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A második világháború előtt Sztálin külföldön csak Finnországban járt. Az autonóm 
nagyhercegséget az orosz forradalmárok gyakran választották rejtekhelyül és titkos 
találkozóik színhelyéül is. így nem véletlen, hogy Sztálin is Tamperében (Tammer-
fors) találkozott először - 1905-ben - Leninnel egy titkos összejövetelen. (1946 áprili-
sában, amikor egy finn kormánydelegációt fogadott a Kremlben, felidézte hajdani 
utazását. Meleg szavakkal emlékezett vissza a finnek szívélyes vendégszeretetére.) 

Legközelebb csak az 1917-es bolsevik hatalomátvétel után fordult meg Finnor-
szágban. Alekszandra Kollontajjal együtt a finn szociáldemokraták pártkongresszusán 
vett részt. Itt biztosította az elvtársakat arról, hogy a szovjetek tiszteletben fogják tar-
tani Finnország önrendelkezési jogát, Dantont idézve „vakmerőséget" kívánt nekik, a 
burzsoá rendszer megdöntésére buzdítva őket. Ünnepélyesen kijelentette, hogy a finn 
forradalmárok számíthatnak a bolsevikok támogatására. Ezt az ígéretet végül is nem 
tartották be.1 

A két világháború között, úgy tűnik, Sztálin és a finn vezetők között nem került 
sor hivatalos találkozóra. Az 1939-40-es Finnország elleni hadjárat korai előkészüle-
teire viszont A. M. Vasziljevszkij marsall és K. A. Merecskov marsall is utal vissza-
emlékezésében.2 

Aktív szerepe volt Sztálinnak a szovjet követelések megvitatására 1939 októbe-
rében Moszkvába érkezett finn küldöttséggel folytatott tárgyalásokon, nyolc találko-
zóból héten megjelent. A legmagasabb rangú finn tárgyalópartner, J. K. Paasikivi 
halála után, 1956-ban napvilágot látott memoárja részletesen tárgyalja a hét találkozón 
történteket. A szovjet fél részéről V. V. Molotov, külügyi népbiztos vezette a tárgya-
lásokat, amíg el nem jutottak a legkényesebb kérdésekig, ekkor Sztálin vette át a szót. 

Paasikivi a kezdetektől fogva elutasította a finn-szovjet kölcsönös katonai segít-
ségnyújtási egyezmény napirendre tűzését, s ezt Sztálinnak azzal magyarázta, hogy 
egy ilyen paktum nem egyeztethető össze Finnország semlegességével. Sztálin ekkor 

1 J. V. Sztálin: Szocsinyenyija. Moszkva, 1947. 1-5. o. 
A. M. Vasziljevszkij: Gyelo vszej zsiznyi. Moszkva, 1973. 100-102. o.: K. A. Merecskov: Na 
szluzsbe narodn - sztranyici voszpominanyija. Moszkva, 1968. 177-182. o. 
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a Finn-öböl védelmének biztosítására csak helyi együttműködést javasolt. Paasikivi 
szerint Sztálin pragmatikusan és kompromisszumkészen állt a kérdéshez. Hozzáteszi, 
hogy miután Sztálin távollétében, november 3-án Molotov bejelentette, hogy „az 
ügyet át kell adni a katonaságnak", Sztálin még további szovjet engedményeken gon-
dolkodott a következő napon is. Igaz, a mellett a szovjet követelés mellett, hogy a 
finn szárazföld legdélkeletibb szegletében fekvő Hanko- (Hangö-) félszigetet, vagy 
legalább néhány szomszédos, fontos szigetet a finneknek át kell adnia vagy el kell ad-
nia a Szovjetuniónak3, ő is kitartott. 

A moszkvai tárgyalásokon az első ülés kivételével az akkori finn pénzügymi-
niszter és jól ismert szociáldemokrata politikus, Váinö Tanner is jelen volt Paasikivi 
mellett. Tanner, aki a téli hadjárat alatt már külügyminiszter volt, még Paasikivi emlí-
tett visszaemlékezései előtt megírta és megjelentette saját memoárját. Ebben ő is kitér 
az 1939-es találkozásra. Paasikivihez hasonlóan érdemesnek találta feljegyezni, hogy 
a november 9-i, utolsó ülésen Sztálin „kissé türelmetlenül" jegyezte meg, hogy „így 
semmire sem jutunk". Tanner szerint ő javasolta, hogy fejezzék be a tárgyalásokat.4 

A téli hadjárat után Moszkvába utazó finn delegáció Sztálinnal személyesen 
nem találkozott. Sztálin a megbeszéléseket Molotovra és Zsdanovra bízta, miközben ő 
maga a Vörös Hadsereg küldötteinek találkozóján, Moszkvában értékelte a finn hábo-
rút, alig egy hónappal a moszkvai béke után. A Szovjetunió második fővárosának 
tekintett, és egyben hadiipari központként is jelentős Leningrád megtartásának fontos-
ságát hangsúlyozó, jól ismert érveléssel kelt a háború kirobbantása mellett hozott 
döntés védelmére. Leningrád pozícióját a Szovjetunió biztonsági rendszerében kulcs-
fontosságúnak mondta, utalva az 1918—19-es eseményekre. Ha a város az ellenség 
kezére jut, ellenforradalom és polgárháború robbanhat ki Oroszországban. Finnorszá-
got tehát azonnal le kell rohanni, mivel világossá vált, hogy a finnek meg fogják ta-
gadni a szovjetek által követelt területek és bázisok átadását. 

Sztálin szerint a szovjet vezetők tisztában voltak azzal, hogy a finnek készek és 
képesek az ellenállásra. Arra számítottak, hogy a hadjárat ellenük egészen 1940 nyará-
ig elhúzódhat. Azt is felmérték azonban, hogy késlekedés nélkül rendezni kell a bel-
politikáikig bizonytalan ország sorsát, még mielőtt a Szovjetunió potenciális ellensé-
geinek tekintett németek és a nyugati hatalmak békét kötnének. 

Kijelentette, hogy háboríts céljaik eleinte korlátozottak voltak, például Viborgot 
akarták elfoglalni. Ugyanakkor azonban nyíltan kimondta, hogy a kezdeti finnországi 
hódítások további előrenyomulások kiindulópontjai lesznek, ha szükségessé válik az 
ország további területeinek megszállása is. 

Elismerte, hogy a Vörös Hadsereg nem volt felkészülve a hadjárat megindításá-
ra. Nem hallgatta el a háború alatt elkövetett hibákat és tévedéseket sem, de természe-
tesen nem szólt az általa elrendelt terrorakciókról és a főtisztek kivégzéséről. Elisme-
rően beszélt a finnek kitartásáról és partizánakcióik sikereiről. Dicsérte a gyalogság 
fegyverzetét is, különösen az új Suomi géppuskát. Bírálta azonban a parancsnokok 

3 J. K. Paasikivi emlékiratai: Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939-1941. Német fordítás-
ban: Meine Moskauer Mission 1939-1941. Hamburg, 1966. 60-69. , 73., 83-87. , 99-107 . o. 

4 Váinö Tanner The Winter Wat\ Standford, California, USA, 1950. 39-43. , 65-68. o. 
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vezetői képességeit, túlzottan passzív, védekező taktikájukat, és azt, hogy képtelenek 
egy sikeres támadás levezénylésére. A Vörös Hadsereg győzelme szerinte a páncélo-
sok, a légierő és mindenekelőtt a tüzérség muníciót nem kímélő támadásainak kö-
szönhető. 

Ezt a különösen érdekes, hatszáz oldalas kéziratot, amit sokáig a moszkvai Pus-
kin utcai levéltárban5 őriztek, nemrég lefordították finnre, és 1997 augusztusában meg 
is jelent Helsinkiben, még az orosz kiadás előtt.6 

Paasikivi, aki több mint egy éven át Finnország moszkvai követe volt, 1941. 
május 30-án, távozása előtt még egyszer személyesen találkozhatott Sztálinnal. Ami-
kor Paasikivi közölte, hogy nyugdíjba vonul, Sztálin figyelmeztette: „Maga soha nem 
lehet már magánember." „Barátsága jeléül" húszezer tonna gabonát ígért Finnország-
nak, jóllehet az odairányuló szovjet exportot már felfüggesztették.7 Ez volt az utolsó 
alkalom, amikor Sztálin fogadta Paasikivit. 

A második világháború után 1945 szeptemberében került sor az első történelmi 
jelentőségű találkozóra Sztálin és a finnek között: egy finn kulturális küldöttséget 
fogadtak a Kremlben. A tárgyalódelegáció egyik baloldali tagjának kezdeményezésé-
re Sztálin egy Molotovval folytatott rövid konzultáció után hozzájárult, hogy a finnek 
hat helyett hét év alatt törlesszék jóvátételi kötelezettségüket. Sztálin a tárgyalások 
közben azzal hízelgett a finneknek, hogy jónak, ügyesnek, kitartónak és bátornak 
tartja őket. Szerinte a belgák helyében biztosan nem adták volna meg magukat a fa-
sisztáknak 1940-ben.8 

A finnek egy másik alkalommal is élvezhették Sztálin szívélyességét: 1948. 
április 6-án a barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási megállapodás 
aláírásának alkalmából rendezett fogadáson, a Kremlben. Beszédében itt hosszan 
méltatta a finn hadsereg szerepét, mondván, hogy csak az erős véderővel rendelkező 
országok számíthatnak tiszteletre, és annak a nemzetnek, amelyik fenn akar maradni, 
nagy gondot kell fordítania szárazföldi, vízi és légierejére. 

A fogadáson jelen volt dr. J. O. Söderhjelm, a finn küldöttség egyik tagja, aki 
szemléletesen számolt be a hangulatról. Kiemelte, hogy a későbbi finn miniszterelnök 
és köztársasági elnök, U. K. Kekkonen milyen vakmerően viccelődött félelmetes ven-
déglátójukkal.9 

Két év múlva, 1950. június 13-án Kekkonent kétszer is fogadta Sztálin, miután 
aláírták az öt évre szóló kereskedelmi egyezményt a Szovjetunióval. Ez nyilvánvalóan 
remek alkalom volt arra, hogy Sztálin találkozzék az új finn vezetővel, akire a szovje-
tek már bizonyos érdeklődéssel figyeltek azóta, hogy Zsdanov 1945-ben megismer-
kedett vele. Erről a találkozóról Kekkonen leginkább házigazdája kegyetlen gyakorla-

5 Rosszijszkij Centr Hranyenyija i Izucsenyija Dokumentov Novejsej Isztorii (a fordító). 
6 Puna-armeija Stalin in tentissá. Szerk. Ohto Manninen és Oleg A. Rzsesevszkij. Helsinki, 

1997. 
7 J. K. Paasikivi: Jatkosodan paiviikirja. Porvoo-Helsinki-Juva, 1991. 64-65. o. 
8 A küldöttség egyik tagja, Lauri Viljanen rögtön a hazaérkezés után cikket írt a találkozóról: 

Keskustelu Stalinin työhuoneessa. Helsingin Sanomat, 1945. október 16. 
9 Juhani Suomi: Vonkamies - Urho Kekkonen 1944-1950. Helsinki-Keuruu, 1988. 
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tiasságára emlékezett vissza. Amikor Kekkonen kérte, hogy engedjék haza a még 
mindig a Szovjetunióban tartott finn hadifoglyokat, Sztálin úgy válaszolt, hogy szov-
jet „háborús bűnösökre" kell kicserélni őket, akik Moszkva véleménye szerint még 
Finnországban rejtőzködnek. „Egyezzünk meg: kiadjuk őket, és Finnország leszállítja 
a háborús bűnösöket - emlékszik vissza Kekkonen Sztálin javaslatára. - Sztálin vége-
zetül kijelentette, hogy »ténylegesen rendezni szeretné, és nem továbbra is eltussolni 
az ügyet«." 

A találkozó és az egyezmény aláírása után Kekkonen és a küldöttség vacsorára 
volt hivatalos a Kremlbe. Az étkezés befejeztével a hagyományos filmvetítés követ-
kezett Sztálin magánmozijában. A vendéglátónak - Kekkonen emlékei szerint - nem 
tetszett az elsőként vetített kaukázusi történelmi film, mivel a férfi főszereplő a legro-
mantikusabb jelenetben úgy viselkedik, „mintha ülne és horgászna".10 

Azok a finnek, akik személyesen találkozhattak Sztálinnal, nagyra értékelték 
pragmatizmusát, komolyságát, és a finnek iránt mutatott tiszteletét. Paradox módon, 
jóllehet Paasikivi szavaival élve „félelmetes" tárgyalófélnek tartották, szívesebben 
találkoztak vele, mint Molotovval. Ennek nemcsak az volt az oka, hogy Sztálin volt a 
legfőbb szovjet vezető, hanem az a mód is, ahogyan a dolgokat kezelte. 

Érdekes, hogy más volt Sztálin kapcsolata a finn kommunistákkal. Úgy tűnik, 
ritkán tisztelte meg őket figyelmével. A háború utáni években - amikor a kommunis-
ták kormányon voltak - szinte kizárólag hivatalos minőségben, kormánydelegátusként 
vagy hivatalos küldöttség tagjaként találkozhattak Sztálinnal. így járt a háború utáni 
első finn kiküldött, az erősen baloldali beállítottságú Cay Sundström is. 

1951. április 26-án a kora esti órákban azonban Sztálin valószínűleg mégis hívat-
ta a Kremlbe a finn követet és a Finn Kommunista Párt (FKP) főtitkárát, Ville Pessit. 
A találkozónak nincs nyoma abban a naplóban, ahová Sztálin látogatóit beírták. Dr. 
Kimmo Rentola, az FKP történetének szakértője viszont legújabb könyvében azt 
állítja, hogy a találkozót bejegyezték abba az eredeti vendégkönyvbe, amit a Puskin 
utcában látott. Sajnos csak a találkozón részt vevő tolmács, Rudolf Sykiáinen vissza-
emlékezésével tudja alátámasztani állítását. E szerint a forrás szerint az akkori pártel-
nökség mind a hét tagja jelen volt. 

Sykiáinen úgy tudja, hogy a rá következő este Sztálin és Molotov ismételten 
meghívta Pessit, ezúttal O. V. Kuusinennel, a Terijoki-kormány korábbi miniszterel-
nökével együtt, aki 1940 óta a finn-karéliai kormány elnöke is volt. A találkozó célja 
meglehetősen rejtélyes. Sztálin állítólag ezt mondta: „A karéliaiak nélkületek is bol-
dogulnak, gyere vissza Moszkvába, és segítsd a finn kommunistákat - már amennyi-
ben Finnország elnöke szeretnél lenni."11 

Ez a furcsa találkozó Sztálin és a finn kommunisták között a koreai háború kriti-
kus szakaszában közelebbi vizsgálatra szorulna. Ha hitelt adhatunk Rudolf Sykiáinen 
történetének, Sztálin alig két évvel a halála előtt gyanús terveket forgatott a fejében 
Finnországgal kapcsolatban. 

10 Juhani Suomi: Kuningastie. Urho Kekkonen 1950-1956. Helsinki-Keuruu, 1990. 64-66. o. 
11 Kimmo Rentola: Niin kylmaci ettci polttaa - Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947-1958. 

Helsinki-Keuruu, 1997. 156. o. 


