvasva a könyvbe, hamar eloszlik ez az illúzió. Három kiválasztott 

ország, az NDK, Lengyelország és Magyarország 1944 és 1956 közötti történetét 

ismerhetjük meg sajátos szemszögből. A szerző három vázlatos térképet is közöl, 
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amelyek közül egy Kelet-Európa térképe 1945-ből, valamint kettő Lengyelországról 

1939-ben és 1945-ben. Mindez előrevetíti, hogy a műben mely ország bemutatása 

dominál majd.  

A korszakhatárt (1944‒1956) megfelelőnek tartom, ugyanakkor hiányolható 

Kelet-Európa régióinak pontos meghatározása. Applebaum azzal indokolja a 

kiválasztást, hogy a három ország más-más történelmi hagyományokkal 

rendelkezett, másképpen, más szerepben élték meg a világháborút, végül mégis 

ugyanabban a sorsban kellett osztozniuk: a sztálinizmusban. A három országot 

szerteágazó gazdasági és kulturális kapcsolatrendszer fűzte Nyugat-Európához, 

mindhárom rendelkezett tapasztalattal a politikai liberalizmus, az alkotmányos rend 

és a választások terén. Ezek a megállapítások mind helyesek, azonban e 

logikamentén Csehszlovákia történetét is be kellett volna illeszteni, hisz szintén a 

szűken vett alrégió országa, és megfelel a kritériumoknak. 

Applebaum azonban nem gondolkodik történeti régiókban, sőt azt a meglepő 

kijelentést teszi, hogy a régió országainak a háború előtt nem volt sok közük 

egymáshoz, ami nem fedi a valóságot.A könyv tanulmányozása közben olyan érzése 

támad az embernek, mintha a bemutatott három ország sztálinista történetéből 

lehetne általánosítani az egész kelet-európai régió helyzetére. 

A könyv felosztása nem teljesen arányos. Kicsit sarkítva azt is mondhatnánk, 

hogy egy kibővített Lengyelország-történetet olvashatunk. Vannak fejezetek, 

amelyekben a magyar történelemre való kitekintés vázlatos, ezzel szemben a lengyel 

történelem bemutatása mindenhol hangsúlyos, amelyre a szerző– férje révén – 

lengyel érdekeltsége,valamint kiváló lengyel és orosz nyelvtudása lehet a 

magyarázat.  

Applebaum megközelítésmódja, az elméleti keretek kijelölése egyértelműen a 

totalitárius paradigmában való gondolkodás, ebben értelmezi az egész kelet-európai 
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régió sztálinista történetét. Megérteni a huszadik század történelmét szerinte annyit 

tesz, hogy tisztában kell lenni a totalitarizmus elméleti és gyakorlati működésével. 

Újszerű, hogy egy olyan szerző írta a könyvet, aki nem a tárgyalt régióban 

született, nevelkedett,csak a későbbiekben alakultak ki kötődései a térséggel. Pont 

ezért nyugati perspektívából tud betekintést nyújtani a történtekbe. 

A tárgyalt korszakban az amerikaiak és a nyugat-európaiak egyre inkább 

tömbként kezdtek el tekinteni a kommunista uralom alatt álló Kelet-Európára (ami 

ebben a kontextusban politikai és történelmi fogalom, nem pedig földrajzi). 

Viszonylag szűk időszakaszban, 1945 és 1953 között tűnhetett úgy, hogy a 

Szovjetuniónak sikerül egy ideológiailag és politikailag homogén régióvá alakítani 

Kelet-Európa igen sokszínű nemzeteit. 

Történelemi tévedés, amikor Applebaum azt fejtegeti, hogy 1945 előtt soha 

semmilyen formában nem egyesítették a térséget, és kevés szál kötötte össze az itteni 

országokat, mintha ezen kis országok azelőtt a történelemben végig elszigetelt, 

önálló hatalmi tényezők lettek volna. 

A könyvben a különböző fejezetek egy-egy témát dolgoznak fel az élet 

minden területéről, ahol átfogóan zajlott le a régió sztálini mintára történő alakítása. 

A különbségeket, eltéréseket a régió egyes országaiban azonban Applebaum nem 

veszi észre, és az egész szovjet tömböt egységes, Moszkvának alávetett masszának 

látja és láttatja. Minden országban monolit kommunista pártok, Moszkvából vezérelt, 

önálló akarat nélküli bábvezetők a szovjet hatóságok segítségével, közösen 

törekednek a hatalom megszerzésére és megtartására. Ennek némileg ellentmond, 

hogy Applebaum maga is elismeri, a totális diktatúra az élet egyik területén sem 

tudott megvalósulni a teljes mértékben.  

Minden fejezetet idézettel indít, ami elősegíti az érzelmi ráhangolódást.  A 

szerző elsősorban az érzelmekre próbál hatni, ami jellemző a mű teljes egészére. Nem 
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a száraz és ismert történelmi tényekkel, logikus összefüggésekkel kezdi 

mondandóját. 

Tudatosan tematikus témakörökben járja körbe a totalitarizmust, minden 

fejezetben egy-egy témát tárgyal, olyanokat, mint az erőszak, etnikai tisztogatás, 

rádió, politika, ifjúság, gazdaság, kollaboránsok, ellenállók, forradalmak. Ezeken 

keresztül igyekszik bizonyítani, hogy az élet minden területét felölelő, tudatos 

hadművelet zajlott a régió és az országok sztálini mintájú átalakításának céljából. 

A könyv két nagy részre osztható, melyből az első a Csalóka hajnal címet viseli, 

amivel a szerző utal egy új, várt korszak érkezésére,ami azonban nem jön el, vagy 

nem egészen úgy jön el, ahogyan azt a régió országaiban várták. Applebaum 

álláspontja szerint a háború utáni rövid időszak még áldemokráciának sem 

tekinthető, hiszen a szovjet hatóságok a szovjet Belügyi Népbiztosság (NKVD) 

vezetésével négy lépésben azonnal átvették az irányítást a térségben: 

1. Az NKVD a helyi kommunista pártokkal együttműködve titkosrendőrséget 

állított fel saját mintára, Moszkvában már kiképzett emberekkel. A frissen 

kinevezett titkosrendőrök a Vörös Hadsereget követve azonnal működésbe 

léptek: előzetesen meghatározott kritériumok és listák alapján azonosították a 

politikai ellenfeleiket, és válogatott módszerekkel, kíméletlenül felléptek 

ellenük. A titkosrendőrség emellett ellenőrzése alá vonta a régió 

belügyminisztériumait (gyakran hadügyminisztériumait is), továbbá részt vett 

a földek elkobzásában és újraosztásában.  

2. A szovjet hatóságok megbízható helyi kommunistákat ültettek a 

tömegtájékoztatás legfontosabb eszközének számító rádiók élére. A mindenkit 

elérő nemzeti rádióállomásokat a kommunista párt szigorú ellenőrzés alatt 

tartotta. 

3. A Vörös Hadsereg útvonalát követő szovjet és helyi kommunisták zaklatták, 

üldözték és végül be is tiltották a mai civil társadalomnak nevezett független 
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intézményeket (egyházi szervezetek, iskolák, ifjúsági szervezetek, 

cserkészszövetség). 

4. A szovjet hatóságok a helyi kommunista pártokkal karöltve etnikai 

tisztogatásokat hajtottak végre. A megszokott életterükből kirángatott, 

talajvesztett menekülteket sokkal könnyebb volt manipulálni és kontrollálni. 

 

Ennek a tervszerűségnek ellentmond, hogy más helyen a szerző azt fejtegeti, a 

Szovjetunió és a kelet-európai kommunista vezetők többsége nem számított gyors 

hatalomátvételre. Ebben a fejezetben ír arról, hogy a Vörös Hadsereg 1944-es és 1945-

ös kelet-európai behatolását nem előzte meg gondos tervezés, és következményei – 

az erőszak, fosztogatás, jóvátétel, nemi erőszak – sem alkották egy hosszú távú 

koncepció részét.  

Értéke a könyvnek, hogy az egyes emberek szempontjából próbálja láttatni és 

visszaidézni az eseményeket. Az első két fejezetben (melyek a Nulladik óra és a 

Győztesek címet viselik) megrázóan szemlélteti a háború szörnyűségeit, az átélt 

borzalmakat visszaemlékezések ismertetésével és a még elő személyekkel készített 

interjúkkal. 

A párhuzamosan zajló események vezetése komoly szerkesztői vénát és 

történelmi tudást követel. A három ország eseményeinek bemutatása közben 

Applebaum gyakran elvtéved, és olykor bántó hibákat is elkövet. Például könyvében 

az 1945. novemberi magyar választások után Rajk László lesz a Tildy-kormány 

belügyminisztere ami nem igaz, mert Rajk csak a következő kormányban lett 

belügyminiszter (246.o.). A kronológiai csúszás megfigyelhető akkor is, amikor 

időrendben korábban tárgyalja a lengyelországi „háromigenes” népszavazást (1946. 

június 30.), mint a magyar választásokat, pedig az csaknem fél évvel korábban 

történt. 
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Önmagával is ellentmondásba keveredik a szerző, amikor határozottan állítja, 

a tárgyalt országokban a kommunista vezetők meg voltak győződve, hogy 

megnyerik a soron következő választásokat (26.), majd később hosszasan értekezik 

arról, hogy milyen nyomásgyakorlást fejtettek ki a kommunisták a társadalomra és a 

rivális pártokra, mert nem voltak biztosak a győzelmükben (27‒28.). 

Applebaum be akarja bizonyítani, hogy a sztálinizmus megvalósítása Kelet-

Európában egy előre megtervezett tudatos terv alapján zajlott. 

A 3. fejezetben (A kommunisták) a kelet-európai államok kommunista vezetőit 

(Walter Ulbricht, Boleslav Bierut, Rákosi Mátyás) mutatja be. Ez a fejezet 

meglehetősen hiányos és kevésbé részletes, legfőképpen a háború előtti 

Szovjetunióban zajló kiképzésüket, kapcsolatrendszereiket térképezi fel.  

A 4. fejezet A rend őrei címet viseli, és ebben a szerző a térség 

titkosrendőrségeinek kialakítását, munkába állását ismerteti. A kommunista pártok 

utasítást kaptak, hogy leplezzék vagy tagadják szovjet kötődésüket, viselkedjenek 

normális demokratikus pártok módjára, alkossanak koalíciókat, keressenek 

partnereket. Az érintett államokban a szovjet előd pontos másolatait hozták létre: a 

lengyel Biztonsági Hivatalt, a magyar Államvédelmi Osztályt, a kelet-német 

Állambiztonsági Minisztériumot és a csehszlovák Állambiztonságot.  

Applebaum bemutatja a szovjetek által kitanított és kiképzett 

titkosrendőröket, valamint a kiképzésen tanultakat is: marxizmus-leninizmus, a 

bolsevik párt története, a munkásmozgalom története, hírszerzési és kémelhárítási 

technikák, nyomozati munka, kihallgatási módszerek. 

A magyar titkosrendőrség főnökei szoros kapcsolatot tartottak szovjet 

mentoraikkal,a szovjet elvtársak megtanították pártfogoltjaiknak, hogy bárki, aki 

nem kommunista, automatikusan azzal gyanúsítható, hogy külföldi kém. 

Ebben a fejezetben a szerző a forrásokra elnagyoltan és pontatlanul 

hivatkozik, gyakran nem is jelöli meg a hivatkozási alapot. 
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A következő két fejezetben (Erőszak, Etnikai tisztogatás) a rendszer lényeges 

elemeit, az erőszakot és egy, a széles közvélemény előtt kevésbé ismert témát, az 

etnikai tisztogatást járja körbe a szerző. A Szovjetunió és a kelet-európai kommunista 

pártok kezdettől fogva erőszak alkalmazásával törekedtek céljaik felé. Minden 

országban ők ellenőrizték a belügy és a nemzetvédelem minisztériumait. Mind a 

rendőri erőket, mind az akkoriban felállított hadsereget a maguk javára vetették be. 

A kommunista pártok a titkosrendőrség feletti ellenőrzésük révén egész Kelet-

Európában aránytalanul nagy befolyást gyakorolhattak a politikai fejleményekre. A 

terror szelektív alkalmazásával világos üzenetet küldhettek ellenzéküknek és a 

nagyközönségnek arról, miféle magatartás és miféle emberek nem elfogadhatók 

többé az új rendszerben. 

Az etnikai tisztogatások tárgyalásakor Applebaum két fajsúlyos kijelentést 

tesz. Az egyik egy mítosz, amit a nemzetközi kommunista mozgalom terjesztett 

magáról, hogy a kommunisták közömbösek a nemzetközi és etnikai 

megkülönböztetések iránt (148.). A másik szerint pedig nem volt háborús vezető, aki 

olyan buzgón manipulálta, sőt ösztönözte a nemzeti konfliktusokat, mint Sztálin. Az 

kierőszakolt lakosságcserék, deportálások következtében, 1950-re a soknemzetiségű 

Kelet-Európából szinte semmi sem maradt (164.). 

A 7. fejezetben Applebaum az egyik legfontosabb társadalmi csoport, az 

ifjúság és a kommunizmus kapcsolatát vizsgálja. Megállapítása szerint a civil 

társadalom szétzúzása kulcsfontosságú volt a kommunisták részére. A kommunisták 

a fiatalságot tartották a legfontosabb társadalmi csoportnak, megszállottan hittek 

benne, hogy propagandával és kommunista neveléssel örökre meg lehet változtatni 

az emberi jellemet. Ennek a folyamatnak része volt, hogy a sztálinizmus számára 

lehetetlen volt, hogy megengedje antifasiszta, szocialista vagy kommunista 

szervezetek független kezdeményezés nyomán, alulról történő létrehozását, mert ez 

azzal a folyamatos veszéllyel járt volna, hogy az ilyen szervezetek kibújnak az 
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ellenőrzés alól, és megpróbálnak ellenállni a fentről kapott utasításoknak. A 

kommunisták igyekeztek tiltás helyett trükkökkel és aknamunkával lerombolni a 

civil társadalom legerősebb intézményeit: rendszerhű emberekre cserélték le a 

kulcsfontosságú vezetőket, vagy elszánt kommunista sejteket hoztak létre a lazább 

szervezeteken belül. 

A következő fejezetben (A rádió) a szerző a rádió szerepéről és annak a 

hatalom szolgálatába állításáról értekezik. Ez a kulcsfontosságú kommunikációs 

tényező mindhárom vizsgált országban fontos volt a kommunisták számára, és már a 

háború befejezése után szovjet segítséggel üzemeltették őket. A magyar rádió 

gyorsan, teljes egészében szovjet berendezésekkel, átjátszóállomásokkal és 

technikusokkal kezdett dolgozni, valamint szovjet tanácsadókkal. A szovjet 

világnézet szócsöve lett.  

A politika című fejezetben Applebaum szélesebb nézőpontból mutatja be az 

eseményeket (Jalta és Churchill fulton-i beszéde közti időszak), ebben a részben a 

három főszereplő ország mellett Jugoszlávia és Bulgária is említésre kerül, ahol 

versengés nélküli választásokat tartottak, valódi ellenzék nélkül. 

Kezdetben a Szovjetuniónak nyilvánvalóan szándékában állt megőrizni a 

demokratikus választásnak legalább a látszatát és bizonyos mértékig a valóságát is. 

Úgy gondolták, hogy a demokrácia az ő érdeküket fogja szolgálni. A kommunista 

pártok többsége győzelemre számított ezeken a választásokon. A szerző szerint 

Sztálin cinikusabb volt: nem fogta fel és értette a demokráciát és a szabad 

választásokat. Demokratikus pártok koalícióját akarta. A demokratikuson azt értette, 

hogy szovjetbarát. 

Ebben a fejezetben próbálja meg bemutatni Applebaum az 1945 és 1948 közötti 

politikai eseményeket, a fordulatot és a kommunisták teljes hatalomátvételének a 

mozzanatait a három országban, azonban ez csak vázlatosan sikerül és csak egy 

összefoglaló áttekintést kap az olvasó. 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

224 

 

A 10. fejezet (Gazdaság) a gazdaságról szól, amelyet frappáns Ulbricht-idézet 

vezet be: „Az új szocialista ember gondolkodjék úgy, mint Lenin, cselekedjék úgy, 

mint Sztálin, és dolgozzék úgy, mint Sztahanov.” A klasszikus marxista felfogás 

jelenik meg: az alap határozza meg a felépítményt. A kommunista társadalom 

megteremtéséhez át kell alakítani a gazdaságot,ennek érdekében az állam apró 

lépésekben átvette az ellenőrzést a gazdaság felett. Földreformot hirdettek, 

földosztásokat rendeztek a térség államaiban. A háború előtti időszakban 

mindhárom országban szilárd jogrendszer érvényesült a kereskedelmi és vállalati 

szférában, valamint a szerződések területén; tőzsdék működtek, érvényesült a 

tulajdonjog.  

Applebaum viszonylag részletesen mutat be kisvállalkozásokat, és hogy mi 

történt velük a háború alatt és után.  

A marxista világkép szerint az ipar számított a jövőnek. Az iparosítás végső 

soron politikai célú volt, hiszen ha mindenkiből ipari munkás lesz, akkor mindenki 

támogatni fogja a kommunista pártot. A magántulajdonos osztály szétzúzása pedig 

erős szövetségesektől fosztja meg az ellenzéket. Az államosítás mindenütt 

átpolitizálta a szokásos munkahelyi konfliktusokat.  

Hosszabb távon a gazdaság államosítása állandósította a háború által 

előidézett általános hiányt és a torz gazdasági szerkezetet. A központi tervezés és a 

kötött árak eltorzították a piaci viszonyokat, az egyének és a vállalkozások között is 

megnehezítve a kereskedést. 

A könyv második nagy része A klasszikus sztálinizmus címet viseli, amelyben 

az első fejezet (A reakciós ellenség) a reakciós ellenséggel foglalkozik és elsősorban az 

egyházakkal.  

1948 végére a kelet-európai kommunista pártok és szovjet szövetségeseik 

óriási változásokat vittek végbe az új népi demokráciákban. Potenciális ellenfeleiket 

eltávolították, a legértékesebb intézmények felett megszerezték az ellenőrzést. A 
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kommunista pártok azonban népszerűtlenek voltak, az emberek idegen ideológiának 

tekintették a kommunizmust, úgy vélték a párt külföldi hatalmat képvisel. A kelet-

európai kommunista pártok nem választások és nem gazdaságpolitikájuk révén 

nyertek legitimációt. Az elkövetkező öt évben a kelet-európai államok lemásolták a 

szovjet bel- és külpolitikát. Ennek keretében 1948-tól a politikai vezetés hosszú távú 

stratégiája lett a civil társadalom intézményeinek, főleg a vallási intézményeknek a 

belülről való bomlasztása.  

A kommunista vezetők ösztönösen gyűlölték az egyházi vezetőket, féltek 

tőlük, és nemcsak azért, mert doktriner ateisták voltak. A vallási vezetők alternatív 

morális és spirituális tekintély forrásainak számítottak, önálló anyagi lehetőségekkel 

és erős nyugat-európai kapcsolatokkal rendelkeztek. Az egyházak szervezőereje 

ideológiai erejüktől függetlenül is félelmetes volt. Ebben a fejezetben Applebaum 

nagy teret szentel a térség két jelentős katolikus személyének Mindszenty József 

magyar és Stefan Wyszynski lengyel bíboros bemutatásának, valamint a 

személyükből fakadó, eltérő taktikájuknak és sorsuknak. 

A 12. fejezetben (A belső ellenség) a további ellenségek ismertetése során a 

rendszer belső ellenségei kerülnek terítékre. Eljárások és letartóztatások újabb 

hulláma következett a további években. A börtönök megteltek, túlzsúfolttá váltak, 

sokakat a Gulágra küldtek. A térség államainak mindegyike munkatáborokat 

üzemeltetett, ezek közül a szerző Recsket mint a leghírhedtebb kényszermunkatábort 

és annak kialakítását ismerteti.  

Az 1930-as évek szovjet kirakatpereinek mintájára az 1940-es évek végén 

hasonló pereket folytattak le a térség államaiban. A kiváltó okok között szerepelt a 

csődöt mondott gazdaságpolitika, a párttagok egyre nagyobb kiábrándulása. A 

perekkel levették a saját vállukról a gazdasági kudarcok felelősségét, egyúttal 

megszabadultak a legveszélyesebb belső ellenfeleiktől, és elhallgattatták a potenciális 

pártellenzéket. Applebaum hangsúlyozza, hogy a perekben kezdettől fogva részt 
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vettek szovjet titkosrendőrök. Moszkvai hivatalnokok rendelték el a 

letartóztatásokat, segítették kiválasztani az áldozatokat, irányították a vallatásokat. 

Célpontnak számítottak azok a kommunisták, akik a háború alatt nem Moszkvában, 

hanem otthon vagy Nyugat-Európában tartózkodtak. 

 

Az újfajta embereszmény, a homo sovieticus bemutatásának egy külön fejezetet 

(Homo sovieticus) szentel az írónő. A hatalom igyekezett megnyerni a széles 

néptömegek lelkes támogatását, elképzelése szerint a kommunista állam polgára, ha 

egyszer részévé lett a totális rendszernek, soha többé nem akarja, vagy tudja majd 

elhagyni azt: homo sovieticus-szá, szovjet emberré válik, akinek a szembeszegülés 

gondolata még csak meg sem fordul a fejében. Az oktatás középpontjába ezért a 

politikai nevelést kell helyezni, már az óvodától kezdve. A kommunista rezsimek 

számára ugyanakkor fontos volt az egyetemi hallgatók arányának eltolása a proletár 

származásúak javára.  

A propaganda részét képezte, hogy minden ország külön megünnepelte 

vezetőjének születésnapját, ezzel párhuzamosan pedig a hagyományos ünnepeket 

igyekeztek kiszorítani a naptárból. 

A 14. fejezetben (Szocialista realizmus) Applebaum a korra jellemző hivatalos 

művészeti irányvonalat, a szocialista realizmust mutatja be. A szovjet kultúrbiztosok 

a szovjet művészet meghonosítását és a kelet-európai művészet új alapokra 

helyezését kényszerítették ki. A tömegek meg voltak fosztva a hétköznapi élet 

szépségeitől éppúgy, mint az örömök legnagyobbikától: a művészi önkifejezés 

örömétől.  

A klasszikus sztálinizmus idején a szovjet építészet egyszerre  akarta 

lenyűgözni és megfélemlíteni az embereket. 

Az eszményi városok fejezetben a szerző három város keletkezését mutatja be: 

NDK – Stalinstad, Lengyelország –Nowa Huta, Magyarország – Sztálinváros.  
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Az új települések várostervezése politikai alapon zajlott. Az új városokat úgy 

tervezték és alakították, hogy elősegítsék az újfajta társadalmi berendezkedést és a 

homo sovieticus elterjedését. Az új gyárakat és a mellettük felnövő új városokat 

kezdetektől kommunista szükségszerűségek formálták, pl. a nagy építkezések a 

parasztokat az üzemekbe vonzották, ezáltal gyarapítva a munkásosztályt. Ezen kívül 

Applebaum az acélművek fontos szerepére világít rá, amelyek felgyorsíthatták az 

iparosodást és ennek révén a fegyverkezést. 

Építészeti érdekességként jelenik meg, hogy Nowa Huta az első templom 

nélkül épített lengyel város. 

A következő fejezetben (Kelletlen kollaboránsok) az mutatja be Applebaum, 

hogy a rendszer milyen agymosást végzett, és mi mindenre vehetett rá embereket. A 

szovjet kommunizmus rendkívüli teljesítménye, hogy több országban tekintélyes 

mennyiségű apolitikus embert rábírt arra, hogy komolyabb tiltakozás nélkül 

együttműködjön a rendszerrel. Néhány kiválasztott számára a kommunista rendszer 

komoly előrelépési lehetőséget jelentett, és kiváló sanszot kínált azoknak, akik tudtak 

idomulni.  

A sztálinista Kelet-Európában lehetetlen volt csendes közömbösségben létezni. 

Senki sem lehetett apolitikus, a rendszer megkövetelte, hogy minden polgár 

folyamatosan dicshimnuszokat zengjen róla, még ha kelletlenül is. A legtöbb ember 

állami munkahelyen dolgozott, állami tulajdonú ingatlanban lakott, állami iskolába 

járatta gyerekeit. Az államtól függtek az egészségügy tekintetében, és állami boltban 

vásároltak élelmiszert. Érthetően óvakodtak attól, hogy dacoljanak az állammal, 

hacsak nem kerültek drámai körülmények közé.  

Az utolsó előtti fejezet (Passzív ellenállók) a passzív ellenállókról szól, és 

véleményem szerint az összes téma közül ez a legkevésbé borús és komor. 1950‒

1951-ben Kelet-Európában már sehol sem volt érdemleges politikai ellenállás. Az 

emberek kívülálló jelenlétében semmi olyat nem mondtak, ami eltért volna a 
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hivatalos vonaltól. Nem volt aktív, sem fegyveres ellenállás, hanem viccekben, 

falfirkákban, névtelen levelekben fejeződött ki az elégedetlenség, többnyire burkolt 

és kétértelmű, passzív formában. Ez minden társadalmi rétegben és minden 

korosztályban jelen volt.  

A humort nem lehetett folyamatosan ellenőrzés alatt tartani, az öltözködést és a 

vallásos érzületet sem.A nyugati divat iránti hódolat egyúttal a nyugati politikai 

iránti hódolatot is jelentette. A lázadó fiatalok ruhaviselete országonként némiképp 

eltérő volt. A csoda, zarándoklat, imádság a passzív ellenállás további formái, 

amelyeket az egyház kínált.  

Az utolsó fejezetnek Applebaum A forradalmak címet adta. Ezt némiképp 

túlzásnak tartom, hiszen az 1956-os magyarországi eseményeket joggal 

forradalomnak nevezhetjük, azonban az ezt időben megelőző kelet-németországi és 

lengyel eseményeket inkább sztrájknak, kisebb felkelésnek, atrocitásnak, tüntetésnek. 

Sztálin halála után a szovjet vezetők úgy vélték, a marxizmus eszméi helyesek, 

csak a vezetők követtek el hibákat. A kelet-német, majd a magyar vezetőket is 

Moszkvába rendelték, és elkezdődtek a személycserék. Az egész táborban azért 

próbáltak liberálisabb vonalat bevezetni, hogy leszereljék a tiltakozásokat és 

elégedetlenséget. 

A szerző nagy teret szentel a fejezetben a magyar események bemutatásának, 

részletezve az 1956-os eseményeket megelőző évek politikáját, változásait és magát 

az októberi forradalmat is. Applebaum szerint a magyar forradalom Kelet-

Európában, sőt az egész világon hozzájárult ahhoz, hogy örökre megváltozzon a 

Szovjetunió megítélése, különösen a nyugati kommunista pártokban. Ebben az 1956-

os magyarországi eseményekről küldött, kiváló tudósítások is segítettek.  

A szerző szerint az elemzők közül is csak kevesen hitték, hogy lehetséges a 

forradalom a szovjet blokkon belül. Mind a kommunisták, mind az antikommunisták 

azt feltételezték, hogy az agymosás szovjet módszerei legyőzhetetlenek; a legtöbben 
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minden kétely nélkül hisznek a propagandának; a totalitárius oktatási rendszer 

valóban kiírt minden ellenkezést; a civil társadalom intézményeit, ha egyszer 

elpusztították őket, nem lehet újraépíteni; a történelmet, ha egyszer átírták, elfelejtik 

az emberek. 

A könyv utolsó fejezetében (Epilógus) Applebaum túllép az önmaga felállította 

időbeli és térbeli kereteken, egészen a rendszerváltozás időszakáig tekint előre. 

Megpróbálja összefoglalni a korszakot és a három fő bemutatott országon túl és a 

többire is kitekint. 

Applebaum alaptétele, hogy a térség államai 1989-ig megmaradtak a Szovjetunió 

által lefektetett keretek között. Igaz próbálkoztak liberalizálással, azonban néhány 

esetben a liberalizálás erőszakkal végződött. Idővel a kelet-európai országok egyre 

kevésbé hasonlítottak egymásra, és mindegyik állam kitűnt valamiben a többi közül: 

- az NDK volt a legnagyobb rendőrállam; 

- Lengyelországban jártak legtöbben templomba; 

- Románia küszködött a legsúlyosabb élelmiszerhiánnyal; 

- Magyarországon volt a legmagasabb az életszínvonal; 

- Jugoszlávia ápolta a legjobb kapcsolatokat a Nyugattal; 

Bizonyos értelemben viszont hasonlóak maradtak ezek az országok: 

- egyik rezsim sem számolt azzal hogy a lényegénél fogva hiányzik belőle a 

stabilitás; 

- válságról válságra tántorogtak, mert maga a kommunista elképzelés volt 

hibás; 

- a vezetők a társadalom minden szegmensét az uralmuk alatt akarták tartani, 

de ezzel azt érték el, hogy a társadalom minden szegmense a tiltakozás 

potenciális forrása lett. 

Applebaum összefoglaló gondolatai szerint a kommunista ideológia és a 

marxista‒leninista közgazdaságtan magában hordozta saját pusztulásának magvait. 
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A kelet-európai kormányok legitimitása a jövőbeni gazdasági felvirágzás és magas 

életszínvonal ígéretén nyugodott, azonban az életszínvonal sohasem nőtt olyan 

gyorsan, mint Nyugat-Európában, és ezt a tényt nem lehetett sokáig eltitkolni. Egyre 

nőtt a cinizmus és kiábrándultság, még azok körében is, akik eredetileg hittek a 

rendszerben. A kormányok kezdtek nagy összegeket kölcsönkérni nyugati 

bankoktól, hogy fenn tudják tartani a fogyasztás magasabb szintjét. 

A valóság és az ideológia közt feszülő szakadék lassan felőrölte a kommunista 

rendszereket. 

 

„Ahhoz hogy egy nemzetet újjá lehessen építeni, a polgárainak meg kell 

érteniük, hogyan rombolták le: hogyan ásták alá az intézményeit, hogyan 

forgatták ki a nyelvét, hogyan manipulálták az embereket. A részleteket kell 

ismerniük, nem pedig holmi általános elméleteket, és személyes történeteket 

kell hallaniuk, nem pedig a tömegekkel kapcsolatos általánosításokat. 

Tisztábban kell látniuk, hogy mi motiválta az elődeiket, valóságos 

embereknek kell látniuk őket, nem pedig fekete-fehér karikatúráknak, 

áldozatoknak vagy gazembereknek. Csak így lehetséges, hogy – lassan – 

újjáépítsék a nemzetet.” (518.) 

 

Összegezve Applebaum gazdag forrásanyagot dolgozott fel, a frissen 

felszabadult országok titkosszolgálati iratanyagából vizsgált iratok mellett, 

emlékiratokat, memoárokat, történeti kutatásokat, személyes beszámolókat – sok, 

még élő szemtanú bevonásával – használt fel. Applebaum a személyes 

tapasztalatokat hívja segítségül a szovjetizáció mindennapi tapasztalatainak 

bemutatásához. Ebből is következik, hogy inkább szól a könyv az emberek 

személyesen átélt élményeiről, mint a ténybeli történelmi összefüggések, 
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párhuzamosságok feltárásáról. A könyv inkább a történelem iránt érdeklődő civilek 

széles közönségét szólítja meg, mint a történész szakmát. 

Az írónőnek nem sikerült teljes mértékben megoldania azt a problémát, hogy 

a térség országairól átfogó ismereteket nyújtson, hiszen csak három országra 

fókuszál, és becsúsznak történelmi tévedések, csúsztatások, hibák. Ezek legfőképpen 

abból adódnak, hogy a totalitarizmus mint vezérfonal húzódik végig a művön, és 

Applebaum ehhez próbál mindenáron ragaszkodni. Ezzel az eszmével próbálja a 

térség történelmét egységes egészként szemlélni, ami magában hordozza a 

hibalehetőséget, bizonyos tények elhallgatását azért, hogy igazolhassa elméletét és 

gondolatait, három ország útját a sztálinizmusba a totalitárius paradigma 

felhasználásával.  

 

 

 

 

 




