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Joseph C. Goulden17

Sztálin átka

Robert Gellately: Stalin’s Curse: Battling for 
Communism in War and Cold War (Alfred A. Knopf, 
2013, 464 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Robert Gellately akár a „Sztálin legnagyobb 
balfogása” címet is adhatta volna Stalin’s Curse 
(Sztálin átka) cím_ munkájának. A könyv annak 
történetét mutatja be, hogyan vezetett elQbb a 
hidegháborúhoz, majd évtizedek múlva a szov-
jet blokk összeomlásához az, hogy 1947-ben a 
Szovjetunió, illetve Sztálin nyomására a II. vi-
lágháború után szovjet befolyás alá került kelet-
európai országok is elutasították a Marshall-terv 
által felajánlott gazdasági támogatást.

A szerzQtQl egyfajta b_nbocsánatot nyer-
nek egyes nyugati politikusok – különösen 
Roosevelt elnök és George F. Kennan, az 
Egyesült Államok Külügyminisztériumának 
munkatársa –, akik úgy érezték, hogy az USA és 
a Szovjetunió közötti háborús szövetség a béke 
beköszönte után is megmarad majd. Gellately 
világossá teszi, hogy Sztálinnak nem volt ilyen 
szándéka. A háború alatt mindent kisajtolt a 
szövetségbQl, amit csak tudott, miközben végig 
azt tervezte, hogy szovjetbarát rezsimeket juttat 
hatalomra mindenütt, ahová a Vörös Hadsereg a 
németekkel való harc közben eljutott.

Az amerikai államférfiak, köztük George C. 
Marshall külügyminiszter és kollégája, Dean 
Acheson jól tudták, hogy a háború után Európa 
gazdasági értelemben (is) romokban hevert. 
Európának több élelmiszerre és üzemanyagra 
volt szüksége annál, mint amennyiért fizetni 
tudott volna. Ha a problémákat nem oldják meg, 
mondta Marshall, a demoralizálódás biztosan 
bekövetkezik és megzavar minden újjáépítést.

Marshall gondolatmenetének alapjait egy 
1947 júniusában, a Harvardon tartott beszé-
dében ismertette. Az általa kidolgozott tervet 
joggal sorolhatjuk a 20. század történetének 
legnagyobb szabású ajánlatai közé. Ahogy 

17 Joseph C. Goulden legutóbbi könyve a The 
Dictionary of Espionage: Spyspeak Into English 
(Dover Books, 2012) címmel jelent meg.

Gellately írja: „a Marshall-terv nem olyan terv 
volt, mint Sztálin egyik ötéves terve, egy vaskos 
dokumentum, amely meghatározza a termelési 
célkit_zéseket, a kvótákat és az összes többit.” 
Marshall azt mondta, hogy a terv „nem vala-
mely ország vagy doktrína ellen irányul, hanem 
az éhezés, a szegénység, a kétségbeesés és a 
káosz ellen”. Új megközelítésre volt szükség, 
de „nem lenne sem helyénvaló, sem hatásos e 
kormány számára, hogy egyoldalúan egy olyan 
programot vázoljon fel, melynek célja az, hogy 
gazdaságilag talpra állítsa Európát. Ez az euró-
paiak feladata.”

Marshall és segítQi merész döntést hoztak. 
Ahhoz, hogy a terv hatékony legyen, jegyezték 
meg, a helyreállítási programba be kell vonni a 
Szovjetuniót és Kelet-Európát is. Barátai köré-
ben Marshall „sajnálatát fejezte ki az országban 
[az Egyesült Államokban] tapasztalható orosz-
ellenes érzelmi attit_d miatt, és folyamato-
san hangsúlyozta annak szükségességét, hogy 
Európáról az ideológiák helyett a gazdaság 
szempontjából kell beszélni és írni”. Azzal is 
tisztában volt, hogy ha „az oroszok” beleegyez-
nek abba, hogy részt vegyenek a helyreállítási 
programban, akkor nehezebb lesz megszerezni 
az amerikai képviselQház jóváhagyását. Ezt 
a kockázatot azonban Marshall hajlandó volt 
vállalni.

Ernest Bevin brit külügyminiszter és fran-
cia kollégája, Georges Bidault megállapodtak 
abban, hogy egy nemzetközi konferenciát hív-
nak össze azért, hogy megvitassák Marshall 
javaslatának részleteit, mondván, hogy a terv 
„olyan volt, mint egy mentQöv a tengerben 
hánykolódó hajótörötteknek. Úgy t_nt, hogy 
reményt hoz oda, ahol nem volt semmi remény. 
Nagylelk_sége minden képzeletet felülmúlt.”

Sztálinnak azonban már korántsem tetszett 
ennyire az ötlet. A moszkvai diktátor „vélemé-
nye az volt, hogy Egyesült Államok és Nagy-
Britannia, a két kapitalista nagyhatalom, amely 
túlélte a háborút, örült, hogy legyQzte fQ ver-
senytársait Olaszország, Németország és Japán 
alakjában, és az volt a céljuk, hogy elnyomva 
tartsák legyQzött ellenfeleiket, hogy diktálják az 
árakat és uralják a világot.” Sztálin azt jósolta, 
hogy az Egyesült Államok el fog bukni. „Az 
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amerikaiak azt hiszik, hogy egyedül képesek 
lesznek kézben tartani a világpiacot. Ez illúzió; 
nem lesznek képesek megbirkózni a feladattal.”

Moszkva parancsát hamarosan megkapták 
a kelet-európai országok kommunista vezetQi: 
bojkottálniuk kell a Bevin és Bidault által össze-
hívott konferenciát. A csehszlovák kormány ere-
detileg vállalta volna a találkozón való részvé-
telt. Jan Masarykot, az akkori csehszlovák kül-
ügyminisztert és más vezetQket erre Moszkvába 
hívták. A komor Masaryk így panaszkodott, 
amikor visszatért Prágába: „Úgy mentem el 
Moszkvába, mint egy független, szuverén állam 
külügyminisztere, és úgy tértem vissza, mint 
a szovjet kormány lakája.” (Az akkori moszk-
vai amerikai nagykövet, Walter Bedell Smith 
ezredes azt táviratozta Marshallnak, hogy a 
Kreml bánásmódját a csehszlovákokkal úgy 
tekinti, hogy az „nem kevesebb, mint hadüze-
net a Szovjetunió részérQl Európa irányítására 
vonatkozólag”.)

Gellately elismeri, hogy a Marshall-terv tar-
talmazta mind az amerikai altruizmus, mind az 
amerikai gazdasági érdek elemeit. „De mégis 
mikor nem keveredett az önzetlenség az önér-
dekkel? Nem tesz jót senkinek sem, ha olyan 
kereskedelmi partnerei vannak, akik kétségbe-
esettek és éheznek.” Azt se felejtsük el, hogy 
az amerikai gazdaság a háború befejezésekor a 
teljes foglalkoztatottság állapotában volt, és a 
belföldi keresletet a külföldi segélyekhez csa-
tolt befektetések nélkül is lehetett volna tovább 
ösztönözni.

„Túlnyomórészt Sztálin intézkedései vezettek 
a hidegháborúhoz. A moszkvai diktátor hajlan-
dó volt arra, hogy kivárjon, és hagyja, hogy 
Nyugat-Európa stagnáljon és elmérgesedjen a 
helyzet. Ha az Egyesült Államok nem lépett 
volna, azok, akik elítélik azért, mert felajánlotta 
a Marshall-tervet, azért hibáztatnák – és joggal 
– mert nem tett semmit annak érdekében, hogy 
véget vessen a szenvedésnek és éhezésnek a 
háború utáni Európában.”

Végül a hétköznapi kelet-európai emberek – 
és az oroszok – fizették meg Sztálin döntésének 
árát. A keleti blokk gazdasága fokozatosan 
lemaradt a nyugat-európai mögött, és soha nem 
érte azt utol. Ugyanez történt az életszínvonallal 

és a várható élettartammal is. „A kommunisták 
Nyugat-Európában soha többé nem kerültek a 
politikai hatalom közelébe.”

Robert Gellately, aki a Florida State 
University professzora, zömében újonnan nyil-
vánosságra hozott szovjet dokumentumokra tá-
maszkodott, amikor megírta a Stalin’s Curse 
cím_ könyvét. A szerzQ egyszer és mindenkorra 
megcáfolja az áltörténészek, illetve a minde-
nért Amerikát okoló történészek azon állításait, 
miszerint Washingtont terheli a felelQsség a 
hidegháborúért.

(The Washington Times)

Thomas E. Nutter18

Az utolsó csata

Stephen Harding: The Last Battle: When U.S. 
and German Soldiers Joined Forces in the 
Waning Hours of World War II in Europe (Da 
Capo Press, 2013, 256 oldal) cím_ könyvének 
bemutatása

Stephen Harding a Military History cím_ fo-
lyóirat vezetQ szerkesztQje; termékeny kutató 
és hadtörténész, aki a most bemutatott munkán 
kívül eddig hét szakkönyvet és több száz új-
ságcikket publikált. Harding legújabb könyve, 
a The Last Battle (Az utolsó csata) viszonylag 
rövid munka, amely a szerzQ jól átgondolt 
kutatásainak eredményeire épül. A felhasznált 
források között megtalálhatóak az elsQdle-
ges forrásdokumentumok – amelyek hozzá-
férhetQek a Nemzeti Archívumban (National 
Archives) és a Maryland állambeli College 

18 Thomas E. Nutter, recenziónk szerzQje három 
Missouri állambeli fQiskolán is tanított törté-
nelmet, mindemellett pedig számos cikket és 
recenziót publikált. A német hadsereg második 
világháborús csatarendjérQl szóló, William T. 
McCrodennel közösen írt háromkötetes, átfogó 
könyvsorozatának elsQ része German Ground 
Forces of World War II címmel 2012 nyarán 
jelent meg a Savas Beatie kiadónál.


