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SZTÁLIN ÉS GÖRÖGORSZÁG: SEGÍTSÜNK NEKIK, 
VAGY AKADÁLYOZZUK MEG A POLGÁRHÁBORÚ KITÖRÉSÉT? 

A hidegháború folyamán, a negyvenes években és az ötvenes évek elején a politikai 
és katonai konfliktusba keveredett országokban a legmagasabb államhatalmi pozíció-
kat betöltő politikusok többször is tettek rejtélyes lépéseket. Noha a felek nyilvánva-
lóan saját geopolitikai pozícióik megerősítésére törekedtek, konkrét helyzetekben 
mégis ennek némiképp ellentmondóan cselekedtek, pedig az egymás iránti ellenséges 
érzületek kimutatásával egymás politikai, katonai és gazdasági erejét erősítették és 
szilárdították. Az 1945 utáni Európában bármely komolyabb katonai és politikai 
konfliktus újabb, a kezdeményezőknek is borús kilátásokat ígérő háborúba torkollha-
tott volna. A brit-amerikai és a szovjet tömb minden olyan kísérlete, amellyel saját 
maguk javára próbáltak változtatni a kialakult egyensúlyi helyzeten, elkerülhetetlenül 
komoly súrlódásokhoz vezetett. Ezekben az esetekben megvolt a katonai erők beveté-
sének a lehetősége is. így aztán a nyugati érdekszférába tartozó Görögország úgyne-
vezett belpolitikai ügyeibe való bárminemű szovjet beavatkozás súlyos következmé-
nyeket vonhatott maga után. 

Nem feledkezhetünk el a kelet-európai országok példájáról, ahol a szovjet beha-
tolásnak a liberális és kommunistaellenes erők komoly ellenállásával kellett szembe-
néznie. A szovjet vezetés azonban, főként Sztálin, a lehetőségek szerint kerülte a na-
gyobb összeütközéseket az ország náciellenes demokratikus erőivel. Ugyanakkor a 
Nyugat és a Szovjetunió a politikai manőverek során egyaránt egymás erőinek gyen-
gítésére törekedett. A két tömb országaiban kialakuló ellenzéki erők komolyan remél-
ték, hogy a másik tömb vezető hatalma majd a segítségükre lesz. Új jelenség volt a 
háború utáni nemzetközi helyzetben, hogy egy ország bizonyos politikai csoportosu-
lása külföldön keressen támogatást saját céljai érdekében, és hogy néhány esetben 
maga szítson viszályt a két tömb között, azaz „a kicsik irányították a nagyokat". 

A görögországi helyzet még az 1944. decemberi-1945. februári események után 
sem stabilizálódott. Az 1944. februári varkizai egyezmény ellenére sem szűnt meg az 
ellentét a kommunistaszimpatizáns helyi Nemzeti Felszabadítási Front (EAM), ennek 
katonai szárnya, a Görög Népi Felszabadítási Hadsereg (ELAM), valamint az Egye-
sült Államok és Nagy-Britannia által támogatott kormányerők között. 
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1946 januárjának közepén az EAM hivatalos delegációt küldött Moszkvába. In-
formálódni akartak arról, mekkora segítségre számíthat a Szovjetunió részéről a Gö-
rög Kommunista Párt (GKP) és az EAM. De nem csak ezért kezdeményezték a titkos 
találkozót az SZKP vezetőivel. Tájékoztatták moszkvai barátaikat arról, hogy „az 
EAM olyan képviseleti kormány létrehozását kérte, amelyben a saját erői is helyet 
kapnak, és minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni annak érdekében, 
hogy megnyerje ehhez a szövetséges országok kormányainak és demokratikus szer-
vezeteinek támogatását."1 A szovjeteket erőteljesebben be akarták vonni a görög bel-
politikai harcokba, hogy ezzel is ellensúlyozzák a britek tevékenységét. A „görög 
kérdésben" 1945 szeptemberében megnyilvánult szovjet magatartás alapján remény-
kedhettek abban, hogy Moszkva erre készen áll. Az említett esetben ugyanis Moszkva 
megpróbált határozottan beavatkozni a görög válság rendezésébe azzal, hogy különle-
ges értekezletre invitálta Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Franciaország és Kína 
külügyminisztereit. Most azonban a szovjetek némi óvatossággal kezelték az ügyet, 
mert egy ilyen irányú lépés hasonló ellenlépéseket válthatott ki a szövetségesek részé-
ről, akik megragadhatták volna az alkalmat arra, hogy beavatkozzanak a korábban 
már szovjet érdekszféraként elfogadott Kelet-Európa ügyeibe is. A görög küldöttség 
többször megismételt kérése ellenére sem jutott be Molotovhoz és Sztálinhoz. Molo-
tov január 18-án értesült a találkozó eredményeiről, de a delegáció kremlbeli látogatá-
sáról szó sem lehetett, mert sem ő, sem Sztálin nem akarta kockára tenni a még meg-
levő kapcsolatokat a lassan ellenséggé váló szövetségesekkel. A delegációt vezető M. 
Partszalidisz, a GKP PB tagja, a szovjet szerepvállalásról folytatott tárgyalások to-
vábbvitele érdekében összeállított egy jelentést „Néhány megjegyzés a Görög Kom-
munista Párt munkájáról" címmel. Ez a dokumentum megállapította, hogy „a párt 
elfogadja a nemzeti egység politikáját, és biztosítja a nemzeti forradalom proletár 
vezetését".2 Világosan megfogalmazta a továbbiakban, hogy „békés úton" nem lehet 
kilábalni a jelen helyzetből, ami nyilvánvalóvá tette a szovjetek előtt, hogy katonai 
összecsapásra számíthatnak a helyi kommunista és kormányerők között. 

Mindez nem sokkal a görög általános választások előtt történt. Moszkvának nem 
állt érdekében, hogy a helyzet elmérgesedjen. A Kreml tehát a görög párt sürgetésére 
ismételten azt javasolta, hogy „most vegyenek részt a választásokon, aztán majd fe-
lülvizsgálják a helyzetet. Ennek alapján döntenek majd arról, hogy legális eszközöket 
kell alkalmazni, vagy a fegyverekhez kell folyamodni." Ezek a figyelmeztetések 
azonban nem hűtötték le a GKP vezetését, és úgy határoztak, hogy bojkottálják az 
1946. március 31-i választásokat. Március vége felé Nikosz Zachariadisz, a GKP 
főtitkára, Görögországból Csehszlovákiába utazva megállt Jugoszláviában, ahol talál-
kozott a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság vezetőivel, Titóval, Rankovictyal, 
Dilasszal. A jugoszláv politikusok hozzájárultak ahhoz, hogy országuk területén ké-
pezzenek ki húszezer partizánt az odamenekült EAM-ELAS-tagok közül. Zacha-
riadisznak végül is 1946 áprilisában sikerült találkoznia a Krímben Sztálinnal, Molo-
tovval és Zsdanovval is. A találkozóról fennmaradt kevés információból megtudhat-

1 Baranov jelentése Molotovnak, 1946. február 19. 
2 M. Partszalidisz rövid jegyzetei a GKP munkájáról, 1946. január 31. 
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juk, hogy a megbeszélés elején Zachariadiszt lehordták türelmetlenségéért, és azért, 
mert pártja nem vett részt a választásokon. Később azonban sikerült meggyőznie 
szovjet barátait arról, hogy „ez volt az egyetlen útja annak, hogy kivédjék a GKP 
elleni támadásokat". Zachariadisz megemlítette azt is, hogy a jugoszlávok készek 
támogatni a görög kommunisták partizánharcát, ha arra sor kerül. Mindez a nemzet-
közi helyzet romlásával egyetemben arra késztette a szovjeteket, hogy ha kelletlenül 
is, de elfogadják a GKP álláspontját. 

1946 augusztusának végén a görög KB vezetői kidolgozták a görög belpolitikai 
helyzet megoldását célzó tervüket. Ennek politikai magva abban állt, hogy „ki kell 
mondani Görögország függetlenségét az ENSZ védelme alatt, és azzal a feltétellel, 
hogy a britek elhagyják az országot".' A javaslatot Georgi Dimitrov közvetítésével a 
szovjet vezetés tudomására hozták. Moszkvában - annak ellenére, hogy hivatalosan 
tartózkodtak attól, hogy választ adjanak a görögök által feltett politikai kérdésekre -
kedvezően vélekedtek a GKP-nak nyújtandó technikai és anyagi segítségről.4 1946. 
december végén Dimitrov mégis arról értesítette a GKP vezetését, hogy , jelenleg nem 
számíthatnak a kért segítségre, és váljanak"5. 

Mivel 1947 tavaszán a GKP még mindig komolyan remélte, hogy külföldről -
és nem annyira a népi demokráciáktól, inkább a Szovjetuniótól - hathatós támogatást 
kap a partizánharchoz, május elején Zachariadisz Moszkvába látogatott, hogy talál-
kozzon a szovjet vezetőkkel. A Kreml protokollja szerint Sztálintól és Molotovtól 
levélben kellett kérnie a találkozót, ahol majd „beszámolhat a görögországi helyzet-
ről". Szuszlov kérésére előzőleg, május 13-án készített egy jelentést „A görögországi 
helyzetről", amelyet május 19-én eljuttattak a héttagú külpolitikai tanács tagjaihoz: 
Sztálinhoz, Molotovhoz, Zsdanovhoz, Berijához, Mikojanhoz, Malenkovhoz és Voz-
nyeszenszkijhez. A dokumentum nyilvánvalóvá tette, mit gondolnak a közeli jövőről 
a GKP-ban: a fegyveres konfliktus célja egy népi demokratikus rezsim megteremtése, 
és a Szovjetuniótól kapott segítség biztosítja majd a győzelmet. Zachariadisz és Sztá-
lin baráti légkörű találkozójára nem sokkal ezután, 1947. május 20-án került sor. 
Moszkva úgy ítélte meg, hogy a görög kommunisták lekötik a brit-amerikai figyelmet 
Európában, és ez megakadályozza, hogy a nyugati nagyhatalmak a Kínában kibonta-
kozó válságban aktív szerepet játsszanak. Moszkva megígérte, hogy ellátja hadi-
anyaggal a görög partizánokat, és diplomáciailag is támogatja a görög kommunistá-
kat. Ioannidisznek a GKP PB tagjaihoz küldött táviratából következtethetünk arra, 
miként fogadták a GKP vezető politikusai Sztálin ígéretét: „Kukosz [alias Zacha-
riadisz] találkozott az Öreggel [Sztálin], és alaposan megvitatták a helyzetet. Teljesen 
elégedettek lehetünk az eredménnyel." A szovjet vezetés Görögországgal kapcsolatos 
ekkori álláspontját nagyban befolyásolta az 1947 márciusában meghirdetett Truman-
doktrína, amelyet a Kremlben a Szovjetuniót délről fenyegető, közvetlen veszélyként 
ítéltek meg. 

3 Zachariadisz rejtjeltávirata Dimitrovnak, 1946. augusztus 30. 
4 Szuszlov feljegyzése az SZKP KB Elnökségének tagjaihoz, 1946. október közepe. 

Ioannidisz e témában írt rejtjeltávirata Zachariadisznak, 1946. december 31. 
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A GKP által felállított Görögországi Demokratikus Hadsereg felfegyverzésének 
kérdéséről 1947 júniusának elején külön tárgyalást folytatott a szovjet külügyminisz-
ter, Molotov, és a jugoszláv belügyminiszter, Rankovic. A jugoszlávok tolmácsolták a 
GKP kérését, hogy növeljék a görögországi partizánmozgalomnak nyújtandó támoga-
tás mértékét. Molotov Szuszlovnak írt feljegyzésében megjegyezte, hogy Jugoszlávia 
készletei is kifogytak, saját hadserege terhére nem láthatja el fegyverrel a görögöket.6 

A GKP, de főként Zachariadisz a partizán hadviselés várható sikereivel biztatta a 
jugoszláv és szovjet pártvezetőket, közelinek mondta „a monarcho-fasiszták végleges 
vereségét" - ahogyan ők minősítették az athéni görög kormányt. A Zachariadisz által 
beígért győzelem a valóságban puszta álom maradt. Jóllehet a kommunista partizánok 
helyenként megszorongatták a görög kormány csapatokat, idővel Moszkva elvesztette 
a kommunisták győzelmébe vetett hitét. Ennek köszönhetően a görögországi polgár-
háború egyre inkább negatív tényezővé vált a szovjet pártvezetők külpolitikai mérle-
geléseiben. Nem akarták, hogy a Nyugattal a végletekig elfajuljanak a kapcsolatok. 
Sztálinnak érdekében állt, hogy borsot törjön nyugati ellenfelei orra alá, de óvakodott 
attól, hogy ezzel magának is gondot okozzon. Ezért a szovjet vezető kettős taktikát 
alkalmazott: 1947. szeptember 23-án jóváhagyta, hogy hadianyag-szállítmányt küld-
jenek a görög partizánoknak,7 viszont egyetértett Molotov 1947. október 3-i táviratá-
val is, amelyben - Visinszkij véleményéhez kapcsolódva - kifejtette, hogy nem lehet 
támogatni a görög menekültek, azaz a GKP arra irányuló kérelmét, hogy részt vehes-
senek az ENSZ közgyűlésén, mert ezt a nyugati szövetségesek amúgy is automatiku-
san visszautasítanák, és az eset ugyanakkor precedensként szolgálna a kelet-európai 
országok kommunistaellenes menekültjeinek. Természetesen a jugoszláv és a lengyel 
kommunisták sem álltak a görög javaslat mellé.8 Sőt, 1948. február 10-én Sztálin arra 
kérte a nála vendégeskedő jugoszláv delegációt, mondják meg „a görög elvtársak-
nak", hogy „fel kellene göngyölíteniük" a partizánháboríit. 

A szovjet-jugoszláv szakítás súlyosan érintette a GKP katonai potenciálját és 
logisztikai hátterét. A jugoszláv és a görög párt közötti kapcsolatok ugyan nem rom-
lottak meg egy csapásra a Kominform határozata után, de számítani lehetett rá a kö-
zeli jövőben (és 1949-ben ez be is következett). A szovjet-jugoszláv viszony elmér-
gesedése és a görög partizánoknak nyújtott kelet-európai támogatás megerősödése 
között közvetlen összefüggés volt. 1948 őszén és 1949 telén három olyan titkos talál-
kozót is tartottak (1948. szeptember 8., 1949. január 20-21. és február 15-16.), ame-
lyeken a Szovjetunió, Lengyelország, Magyarország, Csehszlovákia, Románia és a 
GKP küldöttei megpróbáltak megegyezni a Görögországi Demokratikus Hadseregnek 
nyújtandó segítség pénzügyi terheinek elosztásában, és katonai, valamint más források 
biztosításában.9 

6 Molotov feljegyzése Szuszlovnak, 1947. június 16. 
7 Centr Hranyenyija Szovremennoj Dokumentacii (CHSZD), 89. f. 48. op. 21. gy. 1. o. 
8 Molotov távirata Sztálinnak, 1947. október 3. CHSZD, 89. f. 48. op. 24. gy. 1. o. 
9 Puklov jelentése Baranovnak a Csisinyevszkij elvtárssal folytatott megbeszélésről, amelyen egy 

olyan értekezlet összehívásáról esett szó, ahol megtárgyalhatnák a demokratikus Görögországnak 
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A Szovjetunió kelet-európai befolyási övezetében sem volt nyugalmas a helyzet, 
és minden erőfeszítésre szükség volt, hogy ez a régió lojális maradjon a kommunis-
tákhoz. Ezért aztán a szovjetek óvatosan álltak hozzá minden olyan kalandhoz, amely 
kívül esett érdekszférájukon. Ennek értelmében 1949 áprilisában a Kreml felszólította 
a GKP vezetését, hogy május folyamán vessenek véget a polgárháborúnak. A titkos 
utasításra válaszul a GKP tűzszünetet ajánlott a görög kormánynak, és javasolta olyan 
politikai választások megrendezését, amelyben a polgárháború valamennyi szereplője 
részt vehetne. Ezzel párhuzamosan Moszkva arról próbálta meggyőzni Washingtont 
és Londont, hogy fogadják el a szovjetek tervét, amely egybevágott a görög kommu-
nisták javaslatával. Természetesen az 1949-re ellenséggé vált egykori szövetségesek 
hevesen tiltakoztak az ötlet ellen, mivel szemükben az athéni kormány volt az ország-
ban az egyetlen legitim erő. Moszkva ezért utasította Zachariadiszt, hogy fokozza a 
kormányra gyakorolt katonai nyomást, feltételezhetően annak érdekében, hogy meg-
mutassa, hogy a GKP az erő pozíciójából tárgyal. A támadások azonban kudarcot 
vallottak. Sztálin ezt követően már nagyon borúsan ítélte meg a GKP lehetőségeit, és 
meglehetősen sötéten látta a helyzetet. Amit a görög kommunisták nem akartak be-
látni, az a szovjet katonai elemzők és a népi demokráciák előtt nyilvánvaló volt. 1949. 
augusztus l-jén Ruszosz, a GKP KB tagja azt jelentette Budapestről Zachariadisznak, 
hogy Rákosi szerint „az új katonai helyzetből kiindulva az erők és földrajzi megoszlá-
suk alapján a szakértők úgy vélik, hogy ideje lefújni az akciót."10 Rákosi hozzátette 
még: „ne vegyék ezt utasításnak vagy tanácsnak, csak barátok közti véleménycseré-
nek, de szeretné, ha továbbítanák a véleményét. Elővett egy térképet is, s ezen elma-
gyarázta a Kínával, Spanyolországgal szembeni különbségeket."11 

A görögországi polgárháború befejeztével a balkáni geopolitikai helyzet tovább-
ra is kedvező maradt a Szovjetunió számára, de jelentősen javultak Nagy-Britannia és 
az Egyesült Államok pozíciói is. 

nyújtandó segítség mértékét. 1949. március 10. Rosszijszkij Centr Hranyenyija i Izucsenyija 
Dokumentov Novejsej Isztorii (RCHIDNI), 575. f. 1. op. 97. gy. 37. o. 

10 Ruszosz Zachariadisznak, 1949. augusztus I. RCHIDNI, 575. f. 1. op. 97. gy. 196. o. 
I I í T Uo. 




