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A NÉMET MEGOSZTOTTSÁG

MEZEI Géza: Németország és a hidegháború. A szövetséges hatalmak és a német kérdés 1945—1961. Budapest, 
1999, Új Mandátum, 306 o.

Nem könnyű feladatra vállalkozik az, aki a német kérdés második világháború utáni törté
netének feldolgozására tesz kísérletet. Ennek fő oka, hogy a nemzetközi szakirodalomban a 
hidegháborús kutatásokkal összefüggésben nagyon sok tanulmány és monográfia jelent meg, 
számtalan összefüggésben bemutatva a problémát. A szerző a kötet előszavában új megkö
zelítést ígér. A monográfia a szövetségi politika feldolgozásán túl a német probléma és a ke- 
let-közép-európai rendezés közötti kölcsönhatások feldolgozását tűzi ki céljául. A másik tö
rekvése elhelyezni Németországot, illetve a Németországot érintő politikai elképzeléseket a 
hidegháború nemzetközi rendszerének ok-okozati összefüggéseiben. Forrásként a már nyil
vánosságra hozott amerikai, brit és más egyéb dokumentumok mellett a legújabb Németor- 
szág-kutatás kiemelkedő munkáira támaszkodik.

Az első klasszikus kérdés, amely az olvasóban felmerül, hogy kit terhel a felelősség Német
ország megosztottságáért. A szerző sok részletre odafigyelve elemzi a hidegháború és a német 
megosztottság genezisét, amelynek középpontjában a négy megszálló hatalom Németország- 
politikája áll. Bemutatja az eredeti terveket, amelyek jó része a világháború utolsó éveiben 
keletkezett. Ezek közül viszonylag nagy teret szentel a brit elképzeléseknek. Kiderül, hogy a 
Németország jövőjét nagymértékben meghatározó -  és később Wolfram Hanrieder által kettős 
visszaszorításnak elnevezett — koncepció a brit politika találmánya. Ez az elképzelés lénye
gében azt próbálta megvalósítani, hogy a háború utáni nemzetközi rendszerben a Szovjetunió, 
illetve Németország az európai szárazföld hegemón hatalmaivá váljanak. Mindkét célkitűzés 
fontos volt, de a háború után egyre inkább Németország gazdasági integrációjára esett a hang
súly, ami elsősorban a kommunista befolyás elterjedésének feltartóztatását szolgálta. A szov
jetek visszaszorítását és a németek ellenőrzését végül azonos intézményi kereten belül való
sították meg: a biztonságpolitikában a NATO későbbi megalakulásával, a gazdaság terén a 
nyugat-európai integráció fejlesztésével.

A könyvből kiderül, hogy a Németország megosztására irányuló nyugati stratégia 1946- 
ban született meg, és a nyugati zóna gyors gazdasági helyreállítása leginkább az angolok ér
dekét tükrözte. Korán kialakult az az elképzelés, hogy egy megcsonkított, rehabilitált Német
ország sokkal kisebb veszélyt jelent, mint egy egységes. Mezei elemzi az 1946 márciusában 
elkészített brit külügyi dokumentumokat, amelyek reális alternatívaként számoltak Európa 
megosztottságával, de cserébe a kommunizmus megállítását tűzték ki célul az Elbánál. Bevin 
tartott a németek ellenállásától is: „A  német egység gondolata olyan alapvető tény, amely év
századokon keresztül fennmaradt, és valószínűtlen, hogy ezt egy mesterségesen kreált állam
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el tudná halványítani”  (76. o.). A profilálás után az amerikaiak meggyőzésére esett a hang
súly, akiknek körében a Szovjetunióval való együttműködésnek eleinte több követője akadt, 
mint ellenzője. A döntő fordulatot — nemcsak a hidegháborúban, hanem a Németország-poli- 
tikában is — 1947. július 2-a, a Marshall-terv bejelentése hozta el. Békés Csaba az 1956-os 
Intézet 1999. évi Évkönyvében megjelent tanulmányában (A hidegháború eredete) utalt arra 
a stratégiai csapdára, amelyet a Marshall-terv rejtett magában. A terv Európa újjáépítésének 
jelszavával a potenciális szovjet befolyás meghiúsítását jelentette Nyugat-Európában és min
denekelőtt Nyugat-Németországban, és összeállítói preventív lépésnek tekintették a nyugati 
szféra védelme érdekében. A gazdasági, katonai következmények azonban csak évekkel ké
sőbb váltak érezhetővé, mivel az amerikai vezetés a kezdeti habozás után csak fokozatosan 
hajlott az új szerepvállalásra a kontinensen. Ezt a folyamatot a Sztálin által 1948-ban elren
delt berlini blokád tapasztalata, majd még inkább a koreai válság gyorsította fel. A kollektív 
biztonsági rendszerről szóló elképzelés helyébe lépő tényleges katonai szövetségek nagymér
tékben felértékelték a két Németország szerepét.

Nyugat-Németország integrációja, valamint az ezzel együtt járó újra-felfegyverkezés miatt 
ellentét alakult ki az Egyesült Államok és Franciaország között. A francia németpolitika az 
1950-es évek elejéig alapvetően obstrukciós jellegű volt, és Franciaország korábbi negatív ta
pasztalatai miatt megvétózott minden törekvést, amely a potsdami határozatoknak megfele
lően az egységes német intézmények megteremtésére irányult. A francia kezdeményezésre 
1950-ben elindított Schumann-terv után, amely Németország korlátozott gazdasági integrá
cióját tűzte ki célul, a német fegyveres erők felállításának terve belpolitikai krízist eredmé
nyezett a francia kormányban. A könyv nyomon követi az egységes európai hadsereg felállí
tására irányuló Pleven-terv születését, rámutat az abban rejlő feloldhatatlan dilemmákra. Az 
újrafelfegyverzés végül kompromisszumos módon valósult meg: a nyugatnémeteket bevonták 
az atlanti katonai szövetségbe anélkül, hogy a francia hadsereg az integrált európai védelmi 
rendszer részévé vált volna.

A legtöbb új szempont a szovjet Németország-politika bemutatása során tűnik elő. Ez kis
sé meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a szovjet politikára vonatkozó források milyen kis 
számban szerepelnek a felsorolt utalások között. „Németország különleges helyet foglal el a 
Szovjetunió háború utáni politikai stratégiájában. [...] Moszkva mindenekelőtt arra törekedett, 
hogy megakadályozza azt, hogy Németország valaha is fenyegethesse a Szovjetunió biztonsá
gát. Másrészt a szovjet politika igyekezett meggátolni azt, hogy a német gazdasági potenciál 
kizárólag az »amerikai kapitalizmus« hatalmi övezetébe kerüljön. Ezért a német problémára 
a nyugati hatalmakkal együttműködve kísérelt meg megoldást találni. Ebből a dilemmából fa
kadt, hogy a szovjet vezetés Németországgal való politikáját a II. világháború alatt, de az után 
is a fundális polivalencia (többértelműség) jellemezte”  (37. o.).

Mezei egyik alaptézise, hogy Sztálinnak nem volt célja Németország megosztása. Ennek 
bizonyítására a szerző főleg a Szovjetunióba irányuló jóvátételi szállításokat hozza fel érvként, 
amelyek közvetlenül a háború után elsődleges fontosságúak voltak. Azáltal, hogy a négyha
talmi együttműködés fennmaradt, több lehetőség kínálkozott a német politika egészének be
folyásolására és a Ruhr-vidék esetleges ellenőrzésére. Sztálin megpróbálta reálpolitikai lehe
tőségeit maximálisan kihasználni, mivel olyan terület került a befolyása alá, amely korábban 
Németország „életterét”  jelentette. Ebből ered az alapvető összefüggés a német probléma és 
a közép-kelet-európai rendezés között, ez utóbbi terület a szovjet biztonság szempontjából 
meghatározóvá vált. Németországgal szemben a szovjetek három célkitűzést követtek: egy 
egységes, gazdaságilag gyenge és semleges országot láttak volna szívesen. Azt remélték, hogy 
az egység megteremtésével elejét tudják venni a később amúgy is szükségszerűen feltámadó
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újraegyesítési törekvéseknek. A gazdasági gyengeség kizárta volna a katonai megerősödést, ' 
és potenciális veszélyforrásként kikapcsolta volna a németeket. A semlegesség volt a legfon
tosabb a három cél közül: az ország nem válhatott egy szovjetellenes szövetség tagjává. A 
szovjetek számára a prioritást egészen végig a biztonsági érdekek jelentették, s ezt a nyugati 
hatalmakkal való együttműködés feladása árán is készek voltak megvédeni.

A szovjeteknek e célok megvalósítása érdekében olyan politikára kellett törekedniük a 
keleti zónában, amely bizonyos vonzerőt gyakorolt volna Németország többi részére, másrészt 
olyan társadalmi rétegeket kellett volna meggyőzniük, amelyek fölött nem volt hatalmuk. Ez 
azonban éppen a nyugati félnek sikerült: a Marshall-terv után minimális lett az esélye annak, 
hogy Sztálin megszerezze a közvetett ellenőrzést Németország egésze felett.

Mezei érdekes adalékokkal szolgál a nukleáris kutatások és a német rendezés közötti ösz- 
szefüggésekről. A német atomtudósok és az ezzel foglalkozó intézmények nagyobb része, mi
vel előzőleg a kísérleti laboratóriumokat a Fekete-erdő területére telepítették át, amerikai 
kézbe került. Thüringia és Sachsen-Anhalt tartományokban az amerikaiak kiürítették a tér
ség ipartelepeit, majd még a területcsere előtt ötezer német tudóst és technikust telepítettek 
át a nyugati zónába.

„A  szovjeteket így is meglepte, hogy a háborús üzemek jó része érintetlen maradt. így pél
dául a BMW repülőgépmotorokat gyártó egysége ugyanúgy megmenekült a háborús pusztítá
soktól, mint a Junkers cég repülőgépgyártó üzeme Dessauban. Ezen gyárak leszerelésére a 
szovjetek más stratégiát választottak. Az hamar kiderült, hogy a vezető szakembereket és a ra
kétakísérletekre vonatkozó dokumentációt az amerikaiak magukkal vitték, azonban néhány 
helyszínen maradt mérnök segítségével a szovjet repülőipari minisztérium specialistái türel
mesen hozzáláttak a hadiüzemek termelési kapacitásának a helyreállításához”  (62. o.).

A szovjetek ezt követően kedvező anyagi hátteret biztosítottak munkájukhoz, ami azt ered
ményezte, hogy több német tudós visszatért a nyugati zónából. A teljes kapacitást a szovjet 
hadiipari termelés és fegyvergyártás szolgálatába állították. 1946. október 22-én azonban for
dulat következett be az addigi politikában: egyetlen éjszaka leforgása alatt tervrajzokkal, be
rendezésekkel együtt tizenötezer mérnököt, technikust és szakmunkást telepítettek át a Szov
jetunióba. Sokukat csak tíz évvel később engedték végleg haza. Ez a fordulat Mezei szerint 
utalhat arra a tényre, hogy Moszkvában ekkor úgy vélték, hamar befejeződhet Németország 
négyhatalmi megszállása, s addig akartak cselekedni, amíg ebben a zónában szabad kezet 
kaptak. De ez a módszer nemcsak Nyugaton, hanem a keleti zóna lakosságában is ellenszen
vet váltott ki.

A sztálini megszállási politikát tehát a fent említett célokon túl nagyban befolyásolták a ka
tonai technológia modernizálásának igényei, valamint a szovjet hadiipari minisztérium szük
ségletei. Az atombomba előállításának a nyersanyaga, az urán iránt óriási kereslet alakult ki.
A szovjetek csak Csehszlovákiából tudták kielégíteni erre irányuló igényeiket, azonban az ot
tani urán nem volt alkalmas a bomba előállítására. Nem sokkal a szászországi területcsere 
után, 1946 szeptemberében az Érchegység német oldalán, egy régi ezüstbánya helyén a világ 
egyik legnagyobb uránlelőhelyét fedezték fel. Ezt a körzetet hermetikusan lezárták, és később 
sem engedélyezték a létrejövő NDK-nak, hogy ezt a területet közigazgatási szempontból beil
leszthesse az országba. A vállalkozás méretei nem tették lehetővé a titkolódzást: hamarosan 
csaknem százezer kényszermunkást soroztak be a környező járásokból, illetve távolabbról, ami 
szintén nem használt a szovjetek megítélésének.

Változásokat hozott a szovjetek által szorgalmazott szociáldemokrata-kommunista pártegye
sítés is. Sztálin ezt a politikai modellt példaként állította a nyugati zónák elé is, remélve, hogy 
az egységpárt nagyobb eséllyel veheti fel a küzdelmet az eljövendő össznémet választásokon.
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Ezzel a lépéssel azonban megerősítette a negatív percepciót nemcsak a nyugati hatalmakban, 
de a német lakosság soraiban is, akik a munkásegység gondolatát támadásnak érezték meg
lévő társadalmi szerkezetük ellen. Mezei kiemeli, hogy végül Berlin blokádja volt az a lépés, 
amely a kétkedőket is meggyőzte a Németországra vonatkozó szovjet politika helytelenségét 
illetően: növelte a fenyegetettség érzését, erősítette a bizalmatlanság légkörét, és áttételesen 
hozzájárult a nyugati zóna, majd a későbbi NSZK legitimitásának elfogadtatásához. Berlin 
felosztása egyben a sztálini geopolitika vereségét is jelentette.

A kettős visszaszorítás stratégiája, amely lehetővé tette, hogy Németország nyugati felét a 
NATO katonai struktúrájába integrálják a párizsi szerződéseken keresztül, a bonni állam vé
delme mellett annak ellenőrzését — vagyis a német külön utaktól való tartózkodást -  is magá
ba foglalta. Egyes német gondolkodók a semleges és a tömbök közötti Németországnak egy
fajta közvetítő, hídépítő szerepet szántak volna. Mindez éles ellentétben állt Konrad 
Adenauer önkorlátozó atlanti politikájával, aki a nyugati integráción keresztül akarta elérni a 
szuverenitás visszaszerzését és az egyenjogúság elismerését, majd a területi egység helyreál
lítását. Tisztában volt vele, hogy egy egységes Németország könnyebben kerülne a szovjetek 
vonzáskörzetébe. 1947 után nem sok esélye maradt az egységes Németországnak, bár látszó
lag megoldások egész sora kínálkozott. 1948-ban előbb Robertson, majd Kennan terjesztette 
be az egységes, demilitarizált és semleges Németországra vonatkozó tervét, összefüggésbe 
hozva a német egyesítést az általános csapatkivonásokkal. 1952-ben a Sztálin-jegyzékek lát
szólag a szovjetek tárgyalási szándékát jelezték, 1954-ben pedig Edén brit külügyminiszter 
javaslata érdemel említést. Ezek a javaslatok azt a benyomást keltik, mintha Németország 
egyesítése mindvégig napirenden lett volna, még ha a feltételek, valamint a támasztott köve
telések, akárcsak az egyesítés forgatókönyve, minden esetben el is tértek. Valódi párbeszéd 
azonban soha nem volt a két fél között: annak a szovjet követelésnek, hogy az újraegyesített 
Németország nem lehet tagja egyetlen katonai szövetségnek sem, ugyanúgy propagandiszti- 
kus jelentősége volt csupán, mint annak a nyugatnémet ellenvéleménynek, mely szerint az 
össznémet kormány szabadon dönthet arról, hogy melyik katonai szövetségbe lép be.

Ekkorra a német probléma sokat veszített a jelentőségéből. A második világháború végén 
a Hitler-ellenes koalíció központi témája a zsákmányon való osztozkodás volt, így Németor
szág a hagyományos hatalmi politikai célkitűzések középpontjában állt. Az a törekvés, hogy 
német földről ne indulhasson újabb háború, hogy a kontinensen ne jöhessen létre újabb né
met hegemónia, a négy megszálló hatalom közös elgondolása volt, és meghatározta a minden
kori német politika keretfeltételeit. A hidegháború fokozatos kialakulásával Németország lett 
az az egyik fontos terület, ahol a világos érdekszféra-elhatárolás után a két nagyhatalom 
tesztelte a másik fél engedékenységét, tárgyalási szándékát vagy valódi politikai törekvéseit. 
Abban azonban egyik fél sem volt érdekelt, hogy a kialakult status quón változtasson. Ezt a 
helyzetet erősítette, hogy a nukleáris hatalmak az 1950-es évek közepére részleges érdekazo
nosságot fedeztek fel a fegyverzetellenőrzés terén, s elutasították a (nyugat)németek kérését, 
hogy a német egység előrehaladásától tegyék függővé a leszerelésről folytatott tárgyalásokat. 
1955-re végleg világossá vált, hogy az újraegyesítés a „németek dolga” , azaz egyik fél sem 
támogatja aktívan.

Mezei lényegesen kevesebb figyelmet fordít a korszak második felére, az 1949—1961 kö
zötti évekre, hiszen vizsgálódásának középpontjában az áll, hogy a hidegháború frontvonalai 
mikor merevedtek meg, és ezzel összefüggésben mikor volt a megosztottságnak reális alterna
tívája. Könyvének az 1950-es éveket tárgyaló részében a Németországra vonatkozó Sztálin- 
jegyzéket és annak nyugati fogadtatását elemzi, valamint hangsúlyt helyez az 1953-as berli
ni felkelésre és az 1961-es berlini válságra. Megállapítja, hogy legkésőbb 1953-ra világossá
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vált a szovjetek számára, hogy az össznémet egységesítési politika lehetséges előnyei nem áll- ' 
nak aranyban annak hátrányos következményeivel. Ezen a tételen a hruscsovi külpolitika sem 
módosított, ellenkezőleg: még nagyobb hangsúlyt helyezett a „másik”  Németország -  tehát az 
NDK — elismertetésére.

A szerző leginkább a közép-kelet-európai összefüggések bemutatásával marad adós. Utal 
ugyan a térség országainak helyzetére, de csak a kezdeti időszakban. Az mindenesetre kide
rül: az a biztonságpolitikai érdek, hogy a Szovjetunió a saját befolyási övezetében tartsa eze
ket az államokat, fontosabb volt a német rendezésnél. A könyv utolsó fejezete tézisszerűen 
foglalja össze az elmondottakat. Ez az áttekintés akár kiindulópontként is szolgálhatott volna 
a német kérdés elemzéséhez. Mezei könyve mindent egybevetve összefoglalóként ajánlható a 
téma iránt érdeklődők és a szakemberek számára.
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