
 

 

 

 

 

PhD disszertáció tézisei 

 

 

 

 

 

 

 

Tollas Gábor: 

 

 

Berlin és Bécs négyhatalmi megszállásának szervezeti összehasonlítása 

 

A modell- és mintakövetı szerepek felcserélıdése a hidegháborús keretek között 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2010 

 



 

A kutatás célja 

 

Kutatásom céljául azt tőztem ki, hogy összehasonlítsam két város sajátos 

környezetben megvalósuló szövetséges megszállását, amely a második világháború 

következménye és az azt követı európai rendezés része volt. Berlin és Bécs háború utáni 

sorsának alakulása elsı ránézésre inkább több eltérést, mint hasonlóságot mutat, ugyanakkor 

rendkívül tanulságos, ahogy maguk a szövetségesek, illetve a városok civil vezetıi oda-vissza 

hivatkoztak a félreismerhetetlen párhuzamokra. 

 Hogy egy ilyen összevetésnek egyáltalán van létalapja, arra a figyelmem még a 

korábbi években irányult, amikor is a Berlin-kérdésben elmélyedve tapasztaltam, hogy a 

megszállók bizonyos helyzeteket a másik városban érvényes gyakorlatra hivatkozva kezelnek. 

A háború alatti szövetséges tervezések, a hadiesemények alakulása, a megszállás 

intézményrendszerének kidolgozása, majd magának a szövetséges ellenırzésnek a gyakorlása 

egyértelmően azt mutatta, hogy megfigyelhetı a két város szerepének felcserélıdése, már 

legalábbis, ami a megszállás intézményi hátterét és megvalósítását illeti. Ezért is törekedtem 

ennek a lineáris fejlıdési modellnek a leírására, habár meg kell említeni, nem volt olyan 

pillanat a hidegháború során, amikor elmondható lett volna, a két város teljesen azonos 

helyzetben van, még akkor sem, ha a Szovjetunió erre való utalással vetette el a Bécs 

megközelítésére vonatkozó egyezményt. 

 Fontosnak tartottam, hogy részletesen körüljárjam a modellszerepek felcserélıdésének 

folyamatát, amelynek során az idıben korábbi berlini szektorfelosztás és az ellenırzı 

mechanizmusról szóló megállapodás elıbb mintaként szolgált a Bécsrıl folyó tárgyalásokhoz, 

de éppen azáltal, hogy Bécs kapcsán már figyelembe vehették a „berlini mulasztásokat”, 

illetve az idıközben győjtött megszállói tapasztalatokat, az osztrák fıvárosra vonatkozó 

megszállási rendszer – számos infrastrukturális hátrányától eltekintve – sok tekintetben 

elınyösebb volt, mint a berlini. Emiatt, és természetesen nagyban köszönhetıen Ausztria 

Németországétól eltérı hidegháborús szerepének Bécs négyhatalmi megszállása egy-két éven 

belül követendı példaként állt a megoldatlan konfliktusoktól hemzsegı Berlin-kérdés 

számára. Akkorra viszont már Berlin vált oly mértékig a hidegháború egyik jelentıs 

színterévé, hogy nemcsak a bécsi modell átvétele tőnt lehetetlennek, hanem a város 

egységének megırzése is. 

 

A kutatást azért is tartottam indokoltnak, mert a hidegháború-kutatás, valamint a XX. századi 

német és osztrák történetírás figyelmét is elkerülte e párhuzam alaposabb vizsgálata. Sıt, 

Bécs négyhatalmi megszállásáról sem született átfogó monográfia. Így a munkám bizonyos 

tekintetben hiánypótlónak is tekinthetı, igaz, nem német nyelven, hanem magyarul íródott, de 

ilyen formán mindenképpen hasznos hozzájárulás lehet a hazai hidegháború-kutatáshoz. 



 

 

A dolgozat forrásanyaga 

 

A kutatás során német és osztrák forrásokra egyaránt szükség volt. Berlin esetében 

abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az alaposan feldolgozott Berlin-kérdéshez 

nemcsak könyvtárnyi szakirodalom, hanem rengeteg átfogó és rendkívül részletes 

dokumentumgyőjtemény is készült. Ezek közül, mint legfontosabbakra támaszkodhattam a 

Dokumente zur Berlin-Frage 1944-1962 (késıbbi kiadásaiban kibıvítve 1966-ig), és a 

folytatásának szánt Dokumente zur Berlin-Frage 1967-1986 címő kötetekre, a Berlin 

szenátusa által kiadott forrásközlésekre (Berlin. Quellen und Dokumente 1945-1951), 

valamint a Sztálin üzenetváltása az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányfıivel 1941-

1945 cím alatt megjelent kötetekre. 

Bécs kapcsán elsıdleges forrásként az Osztrák Állami Levéltár (Österreichisches 

Staatsarchiv – Haus- Hof- und Staatsarchiv részlegének) az 1945-1955 közötti idıszakra 

vonatkozó iratait dolgoztam fel, illetve a Bécsi városi és tartományi levéltárban (Wiener 

Stadt- und Landesarchiv) megtalálható Kapcsolat a Szövetségesekkel (Alliierten-Verbindung) 

néven ırzött iratanyagot, valamint minden egyéb a bécsi közigazgatás és a VIAC, azaz a 

Bécsi Szövetségesközi Parancsnokság között lezajló üzenetváltást tekintettem át. Szinte 

digitális levéltárnak tekinthetı a Wisconsini Egyetem internetes győjteménye, ahol a Foreign 

Relations of the United States teljes iratanyaga fellelhetı. 

A munkát segítette egy fél éves DAAD tanulmányi ösztöndíj Berlinben, amelynek 

során Berlin szövetséges megszállását, jogi helyzetét és mélyrehatóbban az 1971-es 

négyhatalmi egyezményt, továbbá a Stasi irodalomra kiterjesztett felügyeletét, és azon 

keresztül az egyén és az állam konfliktusát az NDK-irodalmi mővekben igyekeztem 

feldolgozni az Állami Könyvtárban (Staatsbibliothek) és a Humboldt Universität egyetemi 

könyvtárában fellelhetı szakirodalom és dokumentumgyőjtemények segítségével. Szintén a 

munkámat segítette az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány 4 hónapos kutatói ösztöndíja, 

amelynek köszönhetıen elvégezhettem a fentebb említett levéltári kutatásokat, valamint a 

Bécsi Egyetem könyvtárában és az Osztrák Nemzeti Könyvtárban rendelkezésre álló 

szakirodalomban mélyedhettem el. 

Sajátos adalékként segítségemre volt a több neves osztrák történésszel folytatott 

beszélgetésem is. Sokat köszönhetek a hadtörténész Manfried Rauchensteinernek, aki 

Ausztria 1945-1955 közötti idıszakának egyik legjelentısebb ismerıje, Hubert Priglnek, a 

légi közlekedés és az amerikai megszállás szakértıjének, valamint Wolfgang Muellernek, a 

szovjet megszállás legavatottabb történészének, hogy idıt szakítottak rám, és tanácsaikkal, 

gondolataikkal és válaszaikkal támogatták disszertációm elkészültét. 

 



A dolgozat szerkezete 

 

Összehasonlításom hat nagyobb fejezet köré csoportosul, amelyek több esetben is oly 

szorosan összefüggenek egymással, hogy bizonyos átfedések elkerülhetetlenek voltak. A 

fejezetek során áttekintjük a szövetségesek háborús terveit és céljait, amelyek Európa háború 

utáni rendezésére vonatkoztak, és amelyekbıl kikristályosodott a német kérdés, illetve az 

osztrák kérdés elıbbitıl történı elkülönítése. Lesz szó a hadiesemények alakulásáról is, 

amelyek nagyban befolyásolták a rendezési terveket, továbbá az Európai Tanácsadó Bizottság 

munkájának köszönhetıen rögzített megszállási feltételeket a két országban. Áttekintjük a 

szövetséges megszállás rendszerét, intézményi keretét és alakulását a hidegháborúban. Majd 

ugyanezt konkrétan levetítve a két városra, hogy végül az utolsó fejezetben a Berlin-kérdés és 

a Bécs-kérdés alapvetı problémáját a megközelítés kérdését – mindkét várost a szovjet 

megszállási övezet vette körül, a nyugatiak nem rendelkeztek közvetlen kapcsolattal az 

övezetükön keresztül, ezért pozícióik kiszolgáltatottabbak voltak, mint a Szovjetunióé – 

vizsgáljuk meg. 

A fejezetek felépítése alapján egy-egy rész foglalkozik Németországgal és Berlinnel, 

illetve Ausztriával és Béccsel, továbbá minden nagy fejezetet elemzı rész zár le 

 

A dolgozat végkövetkeztetései összefoglalóan 

 

1. A háború végnapjaiban mindkét várost a Vörös Hadsereg foglalta el. Emiatt a 

késıbbiekben a Szovjetunió olyan elıjogokat kreált, illetve olyan jogigényt formált, amelyek 

a négyhatalmi megállapodások alapján nem illették meg, mégis a nyugatiak kiszolgáltatott 

pozíciói miatt idınként megvolt az eszköze, hogy azoknak, ha csak részben is, de érvényt 

szerezzen. 

 

2. A megszállás kiformálása és megvalósításának késıbbi alakulása nem választható el 

Németország és Ausztria hidegháborúban betöltött szerepétıl. Az elıbbi megosztásra került, a 

két német állam az egymással szembenálló hatalmi tömbökbe tagolódott, a német kérdés 

mindvégig a hidegháború sarkalatos pontja maradt, miközben Németország megosztottsága 

mindkét szuperhatalom érdekeinek megfelelt a hatalmi egyensúly fenntartása miatt. 

Gyakorlatilag ennek a megosztottságnak volt a mellékszíntere a leválasztott és önálló 

államként helyreállított Ausztria, amely a megszállás befejezıdése után semleges országgá 

vált Kelet és Nyugat között. 

 

3. Az a tény, hogy a berlini szektorfelosztást és az ellenırzési rendszerrıl szóló 

egyezményt csaknem egy évvel a bécsi megállapodások elıtt rögzítették, lehetıvé tette a 

szövetségesek számára, hogy Berlin modellként szolgáljon Bécs számára, és így a nyugatiak 



megpróbálhatták a Berlinben idıközben felismert mulasztásokat Bécsben pótolni. 

 

4. A 3. pontban vázolt tényezınek, valamint Ausztria másfajta megítélésének és 

szerepének köszönhetıen az évek múlásával Bécs egyre inkább a berlini megszállás 

lehetséges modelljévé vált. A sajátos berlini fejlemények azonban ekkor már nem tették 

lehetıvé, hogy a pozitív bécsi tapasztalatokat ott is átültessék a gyakorlatba. 1947-ben ugyan 

még történt kísérlet a berlini fıpolgármester részérıl, hogy tapasztalatcserét folytasson bécsi 

kollégájával, ez azonban hamarosan irreálissá vált: Nyugat-Berlint blokád alá vetették a 

szovjetek, és a feszültségekkel terhes hónapok során a kelet-berlini kommunisták puccsal 

kettészakították a város közigazgatását, attól fogva pedig Nyugat-Berlin helyzete oly 

mértékben eltért a bécsitıl, hogy értelmetlennek tőnt mindenfajta további eszmecsere. 

 

5. Berlin megosztott várossá vált egy megosztott országban, a hidegháború válsággóca 

lett, miközben Bécs a függetlenné váló Ausztria szuverén fıvárosa lehetett, ahol a megszállás 

ideje alatt a háborús gyıztesek bebizonyították, hogy világmérető konfliktusaik és a kisebb 

helyi súrlódások ellenére mégiscsak képesek együttmőködni. 

 


