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KOCSIS ANNAMÁRIA

SZTÁLIN ÁRNYÉKÁBAN – A SZOVJET MODELL EXPORTJA  
KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBA

Nemzetközi konferencia. Országház, Budapest, 2017. november 24.

Bellavics István, az Országgyűlés Hivatala közgyűjteményi és közművelődési igazga-
tója köszöntötte, majd Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitotta meg. 

A nyitóelőadást Mitrovits Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészet tudo-
mányi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa tartotta. Eltérő 
utak a sztálinizmushoz Kelet-Közép-Európában. Okok és következmények címmel vázolta 
a sztálini modell kiépítésének eltérő változatait a régióban. Hangsúlyozta, hogy először 
tisztázni kell a szakirodalomban szereplő fogalmakat, ugyanis e nélkül nem érhető meg 
a Sztálin halálát követő időszak. A szocializmus gyakorlati jegyei közé az erőltetett ipa-
rosítás, a mezőgazdaság osztályharc alapján történő átalakítása, a tervutasításos rendszer 
bevezetése, a személyi kultusz kiépítése és a nyílt terror alkalmazása tartoztak. A totá-
lis állam a fegyveres erőkre támaszkodva felügyelte és korlátozta a társadalmat. 1947-ig 
azonban ez a rendszer ismeretlen volt a régióban. A teheráni, jaltai és postdami konferen-
ciák alkalmával döntés született a nagyhatalmak között Közép-Európa újrafelosztásáról. 
Feltehető a kérdés, hogy ezzel automatikusan együtt járt-e a szovjet típusú berendezkedés 
bevezetése is. Az előadó szerint a Szovjetunió elsődleges célja saját biztonságának kiala-
kítása volt, így ennek eredményeképpen született döntés arról, hogy Európa kelet-közép 
régiója kommunista lesz. 

Mitrovits Miklós három ország (Magyarország, Lengyelország és Csehszlovákia) pél-
dáján keresztül ismertette a kommunista hatalomátvételt. Magyarország, Lengyelország 
hagyományosan oroszellenes hozzáállást tanúsított, így Csehszlovákiától eltérő módon 
történt meg a hatalomváltás. Az 1944-es varsói felkelést követően Moszkva elképzelése 
az volt, hogy Lengyelország élére bábkormányt állítva könnyedén megkaphatja az irányí-
tás jogát. Magyarország helyzete a lengyelhez hasonló volt, azonban stratégiailag kevésbé 
számított fontosnak. Moszkva célja hazánk esetében egy baráti kormány felállítása volt, 
így történhetett meg az, hogy a megalakuló ideiglenes kormány tagjai horthysta tisz-
tek közül kerültek ki. Az 1945–47-ig terjedő időszakban a katonai és politikai hegemó-
nia megteremtése volt az elsődleges cél, az átalakítás során megteremtődött a lehetőség a 
szovjetizálásra, ez azonban 1948-ig nem következett be, a kommunista kormányok reg-
nálása nem jelentett proletárdiktatúrát. 1948-ra a Szovjetunió koalíciója a nyugati szövet-
ségeseivel meggyengült, az USA európai expanzióját Moszkva fenyegetésnek érezte, így 
a kelet-közép-európai államok esetében elkerülhetetlenné vált a teljes szovjetizálás meg-
valósítása.

Az első szekció levezető elnöke Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizott-
ságának elnöke volt. A szekcióban elsőként Tatyjána Viktorovna Volokityina, az Orosz 
Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének tudományos főmunkatársa, a Kelet-
Európa története a második világháború után részleg vezetője Szovjet elképzelések Kelet-
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Közép-Európáról 1945–1947-ben címmel tartott előadást. Az előadó Jacques Le Goff,  
a francia Annales iskola képviselőjének idézetével kezdte referátumát, mely szerint a tör-
ténészt – mivel értelmező munkát végez – a szubjektivitás jellemzi. Feltette a kérdést, 
hogy Sztálinnak mi lehetett a célja Kelet-Európával, mit szeretett volna abból formázni. 
Véleménye szerint erre nem lehet egyértelmű választ adni. A második világháború vége 
felé közeledve Európa politikailag baloldalra tolódott, el akarták kerülni egy újabb háború 
kitörését, az egyetlen kérdés az volt, hogyan érhető el az új ideológia kiépítése. Egyáltalán 
nem féltek a szocializmustól, sőt, igen nagy érdeklődés övezte a Szovjetuniót. Nyugaton 
úgy gondolták, hogy az új katonai szuperhatalommal össze lehet fogni, a Szovjetunió 
pedig hangsúlyozta, hogy nincs érdekeltsége Kelet-Európában. 1945-ben a nyugati 
hatalmak, elemezve a szovjet katonai pozíciót, arra jutottak, hogy Moszkva potenciális 
veszélyforrás, így meg kell akadályozni a szovjet hegemónia kialakulását. Churchill 1946. 
március 5-i fultoni beszéde jelentette a paradigmaváltást. 

Tatyjána Viktorovna Volokityina szerint számos kutató támadónak és agresszívnak 
ítéli meg a szovjet terjeszkedést, és ez az agresszió vezetett a hidegháborúhoz. Azonban 
a Szovjetunió ekkor csak a saját határait védte és igyekezett megakadályozni egy 
Európában összpontosuló katonai tömb kialakulását. A szovjet koncepció lényege az volt, 
hogy minél nagyobb a terület, annál nagyobb a biztonság, tehát mindenképpen a második 
világháború előtti határokat kell visszaállítani. Tehát a fő cél egy biztonsági övezet létre-
hozása és kijutás a világóceánra. A szovjet baráti népek nyugati kapcsolatai, a kis orszá-
gokban létrejövő koalíciós kormányok nyugatbarát képviselői fontos szerepet játszottak a 
szovjet külpolitikában. Az előadó szerint a Kelet-Európában véghezvitt tömeges deportá-
lásoknak nem volt osztályharc tartalma, erre geopolitikai intézkedésként kell tekintenünk, 
melynek elsődleges célja a biztonság megteremtése volt.

A második előadó Mark Kramer, a Harvard Egyetemen működő Oroszország és 
Eurázsia Tanulmányok Központban a Hidegháborús Tanulmányok projekt programve-
zetője Kelet-Közép-Európa szovjetizálása. Elmélet és gyakorlat címmel tartotta meg elő-
adását. A szovjet politikára óriási kihatással volt a globális politika alakulása. Churchill 
fultoni beszédében a vasfüggöny leereszkedéséről beszélt. Kelet-Európát a belpolitikai 
viszonyok és a háború utáni nehézségek és a politikai célok alakították. Sztálin tartott a 
régióban az esetleges felkelésektől, ez a félelme határozta meg politikáját. Nyugat-Kelet 
viszonyának alakulása jelentősen meghatározta a szovjet modell kierőszakolását Kelet-
Európában. A kelet-európai országok szovjetizálásának érdekében Moszkva megsza-
kította a kapcsolatot a Nyugattal. Sztálin felismerte, hogy a régiót védelmi zónává kell 
alakítani, országaiban pedig erőltette a szovjet kormányok létrehozását. A szovjet rend-
szer kiépítése felgyorsította a nyugat-európai szocializmus elterjedését. A Kelet-Közép-
Európában megerősített katonai jelenléttel demonstrálta Sztálin az irányításra való igé-
nyét, a nyugati hatalmak engedélyezték a régióban a védelmi övezet kialakítását. Sztálin 
tulajdonképpen szabad kezet kapott, így történhetett meg az etnikai csoportok akadály-
talan deportálása. 

Az előadó kitért arra, hogy a Szovjetunió lakossága abban reménykedett, hogy a 
háború végével az ő szenvedésük is megszűnik. Sztálin azonban a „nyugati fertőzéstől”  
tartva szigorú intézkedéseket eszközölt, amelyek ugyan az 1930-as évekre jellemző ter-
rort nem közelítették meg, mégis jelentősnek bizonyultak. A háborút követően a gene-
ra lissimus felszólította a baráti országokat, hogy tegyenek lépéseket a szovjet rend-
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szer kiépítésének érdekében. 1947-ben megtiltotta a keleti-európai országok számára a 
Marshall-tervben való részvételt. A fokozódó nyugati-keleti ellentét következtében felis-
merte, hogy nem szovjetbarát kormányokra van szükség a régió országaiban, hanem sztá-
linista kormányokra.

A konferencia második szekciójának levezető elnöke Cseh Gergő Bendegúz, az Ál -
lam  biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója volt. A második szek-
ció első előadója Palasik Mária, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 
kutatója, a Tudományos és Közművelődési Kapcsolatok Osztályának vezetője volt. 
Referátumának címe: Kovács Béla tevékenysége és letartóztatása. Az előadás az 1947. 
február 27-i napilapok fő hírének ismertetésével indult, mely szerint Kovács Bélát feb-
ruár 25-én letartóztatták. Ezt követően bemutatásra került Kovács Béla közéleti szerep-
vállalása előtti élete, a politikai szférához való közeledésének útja. 1932-ben belépett 
a Független Kisgazdapártba, s attól kezdve sokat tett a parasztság társadalmi, gazda-
sági, politikai felemelkedésé érdekében. Az 1941-ben alakult Parasztszövetség főtitká-
rává választották. A háború után politikai pályája szépen ívelt felfelé: 1944 végétől par-
lamenti képviselő lett, de volt belügyi államtitkár és földművelésügyi miniszter is. 1945 
augusztusától a párt főtitkára, 1946. márciustól a párt lapjának, a Kis Újságnak lett a 
főszerkesztője. Tudomásul vette a háború utáni sajátos, úgynevezett koalíciós kormány-
zás szükségességét. Ezzel együtt járt az, hogy az 1945. november 4-i választásokat meg-
nyert Kisgazdapárt együtt alakított kormányt a Kommunista, a Szociáldemokrata és a 
Nemzeti Parasztpárttal. Kovács Béla védte a klasszikus demokrácia értékeit és ellenállt a 
baloldali pártok hatalom-kisajátítási kísérleteinek. 

1946 végére patthelyzet alakult ki az MKP és FKGP között, ezt mozdította a baloldal 
javára egy mozgalom szervezésének a leleplezése. A Kisgazdák képviselőit tették meg a 
szervezkedés felelőseivé, majd a vád eljutott a párt felső vezetéséhez és Kovács Bélához 
is. Rákosi Mátyás potenciális vetélytársat látott Kovács Bélában, így megfelelő alkalmat 
szolgált a felelősségre vonás ahhoz, hogy Kovácsot eltávolítsa. Erkölcsi, politikai majd 
büntetőjogi felelősségét is megállapították, azonban mentelmi joga védte, melyről később 
Kovács Béla lemondott. Az 1947. február 21-én összeült mentelmi bizottság nem fosz-
totta meg mentelmi jogától, ennek ellenére 25-én elkezdődött kihallgatása. Ügyvédje 
tanácsának ellenére nem vonult emigrációba, így kerülhetett sor elhurcolására és több 
éves bebörtönzésére. Hollétéről évekig senki sem tudott, azonban annyi bizonyos, hogy a 
korábbi feltételezésekkel ellentétben megállapítható, hogy nem volt GULAG-on.  

A következő előadást Maciej Korkuć, a Nemzeti Emlékezet Intézetének (Krakkó) mun-
katársa tartotta A lehetetlen küldetés, Stanisław Mikołajczyk címmel. Referátuma elején 
ismertette Lengyelország sajátos helyzetét a második világháború folyamán, azt a negatív 
értelemben vett kivételes státuszt, hogy egyszerre két hatalom szállta meg. Lengyelország 
a második világháború kezdetétől a szövetséges hatalmak oldalán állt, így a szovjet táma-
dást követően megpróbálta rendezni azokkal viszonyát. A londoni emigrációban működő 
lengyel kormány kellemetlenséget okozott Moszkvának azzal, hogy ki akarta deríteni, 
milyen szerepe volt Sztálinnak, illetve a szovjet politikai rendőrségnek a Katyińban tör-
téntekhez. A sztálingrádi fordulat után agresszív támadások indultak Lengyelország ellen, 
a kelet-lengyelországi szovjet bevonulás a nyugati hatalmak beleegyezésével történhe-
tett. Sztálin a teljes lengyel állami struktúrát felszámolta, megkezdődött a repressziók és 
deportálások sora. A londoni kormány fejét, Stanisław Mikołajczykot 1945 után hazahív-
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ták Lengyelországba, aki bízva a nyugati hatalmak támogatásában hazatért és miniszter-
elnök-helyettessé tették. 1946 elején arra kapott javaslatot, hogy a kommunistákkal alakít-
son közös választási blokkot. Eközben a kommunista párt bekebelezte a szatellit pártokat, 
így az időközben lezajlott választások eredménye sem volt meglepő: a kommunista párt 
győzelmét hozta. A Sztálin által kijelölt úton haladva a lengyel kommunisták kegyetlen 
módszerekkel 1947-re átvették a hatalmat az országban. Megkezdődtek a politikai perek, 
mely során eljárást indítottak Mikołajczyk ellen hazaárulás vádjával. Mikołajczykot végül 
1947 októberében az amerikai követség segítségével menekítették ki Lengyelországból.

Maciej Korkuć után Jiři Kocian, a Cseh Tudományos Akadémia Jelenkor Történeti 
Intézetének tudományos munkatársa tartotta meg referátumát Jan Masaryk halála cím-
mel. A cseh politikai élet fontos szereplőjének, Tomáš Masaryk fiának politikai karrierje 
1940 júliusában vette kezdetét. A londoni ideiglenes kormány külügyminisztereként foly-
tatta apja politikáját, üdvözölte a szovjetek felé való nyitás gondolatát. 1945-től a szovjet 
orientáció szellemében lépett fel a nemzetközi politika színterén és lojális végrehajtója 
volt Beneš koncepciójának. A párizsi békekonferencián ő képviselte Csehszlovákiát, vala-
mint Kaliforniában ő írhatta alá az ENSZ alapokmányokat. 

Az 1947-ben meghirdetett Marshall-tervben való csehszlovák részvételről Sztálinnal 
tárgyalt, eredménytelenül. Ezt követően egyre nehezebben tudta elviselni az egyre erő-
sebb szovjet orientáltságot. Mindezek ellenére igyekezett kiegyensúlyozott Kelet–Nyugat 
politikát folytatni. 1948. február 25-én megalakult az új, kommunista kormány, Masaryk 
külügyminiszter maradhatott. Passzivitását a kommunisták saját javukra próbálták fordí-
tani. Masaryk depresszióba esett, fontolgatta az emigrációba vonulást, de az öngyilkosság 
is megfordult a fejében. 1948. március 10-én, két héttel a második Gottwald-kormány meg-
alakulását követően holtan találták. A rendőrségi jegyzőkönyv és a kriminalisztikai jelen-
tés öngyilkosságot állapított meg. Március 13-i temetésén össznemzeti csendes demonst-
rációt tartottak. Az előadó kitért egy furcsa körülményre a Masaryk halálát követő  
nyomozás során: egy tanú azt állította, hogy mérgezett kávét kapott a külügyminiszter és 
ezt kidobták az ablakon Ezt a vallomást az 1868–69-es újbóli nyomozás alkalmával a tanú 
visszavonta. A legújabb kutatások arra engednek következtetni, hogy valóban gyilkosság 
áldozata lett, melyet a KGB-vel való együttműködés megtagadása okozhatott. 

Az ebédszüneti utáni harmadik szekció elnöke Varga Zsuzsanna, az ELTE BTK Új- 
és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék vezetője volt. Az első előadó Marcin Zaremba,  
a Lengyel Tudományos Akadémia Politikai Tanulmányok Intézetének tudományos mun-
katársa volt, előadásának címe A háború utáni félelem rövid története: Lengyelország 
1944–1947. A referátumból kiderült, hogy a lengyelek a XX. században folyamatos rette-
gésben éltek. A fasizmus idején kialakult egy általános félelem a kommunizmussal szem-
ben, a háború végének közeledtével újabb félelemhullám uralta el egész Lengyelországot. 
1943-ban a bevonuló szovjet csapatokra még felszabadítóként tekintettek, az erőszakos-
kodás, a represszió és rekvirálás miatt a második világháború lezárultának közeledtével 
már abban reménykedtek, hogy a szovjetek elhagyják az ország területét. Az új, kommu-
nista rezsim hatalomátvételével megindult a kollektivizálás, ami magában rettegést váltott 
ki, de ezzel párhuzamosan több más tényező is félelmet keltett a lengyel társadalomban:  
a banditizmus, az éhínség, a spekulánsokkal való szembeszállás és a különböző járványos 
megbetegedések. Az előadó hangsúlyozta, hogy a rendszert csakis a félelem tudta fenn-
tartani, félelmet pedig csak az erőszak útján lehetett kelteni. Nyilvános perek és halálos 
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ítéletek sora született, 1944–1948 között 3000 halálos ítéletet hoztak. 1946-ban Churchill 
fultoni beszéde miatt tört ki pánik Lengyelországban, féltek egy újabb háború kitörésé-
től. Az állandó félelem és rettegés miatt a lengyel társadalom a bezárkózást választotta,  
a konformizmusra törekedett. Ez az állandósult félelem a kommunista rendszer fennállá-
sáig megmaradt. 

A soron következő előadó Ö. Kovács József, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei főigaz-
gató-helyettese, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója volt A magyar paraszti  
társadalom ellenállása című előadásával. Referátuma elején hangsúlyozta, hogy a ma -
gyar   országi kollektivizálás értelmezéséhez szükséges a szovjet modell elemzése. Az erő-
szakos állami beavatkozás szétdúlta a paraszti társadalmat, ami a parasztság belső gyar-
matosításaként is felfogható. Döntő fontosságú volt az agrárvilágban a magántulajdon 
felszámolása. A rendszer kiépítése során folyamatosan módosultak az eljárás módsze-
rei. A fizikai erőszakon kívül a vallás-és egyházellenességen alapult a kollektivizálás. 
Az ellenállás, mely verbálisan és tettlegesen is megnyilvánult, szükségszerűen átszőtte 
a gondolkodást. A megalakuló téeszek ellen folyamatosak voltak a különböző megmoz-
dulások, melyek a hivatalos jelentésekben osztálytüntetésként jelentek meg. A tiltakozá-
sok a Dunától keletre sokkal intenzívebben zajlottak, Heves, Csongrád, Hajdú és Szabolcs 
megyékben voltak a legszámottevőbbek. 1960-ban Szatmárban volt a legnagyobb ellenál-
lás, melyben szerepet játszott a földrajzi elhelyezkedés, a földek minősége és az államha-
talommal való szembenállás hagyománya. 

A kollektivizálás során célként a paraszti önállóság mentális és fizikai felszámolása 
fogalmazódott meg. A folyamatos agitációk roncsolták a társadalmat, a falusi lakosság 
jelentős része menekült a városokba. A faluközösségben jelentősen megnőtt az alkoholiz-
mus és az öngyilkosságok száma. A közösségek által tanúsított ellenálláson kívül a szer-
vezetlenség és a szaktudás hiánya a kollektív hanyag munkavégzéshez vezetett, ami a tée-
szek működését végig jellemezte. 

Ö. Kovács Józsefet Jiří Pernes, a Cseh Tudományos Akadémia Jelenkor Történeti 
Intézetének tudományos munkatársa követte, előadásának címe: A csehszlovák társada-
lom és az 1948-as februári fordulat. A csehszlovákiai rezsimet nem a karhatalom hozta 
létre, a lakosság önkéntes döntésének eredményeként született. Az 1946-os parlamenti 
választás eredményeképpen megalakuló Gottwald-kormányban a vezető szerepet a kom-
munista pár tagjai kapták, a Csehszlovák Kommunista Párt egy demokratikus párt képé-
ben tetszelgett. 1947-től a CsKP megérezte a nemzetközi politikában bekövetkező vál-
tozást, igyekezett növelni saját befolyását, ennek érdekében beépítette titkos tagjait más 
pártok soraiba. Az 1948. február 20-án bekövetkezett puccs okán a polgári pártok minisz-
terei lemondtak és azonnal őrizet alá kerültek. Február 20–25. között a rendőrség biztosí-
tásával megtörtént a kommunista hatalomátvétel. 1948. február 25-én Gottwald kezdemé-
nyezésére úgynevezett akcióbizottságok jöttek létre, melyek illegális erőszakot hajtottak 
végre a közélet „megtisztítása” érdekében, a különböző állami funkciókat betöltők helyére 
kommunisták kerültek. Beneš új kormányt nevezett ki, tagjai azok közül került ki, akik 
hajlandóak voltak együttműködni a kommunistákkal. Az új Gottwald-kormányt március 
10-én nevezték ki, mely azonnal tisztogatásokba kezdett, végrehajtotta az államosításo-
kat és a földosztást, megkezdődött a sajtócenzúra bevezetése, továbbá belügyminisztéri-
umi engedélyhez kötötték a határátlépést. A közvélemény nagy része nem értett egyet a 
hatalomváltással, de csak kevesen tiltakoztak. A május 30-i a Nemzeti Front elsöprő győ-
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zelmet aratott, Beneš megtagadta az új alaptörvény aláírását, majd június 7-én lemondott, 
utóda Klement Gottwald lett.

Az előadás végén összegzésként elhangzott, hogy a Csehszlovák Kommunista Pártnak 
a második világháború előtt is komoly belpolitikai súlya volt, tagsága az 1945-ös 40 000-
ről 1948-ra másfél milliósra nőtt. Ez azzal magyarázható, hogy a társadalom többsége a 

’30-as évek válságának negatív tapasztalatai miatt támogatta a pártot. 
A következő előadó Stefano Bottoni, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészet-

tudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa 
A román sztálinizmus sajátosságai című referátumában az erdélyi magyarság helyzetét 
mutatta be. A Szovjetunió által meghatározott új rendszerben 1944-től az 1980-as évek 
végéig megszűnt Magyarország védőszerepe a határon túli közösségek fölött. 1945. már-
cius elején Észak-Erdélyben és Székelyföldön berendezkedő román hatóságok azonnal 
megszüntették a területi különállást, a kisebbségpolitika szellemében elindult a kitele-
pítésről és lakosságcseréről szóló tervezeteket készítése. A szovjet vezetés nem engedé-
lyezte Romániának, hogy vesztes államként megszabaduljon a kisebbségeitől, így ettől 
kezdve elsődleges kérdésnek számított a másfél milliós erdélyi magyarság  politikai integ-
rációja. Ennek keretében 1949–1952 között átnevelési célzattal Piteşti-i börtönbe szállítot-
ták az egykori vasgárdistákat és a jobboldali érzelmű egyetemistákat. 1950–53-ban a til-
tás ellenére megindult a magyar lakosság kitelepítése, 1951–53 között volt a legnagyobb 
mértékű, ekkor 10 000 családot, megközelítőleg 44 000 főt deportáltak. A kitelepítetteket 
politikailag megbízhatatlannak minősítették, s a román alföldre szállították. 1952–53-ban 
az első szabadulóknak kényszerlakhelyet jelöltek ki az ország különböző helyein. 

Az előadásban elhangzott, hogy 1956-os magyarországi forradalom hatására 
Erdélyben megmozdulások indultak, melyeket átfogó rendszerellenes mozgalommá nyil-
vánítottak. 1956 és 1962 között 25 000 személyt tartóztattak le és vittek katonai törvény-
szék elé, ahol több ezer halálos ítélet született. A börtönökre a túlzsúfoltság volt jellemző, 
melynek hatására járványok törtek ki és tizedelték a fogvatartottakat. A politikai foglyok-
kal szemben alkalmazott erőszak hívta életre a román GULAG kifejezést. Az 1956 után a 
fizikai erőszak beépült az állam mindennapjaiba, mely egészen az 1989-es forradalomig 
jelen volt. Az előadó fontosnak tartotta kiemelni, hogy a téma kutatóira hárul a feladat, 
hogy a román kommunizmus áldozatait felkutassák.  

A szekció és a konferencia utolsó előadását Vukman Péter, a Szegedi Tudományegyetem 
oktatója tartotta meg A sztálinista és az antisztálinista Tito címmel. Jugoszláviában a 
második világháború alatt polgárháború zajlott. A partizánok élére a horvát születésű 
Josip Broz Tito került, aki már évek óta a Jugoszláv Kommunista Párt vezetője volt. Az 
AVNOJ (Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács) 1942–1943 folyamán lefektette 
a háború utáni ország berendezésének föderatív alapjait. A felszabadulást követően 1945 
novemberében választás zajlott, melynek eredményeképpen a JKP egyeduralmat szerzett. 
1946. január 31-én elfogadták az új alkotmányt, ami erősen központosított, hierarchizált 
lett. Elindult a szovjet rendszer kiépítése, a gazdaság szocialista átalakítása, 1946 decem-
berében államosítási törvény látott napvilágot, majd az ötéves terv keretében elindult a 
gyors iparosítás. 

Jugoszlávia a szovjet érdekszférába tartozott, Tito személyét azonban Moszkva nem 
fogadta el. 1948. február 10-én Sztálin magához rendelte Titót, aki ennek a kötelezettsé-
gének egészségi állapotára hivatkozva nem tett eleget. Ennek eredményeként 1948. június 
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28-án a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (KOMINFORM, Tájékoztató 
Iroda) nyilvánosságra hozta a Josip Broz Titót és a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) 
vezetőségét elítélő határozatát. Ezt követően jelentősen megromlottak Jugoszlávia kap-
csolatai mind a Szovjetunióval, mind a keleti blokk országaival. Gazdasági blokádra, pro-
paganda-hadjáratra és katonai nyomásgyakorlásra került sor Jugoszlávia ellen, így az 
ország teljesen elszigetelődött a szocialista táboron belül. A jugoszláv vezetés a bel- és 
külpolitika módosítására kényszerült. A külpolitikai elszigeteltség miatt Tito Nyugat felé 
nyitott, ahonnan jelentős gazdasági és katonai segítséget kapott. Ennek köszönhetően 
az ország fokozatosan liberalizálódott, 1953-ra lehetővé vált a téeszekből való kiválás, 
emellett ugyanebben az évben alkotmányreformra is sor került. Előadása végén az előadó 
hangsúlyozta, hogy a jugoszláv nyugati viszonyokból Sztálin is profitált, ugyanis a blokk 
többi országában ezáltal megszilárdult az egypárti államszocialista rendszer. 
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