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Hét esettanulmány arról, hogyan próbálta 
szovjetesíteni Sztálin Kelet-Európát 

A	hidegháború	kezdete	jól	ismert	mind	a	történetírásban,	mind	a	kol-
lektív	emlékezetben,	noha	óhatatlanul	vannak	hiányosságok	mind-
kettőben.	Ez	motiválta	könyve	megírására	Norman	M.	Naimarkot,	
az	amerikai	Stanford	Egyetem	történészprofesszorát,	aki	arra	keresi	
a	választ,	lehetett	volna-e	esetleg	más	kimenetele	is	a	második	világ-
háború	utáni	években	a	Kelet	és	Nyugat	közti	konfliktusnak,	ami	az-
után	nagyon	gyorsan	hidegháborúvá	változott,	hiszen,	mint	művében	
érvel,	akkoriban	egyáltalán	nem	volt	evidens,	mi	fog	történni	–	ezt	in-
kább	az	utólag	visszatükrözött	történelmi	tudat	mondatja	velünk.	Sze-
rinte	Sztálinnak	nem	volt	kézzelfogható	és	kőbe	vésett	politikai	terve	
Kelet-Európát	illetően,	hanem	sokkal	inkább	realista	módon	kezelte	a	
helyzetet	és	természetesen	próbálta	a	legtöbbet	kihozni	az	adott	hely-
zetből	a	Szovjetunió	számára.	Számára	hazája	védelmi	szempontjai	
voltak	a	mérvadók	a	háború	befejeztével	és	nem	egy	ideológiai	kény-
szerzubbony.	Csak	idővel	változott	meg	a	Nyugathoz	való	hozzáál-
lása	és	lett	ideológiailag	átfűtve	a	szovjet	külpolitika	Európa	keleti	
felében.	A	szerző	hét	esettanulmánnyal	kívánja	bemutatni,	mi	történt	
–	egymástól	olyannyira	különböző	helyeken,	mint	Dánia	vagy	Albá-
nia,	hogy	jobban	megértsük,	miként	alakult	ki	a	szovjet	érdekszféra.	
Az	esetek	között	található	kevésbé	ismert	történetek	pedig	újdonsá-
got	is	jelentenek	még	a	hidegháborút	akár	jobban	ismerők	számára	is. 
A	kiinduló	pont	a	jól	ismert,	Milovan	Gyilasz	jóvoltából	fennmaradt	
Sztálin-kijelentés	és	a	világháború	utáni	első	két	év	közötti	feszült-
ség.	A	 jugoszláv	 kommunista	 emlékezete	 szerint	 a	 szovjet	 vezető	
1945	áprilisában	úgy	nyilatkozott	a	Moszkvában	rendezett	szovjet–
jugoszláv	megbeszéléseken,	hogy	„Ez	a	háború	elüt	a	múlt	háborúi-
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tól;	ha	valaki	területeket	foglal	el,	ezekre	a	területekre	rákényszeríti	a	
maga	társadalmi	rendszerét.	Mindenki,	amennyiben	hadserege	képes	
erre,	a	maga	rendszerének	szerez	érvényt.	Másképp	nem	is	lehetne	
lehetséges”.	 (Milovan	Gyilasz,	Beszélgetések	Sztálinnal,	Brüsszel:	
Nagy	Imre	Politikai	és	Társadalomtudományi	Intézet,	1963,	118.)

A	második	világháború	sosem	tapasztalt	pusztítása	utáni	két-há-
rom	évet	úgy	könyveljük	el,	mint	a	hidegháborúhoz	vezető	idősza-
kot.	Európa	mind	 anyagi,	mind	 emberáldozatban	 akkora	 vesztesé-
get	szenvedett	el,	hogy	az	újjáépítés	elsőbbséget	élvezett	mindennel	
szemben.	Milliók	 vándoroltak	 a	 kontinensen	 belül,	 élelmiszer-	 és	
nyersanyaghiány	volt	minden	országban,	új	politikai	berendezkedés	
valósult	 meg	 a	 vesztes	 országokban,	 ami	 komoly	 feszültségekkel	
járt.	Mindez	persze	nem	zárta	ki	a	politikai	és	stratégiai	helyezkedést	
a	nemzetközi	térben,	de	1945-ben	és	közvetlen	utána	Sztálinnak	nem	
a	későbbi	szatellit	államok	voltak	az	elsődlegesek,	hanem	a	német	
kérdés,	ami	azután	évtizedekre	meg	is	határozta	az	európai	nagypo-
litikát.

A	könyvben	tárgyalt	egyik	legérdekesebb	eset	talán	a	legkevésbé	
ismert	dániai	példa:	Bornholm	szigetének	sorsa.	A	Dániától	keletre	
található	sziget	hajózási	és	éppen	ezért	stratégiai	szempontból	fontos	
volt	a	szovjeteknek	(is).	Miután	felszabadították	a	német	megszál-
lástól	 a	 szigetet,	 az	 szovjet	megszállás	 alatt	 találta	magát,	 amíg	 a	
kontinentális	dán	haza	a	nyugati	szövetségesek	befolyási	körzetébe	
nem	került.	A	tizenegy	hónapos	szovjet	megszállás	–	vagy	jelenlét	
–	komolyabb	incidens	nélkül	telt:	a	megszállók	és	a	szigetlakók	vi-
szonylag	súrlódásmentesen	éltek	(a	máshol	is	megtapasztalt	szovjet	
alkohol-eltulajdonítás	persze	itt	is	jelen	volt).	A	szovjetek	fő	célja	a	
semleges	Dánia	 lett	volna,	ahol	a	nyugati	szövetségesek	sincsenek	
jelen.	A	 viszonylag	 gyors	 szovjet	 kivonulást	 segítette	 a	 kölcsönös	
kereskedelmi	 érdek	 is,	 ami	 1946-ban	 kereskedelmi	 szerződés	 for-
májában	létre	is	jött.	Hosszútávon	azonban	a	szovjet	külpolitikának	
frusztrációt	 kellett	 elszenvednie,	 hiszen	 1949-ben	 Dánia	 a	 NATO	
alapító	országai	közé	tartozott,	így	a	semleges	sáv	Svédországtól	Dá-
nián	és	Ausztrián	át	(ideális	helyzetben	Németország	és	Olaszország	
is	ebbe	tartozott	volna)	–	amit	a	szovjetek	kifejezetten	látni	szerettek	
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volna	–	nem	jött	létre.	De	a	dánok	mindig	figyeltek	arra,	hogy	csak	
dán	katonák	állomásozzanak	a	szigeten,	nehogy	okot	adjanak	komo-
lyabb	vitára	a	Szovjetunióval.	Tehát	Bornholm	példája	jól	mutatja,	
hogy	volt	pozitív	rugalmasság	a	szovjet	vezetésben,	bár	az	is	igaz,	
hogy	a	Balti-térségben	és	Észak-Finnországban	a	szovjet	stratégiai	
érdekeket	kiszolgálták,	így	a	dán	sziget	relatív	súlya	csökkent,	ami	
szintén	hozzájárult	a	szovjet	döntéshez.	

Az	albán	ügy	kacifántos	 és	 izgalmas	 eset,	 amit	 a	 szerző	alapos	
kutatás	 után	 tár	 az	 olvasó	 elé.	A	 dolog	 lényege	 természetesen	 az	
volt,	hogy	Sztálin	miként	vélekedik	ennek	a	kis	és	távoli	országnak	
a	 fontosságáról	 a	 Szovjetunió	 stratégiai	 szempontjából.	 Eleinte	 ez	
elhanyagolható	volt.	Az	ügy	kulcsa	leginkább	a	jugoszláv	nézőpont	
és	aktivitásban	keresendő,	ami	a	szovjetek	szemében	aggasztóan	ön-
álló	volt	és	sértette	nagyhatalmi	politikájukat	–	például	Albániában.	
Tito	saját	országához	szerette	volna	csatolni	Albániát,	de	ezzel	ártott	
volna	a	szovjet	érdekeknek	a	térségben	–	Sztálin	ugyanis	nem	akar-
ta	különösebben	 támogatni	a	görög	ügyet,	hiszen	Görögországot	a	
briteknek	 engedte	 át,	 és	 a	 jugoszlávok	 ezt	 a	megállapodást	 veszé-
lyeztették	 a	 kommunistáknak	 nyújtott	 segítségükkel.	 Sztálin	 végül	
kenyértörésre	 vitte	 a	 dolgot	 és	 kitessékelte	Titot	 és	 Jugoszláviát	 a	
Kominformból.	Albánia	pedig,	mivel	nem	akart	a	két	szék	között	a	
földre	esni,	a	szovjetekre	voksolt.	Ezzel	Jugoszlávia	magára	maradt	
a	szocialista	blokkon	belül,	Görögországban	elbukott	a	kommunis-
ták	harca,	míg	Albániában	Enver	Hodzsa	egyeduralmat	épített	ki.	De	
Sztálin	 tervei	csak	 rövid	 távon	 tűntek	sikeresnek,	hiszen	Hodzsa	a	
hatvanas	évek	elején	a	Szovjetunió	helyett	Kínában	 találta	meg	 fő	
támogatóját,	majd	egy	évtizeddel	később	teljesen	önálló	útra	lépett.	 
Legalább	ennyire	érdekes	a	némileg	talán	jobban	ismert	finn	példa.	
Finnország	esete	merőben	más	volt	az	előző	két	országétól,	hiszen	a	
Szovjetunió	és	Finnország	harcban	álltak	egymással	a	világháború	
alatt,	és	a	finnek	Hitler	szövetségesei	voltak	–	különösen	Leningrád	
ostromában	játszott	negatív	szerepükre	emlékeztek	az	oroszok.	Ép-
pen	ezért	 a	nyugati	 szövetségesek	gyakorlatilag	 szabadkezet	 adtak	
Sztálinnak	 a	 finn	 kérdésben.	 Szovjet	 részről	 a	 legfontosabb	 szem-
pont	az	ország	háború	utáni	biztonsági	helyzete	volt,	és	csak	ezután	
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jött	az	a	kérdés,	hogy	ez	milyen	belpolitikai	következményeket	von	
maga	után	a	szomszédos	államokban,	így	Finnországban	is.	A	helyi	
Szövetséges	Ellenőrző	Bizottság	nem	avatkozott	bele	a	finn	belpoli-
tikai	életbe	azon	túl,	hogy	tanácsokkal	látták	el	a	kommunistákat.	Az	
egyetlen	kivétel	talán	a	háborús	bűnősök	elítélése	volt	–	itt	ugyanis	a	
szovjetek	erőteljesen	léptek	fel.	De	a	finnek	itt	is	viszonylag	ügyesen	
„szabotálták	el”	a	szovjet	elvárásokat.	Végül	1948-ban	a	két	állam	
barátsági	szerződést	kötött,	ami	elsősorban	a	szovjet	védelmi	kíván-
ságokat	tükrözte,	de	ugyanakkor	a	finn	szuverenitás	is	biztosítva	ma-
radt.	Ismét	meg	lehet	állapítani,	hogy	nem	volt	két	teljesen	egyforma	
ország	a	háború	utáni	külpolitikában,	noha	számos	hasonlóság	ter-
mészetesen	kimutatható.

Egészen	más	 az	 olaszországi	 kérdés,	 hiszen	 ez	 volt	 az	 említett	
példák	között	a	legtávolabbi	állam	a	Szovjetuniótól,	ráadásul	itt	az	
amerikai	hadsereg	 jelentette	a	 felszabadító	erőket.	Ennek	megfele-
lően,	Sztálin	pragmatikusan	azt	választotta,	hogy	nem	avatkozik	be,	
csak	tanácsokkal	látja	el	az	olasz	kommunistákat,	de	e	tanács	lénye-
ge	inkább	a	megalkuvás	volt,	nehogy	szovjet–amerikai	konfrontáció	
színtere	legyen	Olaszország.	Az	1948	áprilisában	tartott	olasz	válasz-
tások	 tekinthetők	vízválasztónak,	ahol	a	kommunisták	 reményked-
tek	a	győzelemben	(Olaszországban	volt	egész	Európa	legnagyobb	
létszámú	kommunista	pártja),	míg	az	 amerikaiak	mindent	bevetet-
tek,	hogy	Sztálin	elvtársai	veszítsenek.	A	nem	sokkal	korábbi	prágai	
kommunista	államcsíny,	a	Marshall-terv	által	ígért	gazdasági	fellen-
dülés	 és	 a	Vatikán	antikommunista	propagandája	együttesen	végül	
a	 kommunisták	 sima	 vereségét	 hozta.	 Sztálin	 is	 levonta	 a	 logikus	
következtetést:	 Nyugat-Európában	 nem	 fog	 sikerülni	 kommunista	
berendezkedésű	országokat	kialakítani.	Hiába,	ha	a	szovjet	katonai	
erő	távol	van,	a	befolyás	sem	olyan	jelentős.	

A	korai	hidegháború	egyik	legismertebb	epizódja	a	berlini	blokád	
volt	 (1948–1949),	 amelynek	 során	 a	 szovjetek	 a	 Nyugat-Berlinbe	
vezető	utak	és	vasútvonalak	lezárásával	akartak	számukra	kedvező	
fejleményeket	kicsikarni.	A	szerző	azt	kívánja	bemutatni	 ebben	az	
esettanulmányban,	hogy	Sztálint	milyen	szándékok	vezették	a	blo-
kád	meghirdetésében,	annak	során	mivel	kellett	szembesülnie	és	ez	
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végül	milyen	döntésre	késztette.	A	lényegi	kiindulópont	a	Szovjet-
unió	számára	az	volt,	hogy	Németország	egy	egység	maradjon,	és	
természetesen	ne	kelljen	tartani	jövőbeni	megerősödésétől.	De	mivel	
a	nyugati	hatalmak	1947	végétől	egyre	inkább	egy	nyugati	és	keleti	
Németország	megvalósításának	előkészületein	dolgoztak	–	a	megfe-
lelő	megszállási	zónák	keretein	belül	–,	Sztálin	úgy	érezte,	lépnie	kell,	
hogy	saját	érdekeit	 tudja	érvényesíteni.	A	nyomást	Berlinben	tudta	
leginkább	kifejteni,	ahol	Nyugat-Berlin	mélyen	a	szovjet	megszállási	
zónán	belül	helyezkedett	el,	és	így	a	szovjetek	nagy	helyzeti	előnyt	
élveztek.	A	Németország	nyugati	részen	1948	kora	nyarán	bevezetett	
valutareform	volt	a	végső	csepp	a	pohárban.	Természetesen	Sztálin	
nem	akart	háborút	provokálni,	így	a	június	23-án	válaszképpen	beve-
zetett	szovjet	blokád	inkább	csak	szorítás	volt,	mintsem	a	városrész	
teljes	lezárása,	ami	végzetes	konfrontációhoz	vezethetett	volna.	De	
a	nyomás	nemcsak	a	szövetségeseknek	szólt,	hanem	a	nyugat-berli-
nieknek	is,	akiknek	így	kellett	volna	megérteniük,	hogy	jól	felfogott	
érdekük	a	szovjetek	által	kontrollált	keleti	zónához	csatlakozni.	És	
noha	Sztálin	egyáltalán	nem	volt	rossz	taktikus,	Nyugat-Berlin	kap-
csán	 csúnyán	 elkalkulálta	magát:	 a	 nyugat-berliniek	ugyanis	 teljes	
mellszéleséggel	kiálltak	a	nyugati	szövetségesek	mellett,	és	a	blokád	
során	mutatott	 kitartásuk	propaganda	 szempontból	 is	 vereséget	 je-
lentett	a	Szovjetuniónak.	Időközben	a	nyugat-berlini	márka	három-
szorosát	érte,	mint	a	város	keleti	felének	fizetőeszköze,	ami	tovább	
erősítette	Nyugat-Berlin	–	és	a	mögötte	álló	szövetségesek	–	pozíci-
óját.	Az	5–7	percenként	landoló	repülőgépek	pedig	biztosítani	tudták	
azt	az	árumennyiséget,	amire	a	városnak	szüksége	volt.	Sztálin	végül	
belátta,	 hogy	nem	érdemes	 tovább	 feszíteni	 a	 húrt,	 és	 1949	máju-
sában	feloldották	a	blokádot	–	és	a	nyugati	szövetségesek	ellenblo-
kádját	is.	Ez	utóbbi	szintén	közrejátszott	a	szovjet	döntésben,	hiszen	
komoly	ellátási	zavarokat	okozott	a	szovjetek	által	megszállt	német	
területen.	A	megpróbáltatások	következtében	pedig	a	nyugat-berlini	
polgárokban	 kialakult	 egy	 új	 identitás,	 ami	 kifejezetten	 a	Nyugat-
hoz	 húzta	 őket,	míg	 szuverenitásuk	megőrzése	 további	 lelkierővel	
ruházta	fel	őket.	A	krízis	ugyanakkor	egységes	szövetségesi	arculatot	
is	 hozott,	mert	 nem	 csak	 a	 két	 angolszász	 hatalom,	 de	 Franciaor-
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szág	is	velük	teljes	egyetértésben	vett	részt	nemcsak	a	blokád	alatti	
segítségnyújtásban,	de	az	azutáni	közös	politikában	is.	Sztálinnak	a	
legkeserűbb	pirulát	talán	a	Nyugatnémet	állam	1949-es	megalapítása	
okozta	 (amit	gyors	ütemben	követett	az	NDK	létrehívása	 is),	mert	
így	 az	 egységes	 és	 semleges	Németország	víziója	–	 a	 szovjet	 biz-
tonságpolitika	akkori	egyik	kulcskérdése	–	szertefoszlott.		Ráadásul	
az	ugyanebben	az	évben	formálódó	NATO-hoz	is	könnyebben	csat-
lakoztak	olyan	államok,	amelyek	korábban	esetleg	ellenezték	volna	
ezt	a	lépést,	de	a	szovjetek	által	levezényelt	blokád	meggyőzte	őket	a	
védelmi	integráció	fontosságáról.	„Ahelyett,	hogy	megosztotta	volna	
a	Nyugatot”,	írja	Naimark,	„a	blokád	elősegítette	az	Atlanti	Szövet-
ség	kialakulását”	(193.	o.).

A	könyv	esettanulmányai	közül	egy	másik	igen	érdekes	a	lengyel	
példa,	ahol	a	szovjet	katonai	és	egyéb	befolyás	a	legerősebb	volt,	és	
ahol	a	végkifejlet	nem	lehetett	kérdéses.	Kezdettől	 fogva	egyértel-
műnek	bizonyult,	hogy	Sztálin	szempontjából	Lengyelország	fogja	
játszani	az	előretolt	védelem	legelső	vonalát	egy	esetleges	újabb	né-
met	támadással	szemben,	és	ezt	az	igényt	a	nyugati	szövetségesek	is	
elfogadták.	A	kérdés	inkább	az	volt,	hogy	az	új	határokkal	megrajzolt	
Lengyelország	belpolitikai	élete	milyen	lesz.	Az	nem	lehetett	kérdé-
ses,	hogy	a	Szovjetunióval	baráti	viszonyban	lévő	kormánynak	kell	
majd	vezetni	a	lengyeleket,	de	az	már	kevésbé	volt	egyértelmű,	hogy	
ez	milyen	mértékben	 lesz	 kommunista	 és	mennyire	 hűen	 kell	 kö-
vetnie	a	szovjet	példát.	A	hagyományosan	erősen	katolikus	lengyel	
nemzet	 történelmi	 tapasztalatai	miatt	 nem	állhatta	 az	 oroszokat.	A	
fejezet	 fő	mozgatórugója	Sztálin	és	Władysław	Gomułka	viszonya	
lett,	utóbbi	a	legmeghatározóbb	kommunista	politikus	volt	Lengyel-
országban.	Noha	Gomułka	 elkötelezett	marxista	 volt,	 némileg	 kü-
lönutas	szocializmust	képzelt	el	és	kívánt	megvalósítani	hazájában,	
aminek	lényege	a	nemzeti	alapú	szocializmus	volt.	Emiatt	többször	
ütközött	a	véleménye	Sztálinnal,	amit	eleinte	a	szovjet	vezető	tole-
rált,	de	1948-ra	annyira	egyértelművé	vált	Gomułka	„kötözködése”,	
hogy	hamarosan	eltávolították	a	pártból,	majd	később	letartóztatták	
és	börtönévek	vártak	rá.	Csak	a	Sztálin	halála	utáni	enyhülés	idősza-
kában	került	szabadlábra,	és	később	vissza	is	tért	a	vezetésbe,	ahol	
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legmaradandóbb	lépése	a	zsidó	származásúak	pártból	való	eltávolí-
tása	volt.

Ausztria	megint	más	képet	mutatott.	Bár	itt	szintén	négyhatalmi	
megszállás	 volt	 csakúgy,	mint	Németországban,	 Sztálin	megbízott	
a	 veterán	osztrák	kancellárban,	Karl	Rennerben,	 aki	 ügyesen	 laví-
rozott	 a	 szovjetek	és	a	nyugatiak	között,	 és	mindkettőjük	 tetszését	
elnyerte.	Éppen	ezért	lehettek	szabad	választások	Ausztriában,	ahol	a	
kommunista	párt	megsemmisítő	vereséget	szenvedett,	ami	jól	hang-
súlyozta,	hogy	az	osztrák	társadalom	mennyire	ellene	van	a	kommu-
nista	elveknek	és	a	Szovjetuniónak,	amiben	nagy	szerepe	volt	a	meg-
szálló	Vörös	Hadsereg	katonái	 viselkedésének	 (fosztogatás	 és	 nők	
megerőszakolása).	A	 szovjetek	 és	 a	 nyugati	 szövetségesek	 közötti	
ellentéteknek	köszönhetően	 az	Ausztriával	megkötött	 államszerző-
dés	majdnem	10	évig	húzódott	és	csak	1955-ben	írták	alá	–	két	évvel	
Sztálin	halála	után.	Ennek	számos	oka	volt:	az	osztrákok	részvétele	a	
Marshall-tervben;	illetve	az	a	stratégiai	szempont,	hogy	amíg	szovjet	
csapatok	állomásoztak	Ausztria	keleti	 felében,	addig	 jogosan	 lehe-
tett	 szovjet	 csapattesteket	 tartani	Romániában	és	Magyarországon;	
az	1948–49-es	berlini	blokád;	és	az	1950-ben	kitört	koreai	háború,	
hogy	csak	a	legkiemelkedőbb	szempontok	kerüljenek	megemlítésre.	
Ausztria	kapcsán	külön	ki	is	emeli	a	szerző,	hogy	„Sztálin	ausztriai	
politikája	szokatlan	módon	céltalanságot	és	döntésképtelenséget	mu-
tatott	a	diktátor	részéről”	(266.	o.).

Összegzésében	Naimark	azt	hangsúlyozza,	hogy	a	történelem	nem	
determinisztikus.	A	második	világháború	után	Európában	mindenhol	
a	szuverenitás	megteremtése	volt	az	elsődleges	cél,	és	csak	másodla-
gos	volt	az	ideológia.	Úgy	gondolja,	1945	és	1947	között	bőven	volt	
alkalom	a	kompromisszumra.	Azonban	a	Truman-doktrína	és	Mar-
shall-terv	nyomán	kialakult	konfliktusforrásoktól	kezdve	a	folyamat	
visszafordíthatatlanná	 vált,	 ami	 azután	 végleg	 hidegháborúba	 tor-
kollott.	Sztálinnak	nem	volt	egységes	terve,	hogyan	nézzen	ki	majd	
Európa	térképe.	Az	viszont	egyértelmű,	és	ezt	némileg	relativizálja	a	
szerző,	hogy	ahol	a	Vörös	Hadsereg	egyedül	volt	jelen,	ott	szinte	min-
dig	szocialista-kommunista	berendezkedésű	államhatalom	jött	létre. 
A	könyv	nagy	érdeme,	hogy	a	szerző	számos	állam	levéltárában	ku-
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tatott	 –	 így	 az	 oroszországiakban	 is,	 ennek	 köszönhetően	 kutatási	
eredményei	új	szempontokkal	gazdagítják	tudásunkat	a	második	vi-
lágháború	utáni	időszak	szovjet	külpolitikájáról.	Ráadásul	a	példák	
némelyike	a	sztálini	elképzelések	megvalósításának	kifejezetten	ke-
vésbé	ismert	epizódjait	tárja	elénk,	ami	további	frissességet	kölcsö-
nöz	a	kötetnek.	Kár,	hogy	Magyarország	nem	volt	a	könyv	epizódjai	
között,	de	erős	áthallások	 így	 is	vannak,	különösen	Lengyelország	
kapcsán.	Minden	a	hidegháború	iránt	érdeklődő	olvasónak	hasznos	
olvasmány	lesz	Naimark	könyve.
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