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ADENAUER ÉS A KELETI „OLVADÁS" 
AZ NSZK, A SZOVJETUNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG VISZONYÁRÓL 

1955-1956-BAN 

A Sztálin halálát (1953. március 5.) követő ún. „olvadás időszaka" a szovjet zóna 
államaiban az 1950-es évek közepén — Moszkva számára nem minden kockázat nélkül 
— a kommunista uralmi rendszer viszonylagos lazulásához, valamint a két világhatalmi 
tömb közötti hidegháborús feszültség némi enyhüléséhez vezetett, a békés egymás 
mellett élés jelszavának jegyében. A következőkben egyrészt megkíséreljük vázolni, 
miként hatottak a „keleti tömbben" zajló változások az Adenauer-kormányzat Szovjet-
unióval szembeni politikájára, másrészt választ keresünk arra, milyen hatást gyakorol-
tak ezek a fejlemények a nyugatnémet-magyar kapcsolatok alakulására. 

Adenauer politikája és a Szovjetunió 

A fiatal Német Szövetségi Köztársaság és a Szovjetunió közötti, a kezdetektől súlyos 
feszültségekkel terhes kapcsolatok' javulásának egyik első, szimbolikus jeleként érté-
kelhető a Kreml 1955. január 25-i bejelentése a Németországgal való hadiállapot meg-
szüntetéséről.2 Az 1950-es évek közepén kibontakozó kölcsönös törekvések hátteré-
ben, amelyek Sztálin halálát követően az enyhülés jegyében a két ország viszonyának 
rendezésére irányultak, a szovjetek részéről az a kényszerű felismerés állott, hogy az 
NSZK gazdasági, politikai és katonai integrációja a „nyugati táborba" immár vissza-
fordíthatatlan ténynek tekinthető;3 a nyugatnémet állam az 1955 májusában életbe 
lépett párizsi szerződések értelmében pedig már messzemenő állami szuverenitással is 
rendelkezett.4 így a korábbi szovjet külpolitikai stratégia, amely a két német ország-
rész semleges államként történő egyesítését, s ezáltal a nyugati szövetségi rendszertől 
való távoltartását tűzte ki célul,5 a realitások szintjén háttérbe szorult.6 

Az Adenauer-kormányzat számára a kapcsolatok rendezése a Szovjetunióval 
elsősorban belpolitikai, illetve gazdasági okok miatt vált fontossá. Politikai síkon a 
kancellár 1955. szeptemberi moszkvai útja (egy több mint százfős delegáció élén) 
jelentette a normalizálás irányában tett áttörést, amely látogatás keretében került sor a 
két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételére. Mintegy ellentételezésként a 
kancellár elérte 9623, a Szovjetunióban még visszatartott német hadifogoly hazatéré-
sének engedélyezését. Ezzel hallatlan népszerűséget szerzett a németek körében, 
amely még az 1957. szeptemberi parlamenti választásokon elért kiemelkedő 
CDU/CSU-sikerben is éreztette hatását.7 

Az ötvenes évek elejétől egyre markánsabban izmosodó nyugatnémet gazda-
ság számára8 ugyanakkor mindinkább jelentőssé váltak a kelet felé irányuló kereske-
delmi kapcsolatok, a Szovjetunió és Kelet-Közép-Európa bekapcsolása az árucsere-
forgalomba.9 A szövetségi gazdasági minisztérium körrendelete 1953 márciusában így 
fogalmaz: „A Szövetségi Köztársaság számára fontosnak bizonyulhat, ha az 1952 
októberében alakult Német Gazdaság Keleti Bizottsága10 alkalmazkodóképes és kez-
deményezésekben bővelkedő tevékenysége által a lehető leghatékonyabb kapcsolatok 
alakulnak ki a keleti blokkbeli partnerekkel. ... A keleti országok olyan helyzetben 
vannak, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között is fontos nyers- és alapanya-
gokat képesek szállítani Nyugat-Európa számára. ... A nyugat-keleti kereskedelem 
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területén a Szövetségi Köztársaságnak mindenesetre azzal az igénnyel kell fellépnie, 
hogy földrajzi helyzetének és gazdasági teljesítőképességének megfelelő arányban 
részesüljön a Nyugat és Kelet közötti legális áruforgalomból."" A külkereskedelmi 
forgalom visszaesése Európa két fele között - az ismert okok miatt - valóban draszti-
kusnak volt tekinthető; a nyugat-európai import összvolumenéből Kelet-Európa az 
1938. évi 25 százalékkal szemben 1951-ben mindössze 4 százalékkal részesedett.12 

Keleti irányból különösen szén, fa és gabona behozatalára volt igény,'3 cserében vi-
szont a nyugat-európai iparcikkek exportjának lehetőségeit meglehetősen behatárolták 
a fegyverkezésben felhasználható termékekre vonatkozó, 1951-ben bevezetett CO-
COM-lista tilalmi rendelkezései.14 

Kézzelfogható gazdasági érdekek motiválták szovjet részről is a kapcsolatok 
normalizálását, a keleti birodalom nyersanyagbőségét kínálhatta az 1950-es évek elejé-
től dinamikusan fejlődő és hagyományosan magas színvonalúnak tekintett német, 
illetve nyugatnémet ipar termékeiért cserében. Politikai szempontból az NSZK-val 
való kiegyezés, a diplomáciai kapcsolatok felvétele jelentősen hozzájárult az ún. né-
met kérdés körüli feszültségek enyhítéséhez, ami növelte Moszkva mozgásterét a 
nemzetközi diplomácia területén.' A nyugati szövetségi rendszerbe integrálódott 
NSZK létezésének - kényszerű - elfogadásával a szovjet vezetés ugyanakkor azt re-
mélte, hogy Adenauer a maga részéről szintén elismeri a szovjet zónába tagolt kelet-
német állam önálló létezésének jogát („a két állam elmélete").16 

A „botránykövet" a Kelet-Európához fűződő kapcsolatokban azonban éppen 
az NSZK-külügy ekkoriban formát öltött kulcsparadigmája, az ún. Hallstein-doktrína 
jelentette.17 1955. szeptember 23-án a szövetségi kormány nyilatkozatban fogalmazta 
meg a német külpolitika alapvetését: a Német Szövetségi Köztársaság nem vesz fel 
vagy nem tart fent olyan államokkal diplomáciai kapcsolatokat, amelyek a maguk 
részéről diplomáciai viszonyban állnak a Német Demokratikus Köztársasággal, illetve 
vele ilyen viszonyt létesítenek.18 A háttérben - az újraegyesítés hivatalosan mindig 
hangoztatott célkitűzésének értelmében — az az államjogi felfogás állt, miszerint a 
Német Szövetségi Köztársaság „a német nép egyetlen államszervezete", mivel a bonni 
szövetségi kormányzat — a kelet-berlini rezsimmel szemben - szabad választások t 
eredményeképpen jött létre. Ebből következett külpolitikailag a „kizárólagos képvise-
leti igény" (Alleinvertretunganspruch) elve.19 

i 
A nyugatnémet-magyar kapcsolatok az „olvadás" idején i 

Sztálin halála után a nemzetközi politika színterén bekövetkező fejlemények - főként 
az SZKP XX. kongresszusa (1956. február 24-26.) hruscsovi „reformjai" - a magyar 
külpolitikában is új impulzusokat váltottak ki. A külügyminisztérium német referatúrá- ' 
ján egy 1956 júniusában megfogalmazott, alapvető jelentőségű feljegyzés erről így 
tanúskodik: „A XX. kongresszus tanulságaiból szükségszerűen következik, hogy a ma-
gyar külpolitikának is az eddigieknél sokkal aktívabban, kezdeményezőbben kell fel-
lépnie nemzetközi síkon és ki kell használnia mindazokat a lehetőségeket, amelyek így 
vagy úgy magyar szempontból adva vannak."20 A saját, nemzeti érdekeket fokozottab-
ban figyelembe vevő, aktívabban mozgó magyar külpolitika, amely a sztálini időszak-
ban még elképzelhetetlen lett volna, az alapvető ideológiai különbségek ellenére is 
jelentős esélyt látott a Nyugat-Németországhoz való közeledésre: „ Véleményünk sze-
rint sok jel mutat arra, hogy az NSZK felé külpolitikánk kedvező eredményekkel kez-
deményezhetne..."21 A diplomáciai kapcsolatok rövid időn belül lehetséges felvételé-
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vel azonban - bizonyos kezdeti illúzióktól eltekintve - maga a magyar külügyminisz-
térium sem számolt a Hallstein-doktrínára való tekintettel.22 „Azok az elképzelések..., 
amelyek arra vonatkoztak, hogy a szovjet-nyugatnémet kapcsolatok normalizálása 
után viszonylag egész rövid időn belül sorra kerül a magyar-nyugatnémet diplomáciai 
kapcsolatok felvétele is, ... nem bizonyultak reálisnak" - állapította meg 1956 szep-
temberében a külügyminisztérium összefoglaló jelentésében.23 

A kedvezőnek tűnő nemzetközi, illetve szocialista táboron belüli helyzetben 
Magyarország egy sor további pozitív tényezőre alapozva igyekezett alátámasztani 
erőfeszítéseit a magyar-nyugatnémet közeledés érdekében.24 A már említett 1956. 
júniusi feljegyzésben a magyar külügy részéről elsősorban arra hívják fel a figyelmet, 
hogy a két ország között mindig rendkívül szoros kapcsolatok álltak fenn, és hogy 
„különösen szellemi, kulturális vonatkozásban a kapcsolatok jelentős része a két nép 
előrehaladásának, kulturális felemelkedésének ügyét szolgálta". Ezenkívül kiemelik, 
hogy magyar-NSZK viszonylatban - ellentétben a (nyugat)német-lengyel és (nyu-
gat)német-csehszlovák bilaterális kapcsolatokkal - nincsenek „nagyobb rendezetlen 
kérdések", különösen nincsenek területi követelések, és hogy - legalábbis a magyar 
hivatalos szervek szemszögéből - a magyarországi német kisebbség helyzete „rende-
zett".25 Mindezen túl a külügyminisztérium irata hangsúlyozza a korábban erőteljesen 
fejlett kereskedelmi kapcsolatok kétségtelenül fajsúlyos tényét, és ezzel összefüggés-
ben aláhúzza a kölcsönösség szempontját: „Mindkét ország érdekelt a kereskedelem 
fejlesztésében." Végezetül a feljegyzés szerzői szerint nyugatnémet oldalról is növek-
vő érdeklődés mutatkozik a kelet-nyugati kapcsolatok fejlesztése iránt: „Megfigyelé-
sünk szerint az NSZK-ban mind erősebben jelentkeznek olyan hangok, melyek sürgetik 
a Kelet és Nyugat közötti kapcsolatok kiépítését. "26 Ezzel kapcsolatban egyrészt a 
nyugatnémet ellenzék két vezető pártjára, a szociáldemokratákra (SPD) és a szabad-
demokratákra (FDP), másrészt vállalkozói csoportokra - konkrétan a Krupp-
konszernre - történik utalás. 

A kedvezőnek látszó feltételek mellett a magyar diplomácia tehát jó esélyeket 
látott a Szövetségi Köztársasággal kapcsolatos tervei megvalósítására. A célkitűzések-
re vonatkozó, a kor szellemének megfelelő ideológiai-politikai alapvetés azonban ez 
esetben is megkerülhetetlennek bizonyult, amint a már idézett feljegyzés további sza-
kaszaiból világosan kitűnik.27 Eszerint elsősorban arról lett volna szó, hogy a „haladó, 

t illetve az Adenauer-politikával szembenálló, a Kelettel való kapcsolatok kiépítésében 
I érdekelt köröket" erősítsék, és ezáltal - ha csak „szerény mértékben" is - gyengítsék a 

konzervatív Adenauer-kormányzatot és vele együtt a NATO-t, illetve azon nyugati 
„imperialista köröket", amelyek az NSZK-t saját háborús terveikbe kívánják bevonni. 
Ez mindenekelőtt azt jelentette, hogy a nyugatnémet szociáldemokráciával mint „hala-
dó" erővel kívánták fejleszteni a kapcsolatokat, amelyet - jogosan - a Kelet felé irá-
nyuló „aktívabb és konstruktívabb külpolitika" képviselőjének tekintettek.28 A straté-
giai cél tehát az volt, hogy a keleti irányban nyitottabb, a nyugati irányultságú katonai 
integrációval szemben szkeptikusabb erők bevonásával Kelet és Nyugat között általá-
ban javuljon a politikai klíma, miáltal konkrétabb célok is elérhetővé válhatnak. Végül 
is így volna lehetséges a kapcsolatok normalizálása vagy legalábbis egy modus vivendi 
elérése. Ebben az összefüggésben a magyar külügyminisztérium különösen is fontos 
szerepet tulajdonított a Nyugat-Németországgal való kereskedelmi kapcsolatok jelen-
tős mértékű fejlesztésének: „Minden feltétele megvan, hogy ismét tradicionális piaccá 
váljunk egymás számára." Abból a feltételezésből indultak ki, hogy a „külkereskede-
lem sokszorosára növelhető". E célmegjelölés mögött az a - fentiekben a kelet-
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nyugati viszonyt általánosan érintve már említett - tény húzódott meg, hogy Magyar-
országnak a korábbi évtizedekhez hasonlóan szüksége volt nyugati, illetve nyugatné-
met iparcikkekre és berendezésekre, míg a nyugatnémet gazdaság továbbra is elsősor-
ban nyersanyagok és agrártermékek behozatalában volt érdekelt.2 

Mindamellett magyar részről igyekeztek hangsúlyt helyezni a kulturális kap-
csolatok újraélesztésére is. A külügyminisztériumban (és nyilvánvalóan azon kívül is) 
léteztek törekvések a sztálini időszakban különösen elnyomott, hagyományosan nyu-
gat felé orientálódó kulturális tradíciók és kötődések felelevenítésére, és - az NDK-val 
mint „testvérországgal" kialakított, általában formális viszonyon túl - a kapcsolatok 
ápolására a nyugati német állammal is. E célkitűzés jegyében felvetődött többek között 
egy „több-kevesebb konzuláris hatáskörrel" felruházott intézmény kölcsönösségi ala-
pon való létrehozásának gondolata a Magyarország és az NSZK közötti utazási lehető-
ségek megkönnyítése érdekében. 10 Mindezeken túl egy sor „kis lépés" megtételét is 
tervbe vették az NSZK-val való kapcsolatok javítása, illetve egyes nyitott kérdések 
megoldása érdekében. Ezek közé sorolható a második világháborút követő kitelepíté-
sek során szétszakított családok újraegyesítése, a Magyarország területén elesett német 
katonák névjegyzékének átadása, a hazánkba irányuló nyugatnémet turizmus támoga-
tása. 

A második világháborút követően, egészen az 1950-es évek első feléig alig 
léteztek kapcsolatok Németország nyugati megszállási övezetei (illetve az NSZK) és j 
Magyarország között. Ha a háborús cselekmények következményeivel összefüggő 
egyes „érintkezésektől" eltekintünk (hadifogoly-repatriálás, jóvátételi ügyek stb.), 
tartós kontaktus kezdetben csupán a kereskedelem terén jött létre, az is meglehetősen 
szerény keretek között, miután 1947 szeptemberében a brit és az amerikai megszállási 
zóna irányában ismét megindulhatott a legális árucsere-forgalom, majd a nyugati meg-
szálló hatóságok és Magyarország képviselői 1948. augusztus 26-án hivatalos keres-
kedelmi szerződést is kötöttek.11 Az 1949-ben megalakult Német Szövetségi Köztársa-
ságról a magyar politika jószerivel csak azt követően „vett tudomást", hogy 1955 
márciusában Magyarország és Németország között de iure megszűnt a hadiállapot,32 

és ez év folyamán az NSZK lényegében szuverén állammá vált, amellyel a Szovjet-
unió felvette a diplomáciai kapcsolatokat.33 Az újonnan támadt érdeklődés jeleként 
még 1955-ben megtörténtek az első érintkezések: nyugatnémet újságírók találkoztak a 
kelet-berlini magyar nagykövetség munkatársaival.34 A magyar külpolitika erőfeszíté- < 
seinek köszönhetően, hogy kapcsolatokat teremtsenek nyugatnémet (ellenzéki) politi- ! 

kusokkal, 1956. október elején - röviddel a magyarországi forradalom kitörése előtt -
végül létrejött az első jelentős találkozás a kelet-berlini magyar nagykövetség munka-
társai és a nyugatnémet FDP vezető politikusai között, akik között ott volt Erich Men-
de, a párt alelnöke és Walter Scheel, akkori Bundestag-képviselő, későbbi szövetségi 
elnök. A megbeszélések során a tárgyaló felek számos alapvető kérdést érintettek, 
köztük a német egység - akkoriban megoldhatatlannak látszó - problémáját, valamint 
az NSZK és Magyarország közötti gazdasági és diplomáciai jellegű kapcsolatok fejlő-
désének lehetőségeit. Míg magyar részről - a német egység kérdésétől függetlenül - az 
NSZK-hoz fűződő politikai kapcsolatok normalizálásának igényét és a két ország 
közötti kereskedelemi forgalom növelésének szándékát hangsúlyozták, nyugatnémet 
oldalról azt emelték ki, hogy Németországot piacgazdaságon alapuló, demokratikus 
országként kívánják egyesíteni,35 és rámutattak a kelet-nyugati kereskedelem alapvető 
problémáira. Ebben az összefüggésben főként a tervgazdasági rendszer rugalmatlansá-
gáról esett szó. Végezetül - magyar javaslatra - egyetértettek abban, hogy célszerű 
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lenne, ha ipari, pénzügyi és külkereskedelmi szakemberek megvizsgálnák a két ország 
közötti gazdasági együttműködés konkrét lehetőségeit. Összességében mindkét fél azt 
az álláspontot képviselte, hogy - az adenaueri politikával ellentétben - szükség van a 
két ország között a diplomáciai kapcsolatok felvételére. Az FDP képviselői ígéretet 
tettek arra is, hogy segítséget nyújtanak további befolyásos nyugatnémet politikusok-
kal való kapcsolatteremtéshez, nyilvánvalóan a kormányzó CDU egyes személyiségei-
re gondolva.36 

A fennálló kereskedelmi partnerség mellett37 ebben az időben a két ország 
között egész sor félhivatalos vagy nem hivatalos kapcsolatfelvételre is sor került.38 A 
kultúra és a tudomány területén már 1954-1955 folyamán megtörténtek az első óvatos 
lépések a korábban intenzív kapcsolatok újrafelvételére. így első ízben találkoztak 
ismét magyar és nyugatnémet tudósok az NSZK-ban vagy Magyarországon rendezett 
konferenciákon, nyugatnémet (és nyugat-berlini) művészek léptek fel Magyarorszá-
gon, és nyugatnémet filmeket mutattak be hazai mozikban. Nemzetközi sportrendez-
vények keretében a két ország sportolói találkoztak egymással Magyarországon, vala-
mint az NSZK-ban és Nyugat-Berlinben. A magyar külügyminisztérium német refera-
túrájának feljegyzése szerint"nyugatnémet részről ebben az időben fokozott érdeklődés 
nyilvánult meg a kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztése iránt.39 Kétségtele-
nül - mindmáig ható - sajátos érdeklődést teremtett a nyugatnémet közönség körében 

; Magyarország és a magyar (helyesebben: „magyarosch") kultúra iránt a „Gyakran 
gondolok Piroskára" („Ich denke oft an Piroschka") című romantikus nagyjátékfilm 
is, amelyet 1955 decemberében mutattak be Kölnben.40 

Miközben a bilaterális kapcsolatok lassan ismét fejlődésnek indultak, a sport, 
a tudomány és a kultúra területén az újrakezdés első gyümölcsei mutatkoztak, nyugat-
német hivatalos részről semmiféle jelét nem mutatták annak, hogy az „olvadás" jegyé-
ben fogant magyar kezdeményezésekre érdemben reagáljanak. Ebben az érdektelensé-
get tükröző magatartásban világosan megmutatkozott, hogy az 1949. szeptember 20. 
óta folyamatosan hatalmon lévő keresztény-konzervatív Adenauer-kormányzat külpo-
litikai alapvetésében a kezdetektől fogva szinte kizárólagosan a nyugati integrációra 
koncentrált (hiszen ez tűnt szuverenitása elnyerése legbiztosabb opciójának)41, ebből 
következően a tárgyalt időszakban - a Szovjetunióval való modus vivendi kialakításán 
túl - aligha beszélhetünk még valamiféle „Ostpolitik" gyakorlásáról.42 A nemzetközi 

> diplomácia szintjén az Adenauer-kormány semmiféle érdeklődést nem mutatott a Ma-
t gyar Népköztársasághoz fűződő politikai-diplomáciai kapcsolatok normalizálása iránt. 

A szövetségi kormány mereven tartotta magát a Hallstein-doktrínához,43 és Magyaror-
szágot továbbra is pusztán Moszkva „szatelliť'-államának tekintette. Azon tény mö-
gött, hogy a gazdasági kapcsolatok terén mégiscsak bizonyos fellendülés volt tapasz-
talható, kétségtelenül elsősorban nyugatnémet gazdasági körök érdekei álltak. 

A keleti „olvadás" vége 

A magyar forradalom szovjet segítséggel történt véres leverése és a Kádár János által 
vezetett bábkormány hatalomra kerülése 1956 novemberében a hidegháborús feszült-
ségek újabb kiéleződéséhez vezetett, ezen belül ismételten ,jégkorszak" beköszöntét 
hozta nyugatnémet-szovjet, illetve nyugatnémet-magyar viszonylatban.44 A nemzet-
közi politikában újfent a kölcsönös vádaskodások és az ellenséges retorika került a 
középpontba („nyugati háborús uszítás" és „imperialisták", „kommunista terror" és 
„moszkvai imperializmus" stb.). A gazdasági kapcsolatok „láthatatlan" szintjét tekint-



64 

ve mindazonáltal más kép rajzolódik ki. így a nyilvánosság előtt alig volt ismert az a 
tény, hogy a Szovjetunió, illetve Magyarország Nyugat-Németországgal való kereske-
delmi forgalmában nem került sor radikális vagy tartós visszaesésre. Kádár János már 
1957 őszén kijelenthette az MSZMP KB ülésén, hogy a Nyugathoz (és elsősorban az 
NSZK-hoz) fűződő magyar kereskedelmi kapcsolatok - a mutatószámok tanúsága 
szerint - ismét elérték a forradalom előtti szintet.45 

Az ideológia paravánja mögött tehát folyt tovább a pragmatikus gazdasági 
érdekek által mozgatott együttműködés, amely 1962—1963-ig - ha még csak csekély 
mértékben is - egyre növekedő tendenciát mutatott. A kubai válság, illetve a „magyar 
kérdés" diplomáciai megoldását követően viszont a gazdasági kapcsolatok már jelen-
tős mértékben fellendültek, és volumenüket tekintve egyben kiindulási pontot jelentet-
tek ahhoz, hogy a bilaterális kapcsolatok a két világrendszer országai között más terü-
leteken is kiépülhessenek. Ezek a pozitív fejlődési tendenciák nemcsak a szovjet-
nyugatnémet, hanem a magyar-nyugatnémet kapcsolatokra is fontos hatást gyakorol-
tak. Jelentős mérföldkőként itt csak a brandti „Ostpolitik" jegyében 1970-1972-ben 
megvalósult „keleti szerződéseket",46 illetve a Magyarország és az NSZK között 1973 
decemberében létrejött diplomáciai kapcsolatokat4 említhetjük. A végleges áttörésre 
mindkét viszonylatban természetesen még évtizedeket kellett várni, a szovjet birodal-
mi rendszer összeomlásáig. 
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