
NIEDERHAUSER EMIL

Született 19ZHlan Pozsony
ban. 1949-től az ELTE és
a KLTE oktatója, az MTA
Tórténettudományi inté
zetének főállású kutatója.
Kelet-Európa 18-19. szá
zadi összehasonlító törté
netével foglalkozik. 1987
ben a Magyar Tudo
mányos Akadémia levele
ző, majd 1992-ben rendes
tagjává választották.

Köztes Eurápa
1914-1989

A Köztes-Európa kifejezés mint egy európai régió elnevezése csak
az első világháború után vált ismertté. Azért köztes ugyanis, mert
a németek és az oroszok településterülete közti kis népeknek a te
rületét jelenti, Finnországtól Görögországig, amit manapság Kelet
Közép-Európának szoktak nevezni, nagyjából ezzel a Köztes-Euró
pával azonos. A magam részéről azonban ezen belül két területet
elválasztanék egymástól, alapvetően az északi részt (a Baltikumtól
Horvátországig), amely a középkorban a nyugati keresztény egy
házhoz csatlakozott, és a délit (Szerbiától Görögországig), amely
akkor a keleti egyházat választotta (vagy erre kényszerült).

Az első világháború kitörése előtti évtizedekben a terület észa
kon orosz és német uralom alatt állt, ettől délre a szerintem Nyu
gat-Kelet-Európának nevezhető rész központja az Osztrák-Magyar
Monarchia volt. A Balkánon a több évszázados oszmán-török
uralmat éppen 1913-ra számolták fel az előző évszázad során fo-
kozatosan létrejött kis nemzetállamok. .

A terület egészére már évszázadok óta jellemző a gazdasági el
maradottság a fejlett északnyugat-európai maghoz képest, az en
nek megfelelő társadalmi megcsontosodottság, és sok etnikum je
lenléte, ezek általában egymással keveredve éltek ugyancsak már
hosszú századok óta. Éppen az etnikumok vegyes települése ne
hezítette meg, sőt mondhatnánk tette lehetetlenné a pontos etni
kai határok megvonását. Az etnikai különbségek sokszor szociáli
sak is voltak, a városlakó más etnikumhoz tartozott, mint a pa
raszt, a felsőbb hatóságok más etnikumból kerültek ki, mint az
alattvalók. Ha a Balkánon a két Balkán-háború révén létre is jöt
tek a nemzetállamok, északabbra ez még nem történt meg. A Mo
narchiára szokták mondani, hogy a népek börtöne volt. A korabe
li Oroszországot sokkal inkább megilletné ez az epitheton omans,
nem is beszélve a szovjet birodalomról később.

Az első világháború idején a három nagy konzervatív monar
chia, az orosz, a német és az osztrák, amelyek addig barátságban,
olykor szövetségben álltak egymással, most egyszerre ellenségek
ké váltak egy minden addiginál súlyosabb összecsapásban. Ez ad
ta meg a több mint száz éve felosztott lengyel állam feltámasztá
sának a reménységét. Ezt a szembenálló felek is megígérték, egy
más rovására. Az Osztrák-Magyar Monarchia egyéb nemzetei szá
mára is lehetővé vált valami ehhez hasonló felszabadulás, bár az
antanthatalmak 1918 nyaráig nem gondoltak a Monarchia felosz
tására, mert azt az európai egyensúly lényeges tényezőjének te-
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A soknemzetiségű új
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kintették. Sokáig csak ezeknek a nemzeteknek az emigránsai foly
tattak állhatatos propagandát a Monarchia szétzúzása érdekében.
Az otthon maradottaknak számolniuk kellett azzal a lehetőséggel

is, hogy valamilyen formában fennmarad a Habsburg Monarchia.
Végül mégis a felbomlás következett be, már korábban, 1917

tavaszától ez történt meg Oroszországban is. Az. elnyomott nem
zetek felszabadulása tehát megtörtént. Ami érdemben voltakép
pen a 18. század végétől az itteni nemzetek értelmiségi-politikai
vezetőinek célja volt, az önálló nemzetállam létrehozása, most
megvalósult. Északon az orosz birodalomból kivált a három balti
állam: Észtország, Lettország és Litvánia. A Monarchia utódálla
maiként létrejött Csehszlovákia, Ausztria, Magyarország, a Szer
bek, Horvátok és Szlovének Királysága. A két térség kőzt valóban
feltámadt a lengyel állam köztársaságként. Románia meghárom
szorozta terü1etét, és valóban minden románt egyesített határai
közt. Az 1912-ben inkább csak elvben létrejött Albánia most való
ban önállósult. Bulgária az osztrák és a magyar államhoz hason
lóan területeket vesztett, Görögország megtartotta 1914 előtti te
rületét. Sőt, rövid időre még gyarapodott is kis-ázsiai területekkel,
de ezeket Törökország megerősödése után tüstént el is vesztette
(1922). Az ottani görögöket elűzték az anyaországba, amely bol
gár állampolgárainak kitelepítésével teremtett számukra helyet.

Ha csak erre az utóbbi esetre figyelnénk, azt mondhatnánk,
hogy ez sajnálatos eltérés volt az antant elveitől, a népek felsza
badításától. Csakhogy ha a többi államot nézzük, ott is rengeteg
volt a megoldatlan probléma. Először is alig volt olyan állam,
amely a maga etnikumát saját határai közt tudhatta volna. A há
rom új balti államnak nem voltak jelentős kisebbségei. De a litvá
nok lakta terület nem jelentéktelen része az ősi litván fővárossal,

Vilniusszal együtt lengyel megszállás alá került, mert az új len
gyel állam tényleges ura, Pilsudski tábornagy ezt mint szűkebb

hazáját kívánta megszerezni. Egyébként a lengyelek voltaképpen
az első felosztás (1773) előtti egész Lengyelországot szerették vol
na visszaszerezni, egy részét a szovjetekkel folytatott háborúban
1921-re meg is szerezték. A lengyel állam lakosságának 30%-a
nemzeti kisebbség volt. Nagyjából ez érvényes Nagy-Romániára
is (félhivatalosan így nevezték ekkor). Aztán itt volt két állam,
amely már a nevében hordta többnemzetiségűvoltát, Csehszlová
kia és a Szerbek, Horvátok és Szlovének Királysága. És ha csak
az állam nevében feltűnő nemzetekről lenne szó, de Csehszlová
kiához került három és fél millió német, közel egymillió magyar,
sőt még a ruszinok is, akiket nem akartak a szovjeteknek áten
gedni. A másik államban, amely 1929-ben vette fel a Jugoszlávia
nevet, voltak még olaszok, németek, magyarok, macedónok, aki
ket ekkor sokan még bolgárnak tekintettek, jórészt saját maguk is.
Albániában nem voltak érdemleges kisebbségek, de az albán etni
kumnak legalább egynegyede az állam határain kívül élt. Ennél
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nagyobb volt az új határokon kívül került magyarok aránya, leg
alább egyharmad. És bár az egykori magyarországi nemzetiségek
zöme csakugyan kikerült a magyar fennhatóság alól, a németek
jelentős része mégis maradt, a harmadára zsugorodott államon
belül legalább 5% volt az arányuk. Ausztriában nem maradtak ér
demben kisebbségek, Nyugat-Magyarország (a mai Burgenland)
megszerzésével csak jelentéktelen magyar kisebbséghez jutottak.
Az egyéb államokban maradt németek maguk sem tekintették
magukat osztrákoknak. Sőt az osztrákok sem, ezért is akartak
csatlakozni Németországhoz, ezt azonban a győztesek szigorúan
megtiltották.

Különösen az orosz és a Habsburg monarchia felszabdalása vé
get vetett a korábbi gazdasági kapcsolatoknak, természetes mun
kamegosztásnak ipari és mezőgazdasági körzetek közt, a közleke
dés ütőereit, a vasutakat is felszabdalták. Az egymástól megsza
badult államok közti mélységes gyűlölködés megakadályozta a
gazdasági együttműködést, holott ezt a nyugati hatalmak, első

sorban Franciaország nagyon is támogatták volna. A két világhá
ború közti korszak egyébként a világgazdaságban is rossz idő

szak volt a világgazdasági válsággal. Ez azt jelentette, hogy az
egész időszakban a két háború között a gazdaság érdemben stag
nált, csak szórványos kísérletek történtek a kieső gazdasági ténye
zők pótlására.

Részben gazdasági, de sokkal inkább társadalmi kérdés volt az
agrárreform, vagyis a korábbi nagybirtokrendszer lényeges módo
sítása a parasztság javára. A balkáni területen is folyt ez, de itt ér
demben nagy változást nem hozott, hiszen addig is akisparaszti
birtok volt az uralkodó. a nyugat-kelet-európai részen viszont
kétségtelenül jelentős volt a nagybirtok, a megművelt földterület
legalább egyharmada volt a tulajdonában. Ennek jelentős részét
ott számolták fel, ahol a nagybirtok valamelyik másik, korábban
uralkodó nemzet tagjai közül került ki, ez a németeket és a ma
gyarokat jelentette Lengyelországban, Csehszlovákiában, Románi
ában. Jugoszláviában csak a szlovén és horvát vidéket érintette. A
megvalósítást Lengyelországban hosszabb távra időzítették, 1939
ig nem is ért véget.

Ami a politikai rendszert illeti, az államok egy része továbbra
is monarchia maradt: Románia, Bulgária, Jugoszlávia, forma sze
rint Magyarország, Görögországban néhány évre köztársaság ala
kult, de még a második háború előtt visszatértek amonarchiához,
az Albán Köztársaság pedig idővel lett monarchia, amikor a köz
társasági elnök, Ahmed Zogu királlyá kiáltotta ki magát. A többi
állam köztársaság volt, érdemben ai újonnan alakultak. A korábbi
előzményektől függően változó formában, de 1918 után mind
egyik állam nyugati értelemben vett alkotmányos állam volt, vá
lasztott parlamentekkel. számos politikai párttal. ezek vagy a régi
világnézeti választások szerint álltak szemben egymással, vagy a

656



Csehszlovákia
szétzúzása

kisebbségek nemzeti pártjai voltak. Parasztpártok is voltak többfe
lé, meg szociáldemokrata párt is mindenütt, Közvetlenül a hábo
rú után kommunista pártok is alakultak, részben a korábbi szo
cialista pártok kettéválása révén, de ezeket a legtöbb államban
hamarosan betiltották. Csehszlovákia volt az egyetlen, ahol erre
csak 1938-ban került sor.

Csehszlovákia abban is különbözött a többi államtól, hogy ott
maradt fenn a legtovább a nyugati típusú demokratikus rendszer.
Egyebütt ugyanis a két háború közt előbb vagy utóbb jobboldali
jellegű rezsimek kerültek uralomra. Magyarországon a forradal
makat váltó Horthy-rendszer eleve autoritárius volt. Bulgáriában
1923-ban a parasztpárti kormány megdöntése után vezettek be ér
demben királyi diktatúrát, hasonló történt Görögországban is. A
balti államokban az 1930-as évekre alakultak sorra a jobboldali re
zsimek, egy-egy köztársasági elnök uralma alatt. Lengyelország
ban Pílsudski marsall volt a hatalom birtokosa, hol valóban mint
államfő, hol csak informálisan, esetleg mint hadügyminiszter.
1935-ben bekövetkezett halála után az autoritárius rendszer diktá
tor nélkül nem működött tovább, illetve a hadsereg főparancsno

ka volt bizonyos mértékig a diktátor.
Az itteni államok többsége a győztesek közé számított 1918

után, ennek megfelelően a status quo elszánt hívei voltak. A vesz
tesek persze a békeszerződések revíziójára törekedtek, elveszett
területeket szereztek vissza. Persze erre csak egy vagy több nagy
hatalom támogatásával kerülhetett sor, ahogy az előző században
is a balkáni államok csak ilyen támogatással tudtak boldogulni. A
háború utáni első évtizedekben Franciaország próbálta az egész
térségre kiterjeszteni befolyását, egyrészt Lengyelország, másrészt
a kisantant révén. Olaszország is jelentkezett Mussolini uralomra
kerülése után. Csakhogy egyik sem volt elég erős gazdasági és
katonai szempontból, az angol kormányzat pedig eleve nem ér
deklődött a térség iránt. 1933-ban azonban akadt újabb érdeklődő

Hitler személyében, és az ő Németországa már elég erős volt ah
hoz, hogy megkezdje a változásokat, az 1918 után Versailles-ban
létrehozott rendszer felszámolását.

Az első lépés Csehszlovákia ellen irányult. Először 1938 szep
tember 28-án Műnchenben négy nagyhatalom teljesítette Hitler
kívánságát, a németlakta területeket átadták. Benes, sokáig a cseh
szlovák külpolitika fő irányítója és Masaryk lemondása után a
köztársaság elnöke, kénytelen lemondani. Alig néhány hónap
múlva bekövetkezett az újabb lépés. Az 1938 októbere óta auto
nóm szlovák kormány kimondta Szlovákia függetlenségét, Né
metország védelmet vállalt fölötte, s egyúttal megszállta a cseh
tartományokat. Még előtte Lengyelország ultimátummal szerzett
meg kisebb csehszlovák területeket, Magyarország pedig német
olasz döntőbíráskodás útján Szlovákia déli, zömmel magyarok
lakta területeit. A csehországi és szlovákiai változásokkal egyidő-
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ben pedig Magyarország megszállta Kárpátalját. amelynek auto
nómiát ígért, de ezt éppúgy nem adta meg, mint addig húsz éven
át a csehszlovák állam sem.

A Molotov-Ríbbentropp szerződés következtében a Szovjetunió
is megjelent a térségben. Azelőtt csak a Csehszlovákiával kötött
szövetség révén volt jelen. Néhány nappal a paktum megkötése
után Hitler megindította a háborút Lengyelország ellen. Az az el
képzelése, hogy az előző évihez hasonlóan a nyugatiak engedé
lyével valósíthalja meg terveit, most már nem vált be, a nyugati
hatalmak szakítottak a megbékélés politikájával. Kitört a második
világháború. A paktummal együtt megkötött titkos szerződés ér
telmében a Szovjetunió is beavatkozott a lengyelek ellen, ukrán
és belorusz honfitársai védelmének ürügyén. Lengyelországot új
ból felosztották, a keleti részeket a szovjetek kapták, a nyugatiak
ból a németek főkormányzóságothoztak létre Krakkó központtal.
A lengyel lakosság ellen mindkét osztozkodó kíméletlen rendsza
bályokat vetett be.

Határrevíziók Mussolini, akinek országa nem sok dicsőséget szerzett a Fran-
ciaország elleni katonai támadás nyomán, most itt akart diadalt
aratni. 1939 áprilisában megszállta Albániát, az olasz király az Al
bánia királya címet is felvette. 1940-ben a szovjet állam is lépett
egyet. Az év nyarán ultimátumban követelte Besszarábia és Buko
vina visszaadását Romániától, amely ezeket a területeket 1918 vé
gén szakította el a szovjet államtól. Mindkét terület valóban szá
zadokon át Moldva része volt, de aztán Bukovina osztrák, Besz
szarábia orosz megszállás alá került. Német tanácsra a román
kormány engedett. Erre viszont a magyar és a bolgár kormány is
fellépett revíziós követeléseivel. Egy bolgár-román megegyezés ré
vén Bulgária visszakapta az 1913-ban elvesztett Dél-Dobrudzsát.
Magyarország és Románia közt megint az utolsó pillanatban
megrendezett német-olasz döntőbíráskodás osztotta fel Erdélyt,
valamivel nagyobb részét Romániának hagyva, így Hitler mind
két országot kijátszhatta egymás ellen.

A baltikumi szovjet előrenyomulás nem sokkal a szovjet-német
paktum megkötése után már megindult, először katonai támasz
pontokat kért a szovjet kormányzat, 1940 nyarán már Szovjet
unió-baráti kormányokat kellett létrehozni, hamarosan kérték fel
vételüket a Szovjetunióba, hamarosan meg is választották a köz
társaságok legfelsőbb tanácsait. A lakosság egy részét Szibériába
száműzték.

Újabb változást a Jugoszlávia elleni német támadás jelentett,
ehhez néhány nappal később Magyarország is csatlakozott, azzal
az indokolással, hogy közben kikiáltották az önálló horvát álla
mot, s ezzel Jugoszlávia megszűnt létezni. Horvátország kapta
meg egész Bosznia-Hercegovinát és a dalmát tengerpartot. Szlo
véniát a németek és az olaszok egymás közt osztották fel. Ma
gyarország megkapta a Bácskát, a Bánát Jugoszláviához tartozó
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részét azonban nem, mert ennek Románia fegyveresen állt volna
ellent. Bulgária megkapta Macedóniát (mint egyszer már az első

világháborúban), Albánia pedig Koszovót, vagyis az olaszok, hi
szen Albánia már az övék volt.

A legtöbb országban a nemzetiszocializmusra emlékeztető,

vagy akár azt nyíltan is valló rezsimet vezettek be, a formális
parlamentarizmus néhány maradványát megtartva, de valójában
ezek már mind autoritárius államok voltak. A szlovákok és a hor
vátok hivatalosan is nemzetiszocialistáknak nevezték magukat,
Romániában a csakugyan fasiszta Vasgárda ugyancsak ezt valósí
totta meg, de itt a miniszterelnök, Antoneseu tábornok néhány
hónap múlva felszámolta a gárdát, és a maga személyes diktatú
ráját vezette be a király uralmának formális fenntartásával. 1940
ősze óta ez a fiatal Mihály volt.

Valamiféle ellenállás idővel megindult, a lengyeleknél már 1939
őszétől, Jugoszláviában a lerohanásnak szinte a másnapján. Itt két
ellenállási mozgalom is szerveződött, az egyik a Londonba mene
kült fiatal Péter királyhoz hű katonákból, csetnikekből, a másik az
illegális kommunista párt főtitkárának, a mozgalomban Tito nevet
kapott partizánnak a vezetése alatt. Az angolok először mindkét
szervezetet támogatták, de idővel kiderült, hogy a Tito vezetése
alatt álló többet tud ártani a megszállóknak, így már csak az ő

partizánjait támogatták. Jugoszláviában, elsősorban Boszniában
volt az ellenállás központja, ahol ezt a terep is lehetővé tette.
Mussolini még 1940 októberében megtámadta Görögországot,
csapatai azonban csúfos vereséget szenvedtek, csak a németek
tudták elfoglalni a jugoszláviai hadjárat folytatásaként. Most már
az egész Balkán német-olasz megszállás alatt állt, vagy szövetsé
geseik kezében volt. Az 1943 szeptemberében Olaszországgal kö
tött fegyverszünet után az olasz megszállási övezeteket is a né
metek vették át.

Az egész eseménysor legnagyobb vesztesei a zsidók voltak,
akiket német parancsra koncentrációs táborokba zártak, és idővel

jórészüket megsemmisítették. A zsidóüldözésből hosszabb időre

csak Magyarország maradt ki, itt a német megszállásig hoztak
ugyan zsidókat diszkrimináló törvényeket, de nem vették át a
nemzetiszocialista politikát. Ezért is került sor 1944 márciusában
a német megszállásra, utána a zsidók deportálására innen is.

Az ellenállási mozgalom sokfelé csak szellemi ellenállást jelen
tett, esetleg szabotázsakciókat. A háború nagy, 1943-as fordulata
után azonban itt is mindenfelé kibontakozott a fegyveres ellenál
lás, ebben sokszor valóban a kommunisták játszották a vezető

szerepet, mint az 1944. augusztus 29-én kitört szlovák nemzeti
felkelésben. Bulgáriában is 1943 végétől bontakozott ki a fegyve
res ellenállás. Hazai mozgalmak és kommunista szervezkedés ket
tőssége a legnyilvánvalóbban Lengyelországban bontakozott ki. A
londoni emigráns kormány szervezésében működött a Honi Had-
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sereg. Ez 1944 augusztusában, miután Lublinban, szovjet meg
szállta területen létrejött egy népfrontos, vagyis kommunista ve
zetésű ideiglenes nemzeti kormány, Varsóban felkelést indított, a
szovjet csapatok ekkor már a Visztula túloldalán, Varsó elővárosá

ban állomásoztak. A felkelőknek azonban semmi segítséget sem adtak,
sőt a nyugati hatalmakat is megakadályozták ebben, mert nem enged
ték meg a hadianyagot szállító repülőgépek leszállását a szovjet ka
tonai megszállás alatt álló területen. A felkelés elvérzett.

Már 1943-ban, a három fő szövetséges első, teheráni találkozó
ján nyilvánvalóvá lett, hogy az egész terület felett, mint többnyire
mindig, a nagyhatalmak rendelkeznek. 1945 elején [altában volt a
következő csúcs/ aztán 1945 nyarán Potsdamban, már Németor
szág legyőzése után. Az itteni vagy az emigráns kormányok aka
ratától teljesen függetlenül ezek a konferenciák eldöntötték, hogy
gyakorlatilag egész Köztes-Európa, sőt még Németország keleti
tartományai is a Szovjetunió kezébe kerülnek. Csak egy kivétel
volt/ Görögország, ahol már 1944 őszén megjelentek az angol csa
patok/ a háború vége után pedig az amerikaiak váltották fel őket.

A király hazatérhetett Kairóból, de nem állíthatta helyre az 1941
előtti autoritárius rendszert.

A többi országban viszont átmeneti koalíciós kormányok ural
ma után, amelyekben még nem a kommunisták voltak a vezetők,

de mindenesetre részt vettek ezekben, 1947-48-ra legkésőbb min
denütt a kommunista pártok vették át az irányítást. Lengyelor
szágban/ Csehszlovákiában, a szovjetek megszállta német övezet
ben (ebből lett 1949-ben a Német Demokratikus Köztársaság) és
Bulgáriában forma szerint meghagytak egyéb pártokat is, Bulgári
ában csak a nagy hagyományokkal rendelkező Parasztpártot,
ezek azonban csak a kommunista uralom dekorációi voltak, még
forma szerint sem vették ezeket túl komolyan. Jugoszláviában és
Albániában eleve a kommunisták kezébe került a hatalom.

Ezek után megindulhatott az újonnan szerzett területek beke
belezése a szovjet impériumba. Érdemben általában az 1938 előtti

határokat állították helyre, kivéve Lengyelországot (a történelem
fintora, azt az országot, amelynek a területi épségéért hat évvel
korábban megindult a háború). Az országot néhány száz kilomé
terrel nyugatabbra tolták, a szovjet állam megtartotta az 1939-ben
megszerzett területet, a lengyeleket a németek rovására kárpótol
ták, a porosz területek jórészét, az Oderától és Neissétől keletre
fekvő német területeket kapták meg. A lengyel felfogás ekkor eb
ben a középkori Piast-eszme megvalósulását ünnepelte.

Az egyes államokban kiépült a rendszer, szovjet mintára, öté
ves tervekkel, a párt vezetése alatt, forma szerint megtartva a
parlamentáris külsőségeket (mint a háború alatt a fasiszta álla
mokban), a titkosrendőrséggel, a pártkongresszusokkal és a sze
mélyi kultusszal. Kétségkívül a déli, elmaradott államok számára
ez az elmaradás behozását is jelentette bizonyos mértékig, gazda-
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sági növekedést, jóléti intézkedéseket, ingyenes orvosi ellátást, ok
tatást stb. Az északi államokban, amelyek eleve fejlettebbek vol
tak, ez nem volt ilyen egyértelmű, a nehézipar erőltetése (vagyis
érdemben a hadigazdálkodásra való felkészülés) csak részben se
gítette elő a gazdasági fejlődést. De a változások itt is látványosak
voltak. A társadalom átalakulása kétségtelenül végbement, a régi
elitek eltűntek, emigrációba kerültek, deklasszálódtak. Az állandó
indoktrináció a lakosság széles rétegeit elérte és áthatotta, különö
sen a déli államokban, hiszen ezek már a középkor óta hozzá vol
tak szokva az elnyomáshoz. A nyugat-kelet-európai területeken
azonban egyedül Lengyelországban és eleinte kisebb mértékben
Magyarországon mutatkozott némi halvány el nem fogadás (elle
nállásról beszélni túlzás volna).

Sztálin és Tito Egy helyütt volt persze elég korán komoly ellenállás, de volta-
képpen a rendszer keretein belül. Jugoszláviáról van szó. Tito va
lóban a leghűségesebben követte a szovjet mintát, mindent meg
tett az első pillanattól fogva. Sztálin mégis gyanakodott. Először

csak óvatosan bírálták a jugoszláv modellt, amely valójában a
szovjettel volt még azonos, csak egyes részletekben nem értettek
egyet Titóval. Az 1947-ben lengyel földön létrehozott Tájékoztató
Iroda, amely a Komintemt volt hivatott helyettesíteni, elsősorban

a szovjet érdekszféra vonatkozásában, 1948 júniusában már nyil
tan is fellépett Tito ellen, elsősorban a mezőgazdaság kollektivizá
lásának az elhanyagolásáért. Sztálin teljes engedelmességet várt
el, erre Tito nem volt hajlandó, Sztálin valamiféle vetélytársat lá
tott benne a béketábor vezéri posztján. A vita hónapokon belül
teljesen elfajult, Tito az imperialisták láncos kutyájaként szerepelt
a hivatalos propagandában. A hű országokban pedig megkezdőd

tek a kirakatperek a pártvezérek mindenkori vetélytársai ellen, és
ekkor már a fő vád a Titóval és így az imperializmussal való
együttműködés volt. Jugoszlávián belül is akadtak nem kevesen,
akik elfogadták a Tájékoztató Iroda határozatát, ám ezekkel mint
ellenséggel könnyen leszámoltak. A rendszer persze továbbra is
mindenfelé elsősorban a párttagok ellen irányult, Csehszlovákiá
ban csak 1951-ben került sor az ottani Rajk-perre. Jugoszlávia ha
marosan segítséget kapott a nyugati hatalmaktól, elsősorban az
Egyesült Államoktól, így gazdaságilag kibírta az elszigetelődést.

Sőt Tito 1955-től az el nem kötelezett országok egyik vezetőjeként

Nehru és Nasszer mellett óriási tekintélyre tett szert.
A jugoszláv-ügy megmutatta, hogy a Szovjetunió vezette tábor

egysége törékeny. Ez nagyon is nyilvánvalóvá lett 1953-ban Sztá
lin halálával, amikor egy időre a kollektív vezetés vált jelszóvá
(az egyes helyi vezérek ettől azért kevéssé zavartatták magukat).
Még nagyobb fordulatot jelentett 1956 elején az SZKP XX. kong
resszusa, ahol az addigra hatalmát szilárdan kiépített Hruscsov
gyilkos kritikában részesítette a sztálini rendszert. A beszéd zárt
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ülésen hangzott el, de természetesen szinte azonnal ismertté vált
a táboron belül és a nyugaton is.

Ettől indult meg a nyílt ellenállás a szovjet berendezkedéssel
szemben. Először az NDK-ban, még 1953 nyarán. A szovjet tan
kok itt hamar véget vetettek a lázadásnak. Hosszabb időt vett ez
igénybe 1956-ban Magyarországon, ahol pedig voltaképpen a len
gyel példa nyomán tört ki a felkelés. Varsóban Hruscsov személy
cserével még meg tudta oldani a kérdést, az 1948-ban nacionalis
taként elítélt Comulkát állították a párt élére, és ezzel véget ért a
lengyelországi nyugtalanság. Magyarországon ez a művelet nem
sikerült. Az itteni véres megtorlás egy időre visszavetett minden
ellenállási kísérletet. Tizenkét évre rá azonban Csehszlovákiában
más formában, nem fegyveres felkelésként, hanem értelmiségi
igényként, az emberarcú szocializmus megteremtésének a jelsza
vával indult több hónapos átalakulás. Csakhogy az új szovjet ve
zetés Brezsnyev idején ezt sem bírta elviselni, a Varsói Szerződés

majdnem valamennyi tagállama megszállta az országot és állítot
ta helyre a sztálinista rendszert.

Lényeges mozzanat, hogy ezek a megmozdulások csak az
északi területeken bontakoztak ki, a délieken nem. Lengyelor
szágban még újabb hullámokra is sor került, 1970-ben már, az
után 1980-ban, létrejött a Szolidaritás nevű szervezet, Lech Wal~sa

vezetésével, amelyre a rendszer 1982-ben a katonai diktatúra, a
szükségállapot bevezetésével reagált. Csehszlovákiában a rendszer
hívei szilárdan tartották pozícióikat, Magyarországon az 1956 őszén

a szovjetek kegyéből az ország élére került Kádár János egyfajta mo
dus vivendit alakított ki a társadalommal, kisebb engedményekkel,
az életszínvonal valamelyes emelésével - egyre növekvő adósság
terhek révén - teremtett szinte népszerűséget magának.

A déli államokban voltaképpen nem a lakosság, a civil társada
lom fordult szembe az egész rendszerrel, hanem éppen a hivata
los vezetők, akik belül a rendszer sztálini jellegének fenntartásá
val, sőt megerősítésével határolódtak el a Szovjetuniótól, mint a
vezető és példaadó hatalomtól. Kissé Tito mintájára végrehajtott
fordulat volt ez mindenfelé, de a szovjet vezetés már nem mert
úgy reagálni, mint 1948-ban. Románia már az 1960-as évektől

kezdve hangoztatta önállóságát a szovjetekkel szemben, a nyílt
szakítást azonban mindenképpen elkerülte, így nem is kellett ki
átkozni. A szovjet-kínai ellentétek kiéleződése során ezt felhasználva
lavíroztak a Szovjetunióval szemben. Ezt tette az albán vezetés is,
csakhogy később, amikor Kínában meghalt Mao Ce-tung és bizo
nyos fellazulása következett be a sztálini rendszernek, Albánia Kíná
nak is felmondta a hűséget. Enver Hodzsa, 1942 óta az albán párt
minden fordulatot túlélt vezetője már Kínát is a revizionista orszá
gok közé sorolta. Az albán propaganda azt hangoztatta, hogy Albá
nia a marxizmus-leninizmus egyetlen fellegvára. Ezt csak Albániá
ban nem volt szabad megalomániának és groteszknek tekinteni.
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Nacionalizmusnak sem, mert az mindenképpen üldözendő

volt. Ezért terjedt el az a nézet, hogy a több évtizedes pártállami
korszakban a nemzeti mozzanat a háttérbe került, sőt nem is sze
repelt, a formális internacionalizmus volt az uralkodó. Erről az
internacionalizmusról persze mindenki tudta, hogy valójában a
szovjet (orosz) nacionalizmus megjelenési formája, de ezt nagyon
erősen csak a Szovjetunió nem orosz népei érzékelhették. Egye
bütt a béketáborban ezt majdnem komolyan lehetett venni. Csak
hogy saját legitimitása érdekében valamennyi uralkodó párt igye
kezett valahol a nemzeti mozzanatot is bevenni, a lengyeleknél a
németellenességet, Csehszlovákiában ezt és a magyarellenességet,
Romániában ez utóbbit, de ebbe belecsomagolva az oroszellenes
séget, a bolgároknál a szerbek, a görögök és a törökök elleni
nemzeti idegenkedést (két NATO-államról volt szó és a renitens
Jugoszláviáról, az egész az addigi nemzeti szemléletbe is jól beleil
lett), az albánoknál ez végül is mindenkivel való szembenállássá da
gadt. Persze nem ilyen nyíltan hirdették, hanem többnyire a tör
ténelemi tanulságként csomagolva, a magyaroknál a Habsburgok je
lentették az átkos Nyugatot, és [elaőié Titót, amíg erre szükség volt.

Az egyre formálisabbá váló mindennapos boldogság, élenjárás
és nagy barátság mellett és azon alul a gazdasági nehézségek
egyre inkább kiütköztek. A sztálini korszak felkészülése a közeli
harmadik világháborúra már idejétmúltnak bizonyult, akárcsak a
Nyugat utolérése és meghaladása. Különösen Lengyelországban
volt erős bizonyos csoportok és az egyház ellenállása, majd ennek
mintájára Magyarországon és Csehszlovákiában is alakultak ellen
zéki körök, értelmiségi csoportosulások, amelyek idővel pártjelle
get kezd tek ölteni.

1989 volt az annus mirabilis, ahogyan akkor mondták, amikor
a magyar és a lengyel területen egyszerre megindult valami, amit
idővel rendszerváltásnak kezdtek nevezni. A hatás elérte Cseh
szlovákiát, sőt a déli államokat is, egyre látványosabb fordulatok
kal. Az év végén a román diktátort, Nicolae Ceausescut és felesé
gét kivégezték. Jugoszláviában és Albániában csak 1991-re követ
kezett be a változás. Csehszlovákia vértelen kettéválása. Jugoszlá
via annál véresebb és máig le nem zárt felbomlása már csak az
utórezgése mindennek.

Az egész térséget markában tartó Szovjetunió felbomlása csak
1991-ben vált véglegessé, a köztes-európai balti államok már ko
rábban visszanyerték önállóságukat. Egyre inkább terjed az a né
zet, hogy 1989-ben voltaképpen véget ért a rövid 20. század,
amely az első világháborúval vette kezdetét. Köztes-Európában
ez a rövid század a kezdeti lelkesedés gyors elmúltával inkább
csak romokat és gyűlöleteket hagyott maga után. A dolgok elren
dezése az eljövendő 21. századra vár. A jövő lehetőségeivel való
foglalkozás azonban a politológusok feladata, a történésznek itt el
kell némulnia.

663


