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Absztrakt
A két világháború közötti német geopolitika kiemelten érdeklődött Ázsia iránt. Ezt az érdeklődést 
jól mutatja az Ázsiáról, továbbá a Szovjetunióról megjelent jelentős számú közlemény. A jelen tanul-
mányban két olyan teória kerül bemutatásra, amelyek annak idején élénk vitát váltottak ki és még ma 
is ott vannak a geopolitika eszmekörében. Ezek a pánrégiók geopolitikája és az eurázsiai kontinentális 
blokk. Mindkettő kidolgozója Karl Haushofer volt. A pánrégiók koncepció egy nagyívű kísérlet an-
nak bemutatására, hogy a népeket átfogó, mindenre kiterjedő célok – a páneszmék – hogyan tudnak 
térben is megjelenni és formálni a politikai teret. Ázsia szempontjából ebben a megközelítésben leg-
inkább figyelmet érdemlő és napjainkban is politikailag mozgásban levő az ún. szakadási övezet, ami 
Irántól Tibeten át Mandzsúriáig tart. Az eurázsiai kontinentális blokk Haushofer elképzelése szerint 
egy politikai érdekközösség lett volna, amit az angolszász hatalmak biztosan nem tudnak legyőzni. A 
tervezet szerint Németország, Szovjetunió, Japán és Kína alkotta volna ezt a szövetséget. A koncepció 
realitását végig megkérdőjelezte a három ázsiai hatalom folyamatos szembenállása Mandzsúriában, a 
végső bukását pedig az jelentette, amikor 1941 júniusában Németország megtámadta a Szovjetuniót.
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Abstract
German geopolitics between the two world wars had a particular interest towards Asia. This interest 
is well illustrated by the significant number of publications on Asia and the Soviet Union. The present 
study presents two theories that led to a lively debate at the time and are still there in the realm of 
geopolitics. These are the geopolitics of the pan-regions and the Eurasian continental bloc. Both were 
developed by Karl Haushofer.

The concept of pan-regions is a large-scale attempt to show how the all-encompassing goals of the 
peoples – the pan-ideas – can appear and shape the political space. From the point of view of Asia, the 
most noteworthy in that approach and still politically moving is a so called breakaway zone that runs 
from Iran through Tibet to Manchuria.

Haushofer envisioned the Eurasian continental bloc as a political community of interest that the Anglo-
Saxon authorities could certainly not defeat. According to the draft, Germany, the Soviet Union, Japan 
and China would have formed this alliance. The reality of the concept was questioned throughout by the 
continued confrontation between the three Asian powers in Manchuria, and when Germany invaded 
the Soviet Union in June 1941 it led to its final fall.
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1. Bevezető megjegyzések
Azt eddig még senki sem vitatta, hogy a két világháború közötti német geopolitika mennyiségileg ha-
talmas produktumot hozott létre. A geopolitikai témájú írások összeszámolása még nem történt meg, 
így nincs még egy közelítőleg teljes bibliográfia sem ezen a szakterületen. Az azonban sokat elárul a 
publikációk mennyiségéről, hogy a német geopolitika nemzetközileg is magasan jegyzett folyóiratában 
(Zeitschrift für Geopolitik) 1924 és 1944 között 619 szerző tollából 1269 tanulmány és vitairat jelent 
meg. A messze legaktívabb szerző – nem meglepő módon – Karl Haushofer (1869-1946) volt 89 ta-
nulmánnyal (Sprengel, 1996).

A folyóirat, de általában az egész klasszikus német geopolitika további jellemzője a tematikai sokszínű-
ség volt – főleg az 1933 előtti időszakban. Ezen belül voltak természetesen kiemelt témakörök, amelyek 
iránt az átlagosnál nagyobb volt a tollforgató geopolitikusok érdeklődése. Ezek közé tartozott Ázsia, 
méghozzá két megközelítésben is. Az egyik kiemelt témakör az eurázsiai kontinentális blokk és az 
együttműködés az önrendelkezési mozgalmakkal Délkelet-Ázsiában, a másik pedig – talán némi meg-
lepetésre – a Szovjetunióhoz való viszony (Harbeck, 1963). Ázsia a klasszikus német geopolitika olyan 
sokat tárgyalt kérdésköre lett, amellyel érdemes napjaink tudománytörténetének is foglalkoznia. Arra 
természetesen nem volt lehetőség és értelme sem nagyon lett volna, hogy akárcsak futólagosan is átte-
kintsük az Ázsiával kapcsolatos tanulmányok összességét. Ehelyett azt a megoldást választottuk, hogy 
bemutatunk két olyan átfogó koncepciót, amelyek annak idején élénk vitát váltottak ki és még ma is ott 
vannak a geopolitika eszmekörében. Ezek a pánrégiók geopolitikája és az eurázsiai kontinentális blokk. 
Mindkét esetben természetesen az ázsiai vonatkozások vannak a középpontban.
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2. A pánrégiók geopolitikája
Karl Haushofer utolsó, egyben egész életművét lezáró tanulmányában (Haushofer, 1946) védelmébe 
vette a nevével fémjelzett eszmerendszert, s egyúttal kifejtette véleményét az ezzel kapcsolatos tévkép-
zetekről (Nagy & Dövényi, 2020). Az összeállítás 14. pontjában érintette a Páneurópai Unióval való 
kapcsolatát is. Ehhez kötődően kifejtette, hogy a német geopolitika célja eredetileg a népek fejlődési 
lehetőségeinek sokoldalú megértése révén a jövőbeli zavarok lehetőség szerinti – kizárása volt. Ez felté-
telezett egy földrajzilag helyes világképet, továbbá a nemzetek és népek kölcsönösségét és figyelmét az 
egyénekre vonatkozó emberi jogok elismerését: a türelem és tolerancia legnagyobb mértékét, amelyek 
többek között az ő előadásait jellemezték 1919 és 1932 között. Enélkül aligha tarthatott volna előadá-
sokat a Páneurópai Unió meghívására Prágában, Brünnben, Olmützban, Bécsben és Budapesten.

Amint az a fentiekből egyértelműen kitűnt, Hitler 1933-as hatalomra jutása előtt Haushofer jó kap-
csolatban volt a páneurópai mozgalommal, ami így egyfajta iniciátora is lehetett a német geopolitikus 
pánrégiók felfogásának. Azt viszont már most szükséges kijelenteni, hogy a páneurópai és más pán-
mozgalmak csak egyfajta laza elméleti keretét adták Haushofer pánrégiós koncepciójának, s érdem-
ben nem befolyásolták ennek tartalmi oldalát.

Ebből a szempontból viszont nagyon fontos felhívni a figyelmet Mackinder hatására, különösen az 
angol geopolitikus 1904-ben megjelent tanulmányára (Mackinder, 1904), amit Haushofer a pánesz-
mék geopolitikájáról írott könyvében zseniális tanulmánynak nevezett (Haushofer, 1931a)3. A német 
geopolitikus pánrégiókról kialakított felfogásának egyik vezérgondolata is Mackinder-től ered, még-
pedig a szárazföldi és a tengeri páneszmék harca.

Mivel Haushofer nemcsak jól képzett katona (vezérkari akadémiát végzett), hanem tudományos fo-
kozattal rendelkező geográfus is volt,4 őt a páneszmék elsősorban a térbeliség szempontjából érdekel-
ték. Ez rögtön kiderül összefoglaló munkájának (Haushofer, 1931a) indító mondatából: „A földrajz 
és a történelem meggyőző tapasztalatai mutatják, hogy a népeket átfogó, mindenre kiterjedő célok – a páne-
szmék – ösztönszerűen törekszenek a térbeli megtestesülésre és növekedésre: ezáltal válnak ezek a földgolyó 
világpolitikailag leírható és megragadható jelenségeivé” (in Csizmadia et al., 1999). Célul tűzte ki annak 
vizsgálatát, hogy „mennyire valósíthatók meg a páneszmék a politikai térben”, s kiemelte, hogy a geo-
politika egyik fő feladata, hogy harag és részrehajlás nélkül – prognosis sine ira et studio – felhívja a 
figyelmet arra is, hogy a páneszmék milyen veszélyekkel néznek szembe.

Az 1930-as évek elejére a páneszmék eltérő módon és mértékben a világ különböző részein már 
megjelentek. Egyetlen globális rendezőelv azonban nem alakult ki, így mindenképpen szükséges volt 
a világot a páneszmék sajátosságai alapján területi egységekre tagolni. Önként adódott a gondolat, 

3  Haushofer gyakran és szívesen mondogatta, hogy az ellenféltől is kell tanulni (Dostal, 2019). Ennek megfelelően jól ismerte a konku-
rens angolszász geopolitikai szakirodalmat és ennek számára fontos munkáira gyakran hivatkozott is – elsősorban Mackinder írásaira.

4  Még az első világháború kitörése előtt, 1913-ban szerzett földrajzi doktorátust a német geográfia egyik kiemelkedő alakja, Erich von 
Drygalski irányításával. A disszertáció témája Németország részesedése Japán földrajzi megnyitásában és ennek támogatása a háború 
és a védelmi politika befolyásolása révén. Az értekezés megírását az a több mint két év (1908–1910) alapozta meg, amit Haushofer 
hivatalos küldetésben Japánban töltött. Az értekezés megvédésekor már nem fiatal ember (44 éves), de ez akkortájt nem volt ritkaság.

hogy az öt világrész legyen egy-egy pánrégió. Haushofer ezt a lehetőséget is megvizsgálta, de nem 
találta megfelelőnek, ezért elvetette. Ebben az esetben azonban kellett találni egy új regionális fel-
osztást, ahogy megfogalmazta, „új világrészeket” konstruálni, amelyek jobb területi keretet adnak a 
páneszmék geopolitikai vizsgálatának.

Az első probléma, amit meg kellett oldani, az az Európa és Ázsia közötti határ kérdése. Más megkö-
zelítésben a kérdés úgy tehető fel, hogy egyáltalán önálló kontinensnek nevezhető-e Európa? Szigo-
rúan természeti földrajzi megközelítésben nem, mivel nem veszik körül minden oldalról tengerek és 
óceánok. Ebből kiindulva nevezte például Humboldt Európát Ázsia messze előrenyúló félszigetének. 
Európát azonban nem a természeti viszonyai, hanem történelme teszi önálló földrésszé, ezzel azon-
ban az Európa és Ázsia közötti határ kérdése még nem került megoldásra. Itt is lehet egy természeti 
viszonyok alapján történő határkijelölés: ebben az esetben az Ural-hegység választja el egymástól a 
két kontinenst. Egy geopolitikai munkában azonban indokolt a történeti megközelítése a kérdésnek 
és ezt tette Haushofer is, amikor az Európa és Ázsia közötti határt Köztes-Európa, általa lepusztult-
nak nevezett zónájában találta meg, „amely arccal Pánázsia, háttal Európa felé fordult.” Az így lehatá-
rolt Páneurópa ennek megfelelően kisebb a hagyományos értelemben vett Európánál, Ázsia viszont 
nagyobb (Haushofer, 1931a).

Haushofer 1931-es munkájában nem regionális tagolásban tárgyalja a páneszméket, hanem néhány 
alapvető tematikus szempont, illetve megközelítési lehetőség alapján. Így a témánk szerint fontos 
Ázsiáról, illetve itt Eurázsiáról nem kapunk összefoglaló képet, hanem csak nagyszámú szétszórt 
információt az egyes tematikus fejezetekben. Maga a közel százoldalas munka inkább tekinthető egy 
nagyívű, adatgazdag esszének, mint egy klasszikus geopolitikai elemzésnek.5

Pánázsia „igazi” geopolitikájáról többet lehet megtudni Haushofer-nek egy másik munkájából (Haus-
hofer, 1932).6 Ebből leginkább azt a részt érdemes kiemelni, ahol a szerző Ázsia szakadási zónájáról 
ad áttekintést.7 Ezt már csak azért is érdemes megtenni, mert ez az övezet politikai értelemben ma is 

5  Ami Haushofer ezen munkájának utóéletét illeti, az felvet néhány problémát. Ezek közül az egyik a pánrégiók kérdése. A német geo-
politikus tényszerűen foglalkozik Páneurópával, Pánázsiával és Pánamerikával, ezekre vonatkozóan közöl adatokat és információkat. 
Pánoroszországról viszont még említés sem történik. Ami lényeges még, hogy a pánrégiókról, illetve ezek lehatárolásáról nem közölt 
ábrát vagy térképvázlatot. Ugyanakkor a szakirodalomban kering jó néhány olyan ábra, amelyek Haushofer pánrégióinak a lehatáro-
lását mutatják. Az mindenképpen feltűnő, hogy ezek között még két egyforma sincs, tehát nem egy, Haushofer által készített ábra 
átvételéről van szó, hanem a szerzők interpretációjáról. Ennek belátásához elég megnézni a Szilágyi István által közölt két pánrégió 
ábrát (Szilágyi, 2018). Van olyan tanulmány is a szakirodalomban, aminek a szerzője szerint Haushofer 1940-ben konkretizálta a 
pánrégiókat. Ekkor négy régiót nevezett meg, amelyek a Monroe-doktrínának megfelelően szerveződnének: az Amerikai Egyesült 
Államok, az európai-afrikai Németország, a kelet-ázsiai Japán, az eurázsiai pedig Oroszország vezetésével szerveződne meg. A szerző 
sajnos nem nevezi meg, hogy ez a felfogás Haushofer melyik munkájában kapott helyet, csak a másodlagos szakirodalmat adja meg 
(Geem, 2010). Az egyébként is kétségesnek látszik, hogy Haushofer 1940-ben a pánrégiókról értekezett volna, mivel a Páneurópa 
Mozgalmat Hitler hatalomra jutása után Németországban betiltották. Teljesen persze nem kizárt, mivel Németország geopolitikai sze-
repének felértékelése belefért volna a hitleri vezetés elképzeléseibe. A kérdés tisztázására az elmúlt időszak nem volt igazán alkalmas, 
mivel még a hazai könyvtárakat is alig lehetett látogatni, a külföldiekről nem is beszélve. Így a kérdés tisztázására már csak egy másik 
tanulmányban kerülhet sor.

6 A Pánázsiára vonatkozó fejezet magyar fordításban is megjelent (Haushofer, 2017).

7  Haushofer több új fogalmat is bevezetett a német geopolitikába. A szakadási terek/övezetek mellett ide sorolható a geopolitikai ütkö-
zőtérségek, növekedési csúcsok, élettér szűkösség (Troll, 1947).
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a világ forrongó térségei közé tartozik. Ez különösen vonatkozik az övezet Irántól Tibeten át Man-
dzsúriáig tartó részére, kevésbé viszont az ebből kiágazó, Kína és India közötti, a maláj világba benyú-
ló részére. A Haushofer-féle ázsiai szakadási övezet teljes területe meghaladja a 10 millió km2-t, tehát 
nagyjából megfelel Európa teljes kiterjedésének.

A részletek ismertetésétől ezúttal eltekintve érdemes idézni Haushofer összefoglaló gondolatait a tér-
séggel kapcsolatban: „Kis- és középállamok és államlehetőségek körtánca zajlik itt csillapító jelleggel, a világ 
leghatalmasabb egybefüggő nagyhatalma, a Szovjetunió és a legnépesebb, nagyhatalmi igénnyel fellépő Kína 
között, a legősibb magas- és szárazföldi formán, a tibeti papállamon és a teljesen átalakulásban, megújulásban 
álló indiai világon keresztül, kívülről először szétszórt, majd egyre sűrűbbé váló szigetfüzéreken, végül szigetí-
veken át. Hol elképzelhetetlenül tömör formájúra húzódik össze, hol ismét kiterjed, ám mindig lényeges tényező, 
a nagyobb ellenjátékosa marad az egyébként elsősorban a nagytérségre alapozott eurázsiai geopolitikában, a 
túlzott térkoncentrációra való hajlamával. Úgy tűnik, hogy az ázsiai geopolitika ezt a kiegészítést mintegy 
szükségszerűnek érzi hatalmas területeinek máskülönben elviselhetetlen merevségében, s a jövő életének meg-
őrzését eme ütközőállamok és támogató térségek nyomasztó prése közé helyezi” (Haushofer, 2017, p. 48-49).

3. Az eurázsiai kontinentális blokk
Haushofer életművének egyik sajátos vonása, hogy sokat foglalkoztatta Mackinder geopolitikai elmé-
lete, sőt a már említett utolsó írásában azt egyenesen munkássága egyik mintájaként említette. Nem 
állt szándékában megcáfolni a brit geopolitikus tanait és azok helyére a saját teóriáját tenni. Mint né-
met geopolitikus elsősorban arra törekedett, hogy Mackinder elméletének felhasználásával Németor-
szág számára hasznos és kedvező geopolitikai rendszereket dolgozzon ki. Erre jó példaként említhető 
az eurázsiai kontinentális blokk, mint olyan politikai szövetség kiépítése, ami érdemben fel tudja venni 
a harcot az angolszász tengeri hatalmakkal. A kontinentális blokk ötlete Haushofer japán tartózkodása 
alatt merült fel és első megfogalmazása a Japánról írt könyvében kapott helyet (Haushofer, 1913). 
Ekkor még az I. világháború előtt vagyunk, de Haushofer már ekkor felveti egy érdekközösség lét-
rehozásának szükségességét, melynek tagjai Japán, Oroszország, Németország és az Osztrák-Magyar 
Monarchia. Az első világháború után Németország számára még inkább veszélyes lett az ellenfelei 
által történő bekerítés, ehhez kapcsolódóan pedig az ebből történő kitörés lehetőségének keresése.

Ebből a szempontból elvileg több lehetőség is volt. Akadtak támogatói annak az elképzelésnek, hogy 
Németország forduljon nyugat felé, próbáljon meg integrálódni világháborús legyőzőinek politikai 
terébe. Mások úgy látták, hogy Németország tényleges régi „játéktere” Közép-Európa, itt kellene 
érvényre juttatni vezető szerepét. A kelet felé fordulás korábban sem volt elterjedt nézet a német po-
litikai közgondolkodásban, az Oroszországot felváltó Szovjetunió pedig még inkább leértékelte ezt az 
opciót. Az éppen ekkortájt kialakuló német geopolitika sem volt éppen kedvező véleménnyel a szovjet 
államról, amit az 1924-ben indított folyóirata, a Zeitschrift für Geopolitik-ban megjelent írások is 
kifejeztek. Ezek közül mindenképpen kiemelésre kívánkozik a folyóirat egyik szerkesztőjének, Erich 
Obst-nak két tanulmánya a Szovjetunióról (Obst, 1924; 1925).

Obst nemcsak olvasmányaiból ismerte a Szovjetuniót, mivel 1924-ben lehetősége volt részt venni egy 
nagy utazáson a Szovjetunió európai részén észak-déli irányban. Így volt Szentpéterváron, Moszkvá-
ban, Kijevben, eljutott a Kaszpi-tengerhez, Grúziába és a Kaukázus hegyei közé. Tapasztalatai alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy politikai-ideológiai okokból a Szovjetunió nem lehet Németor-
szág szövetségi partnere. Egyúttal arra figyelmeztetett, hogy előbb vagy utóbb számolni kell egy új 
világháborúval, ahol Németország két lehetőség közül választhat: vagy az angolszász és más európai 
hatalmakkal Oroszország és egész Ázsia ellen lép fel, vagy a pánázsiai unióval Európa és Amerika el-
len harcol (Obst, 1924). „Színt kell vallanunk és idejében dönteni” – fogalmazta meg álláspontját (idézi 
Dostal, 2016).

Ezt a kérdést Haushofer másként látta és ezzel kezdetét vette a Zeitschrift für Geopolitik hasábjain 
egy hosszú Eurázsia-vita, ami kisebb-nagyobb intenzitással egészen a folyóirat 1944-es megszűné-
séig tartott (Dostal, 2016; 2019). Obst elutasító álláspontjával szemben Haushofer úgy látta, hogy 
a Szovjetuniónak is helye lenne egy olyan eurázsiai koalícióban, ami ellensúly lehetne az angolszász 
nagyhatalmak növekvő túlsúlyával szemben. Meglátása szerint egy Kína, Japán és Oroszország kö-
zötti geopolitikai megegyezés Mandzsúria kérdésében lenne a kulcs egy „véd- és dacszövetség” létre-
hozásához az USA és Nagy-Britannia ellen. A három ázsiai hatalomhoz a világháború legnagyobb 
európai vesztesei csatlakoznának. Ezek közül Haushofer tételesen felsorolta Németországot, Auszt-
riát, Bulgáriát és Törökországot.8

Haushofer nem véletlenül nevezte a javasolt szövetséget a jövő blokkjának, arra figyelmeztetett, hogy 
víziója rövid időn belül nem valósítható meg, de addig is az erőket hozzá kell igazítani a jogos cé-
lokhoz (Haushofer, 1925). A német geopolitikus elképzelése jól illeszkedett Mackinder elméleté-
nek azon részéhez, ahol a tengeri és szárazföldi hatalmak harcáról, illetve szembenállásáról van szó. 
Amíg az angol geopolitikus elméleti síkon fogalmazta meg a problémát, addig Haushofer néhány 
szárazföldi hatalomból megpróbált „összerakni” egy olyan eurázsiai kontinentális blokkot, amelyet 
megítélése szerint a tengeri hatalmak képtelenek lennének legyőzni. Amit viszont teljesen elvetett 
Mackinder geopolitikai eszköztárából, az az addicionális övezet, ami alapvetően azt a célt szolgálta, 
hogy elválassza Németországot Oroszországtól. Ez az első világháború után ténylegesen is létrejött 
Köztes-Európa formájában. Ez az elválasztó zóna nagyon nem illett bele Haushofer elképzeléseibe, 
nem véletlenül nevezte romterületnek.

Haushofer felvetése megosztotta az éppen kialakuló német geopolitikát, amihez az is hozzájárult, 
hogy Haushofer és Obst egy másik kérdésben is szembekerült egymással, ez pedig a német gyarma-
tok problémája volt. Obst megfogalmazta azt a követelést, hogy a győztes hatalmaknak vissza kell 
adniuk Németországnak az elvett gyarmatokat (Obst, 1926). Haushofer viszont ezt nem tartotta jó 
ötletnek (Haushofer, 1926). Később, mint annyi más kérdésben, Haushofer véleménye itt is változott. 
A két vezető geopolitikus közötti szakmai pengeváltás azzal a következménnyel is járt, hogy a német 
geopolitikában körvonalazódtak a „nyugatos” és az „eurázsista” vélemények (Dostal, 2016).

8 Feltűnő, hogy Magyarországot ebből a körből kihagyta.
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Az 1925-ös tanulmány megjelenését követően Haushofer még bő másfél évtizeden keresztül formál-
ta a koncepciót. Úgy látta, hogy Németország és Oroszország/Szovjetunió között nincs érdekellentét, 
ha a szocialista ország európai hátoldalán defenzív magatartást tanúsít, miközben az ázsiai oldalon a 
lehető legnagyobb hatás kifejtésére törekszik (Haushofer, 1931b). Ez részben meg is történt, de ezzel 
éppen aláásta Haushofer teóriáját, mivel ez a szovjet aktivitásjelentős részben Mandzsúriában öltött 
testet. A nagyjából egy millió km2-es területet nem véletlenül nevezték a kortársak „Kelet nagy csata-
terének”, itt feszültek egymásnak Oroszország, Japán és Kína érdekei. Haushofer már az 1930-as évek 
elején bírálta Japán előrenyomulását Mandzsúriában, s ekkor még a kínai kommunistákban látta az 
egyetlen szervezett erőt, ami a japán előretörésnek gátat tud szabni. Általában nagy stratégiai hibának 
tartotta Japán Kína elleni háborúját és azt megnyerhetetlennek látta.

Hitler hatalomra jutása után is folytatódott a német geopolitika érdeklődése Ázsia, illetve Eurázsia 
iránt, a megváltozott német viszonyok és a nemzetközi politikai helyzet átalakulása azonban ki-
sebb-nagyobb mértékben rányomta a bélyegét a véleményekre és a nézetekre. Mandzsúria geopoliti-
kai viszonyaival többen is foglalkoztak, ezek közül leginkább Haushofer egyik munkatársa és szemé-
lyes jó barátja Oskar von Niedermayer (1933) érdemel figyelmet (Seidt, 2002). A magasan képzett 
vezérkari tiszt írásában sokoldalú áttekintést adott a Mandzsúriáért folytatott háromhatalmi küzde-
lem hátteréről és mozgató rúgóiról.

Azt is érdemes azonban megjegyezni, hogy a Mandzsúriával, illetve általában az Ázsiával foglalkozó 
elemzések és írások jórészt az íróasztal mellett születtek, szerzőiknek nem voltak helyszíni tapasz-
talataik. A kevés kivétel közé tartozott egy Haushofer tanítvány, Gustav Fochler-Hauke, aki 1927 
és 1935 között három alkalommal is tett nagyobb utazást a térségben. Az ezek alapján írt közlemé-
nyei (pl. Fochler-Hauke, 1934; 1935) kitűnő ítélőképességét bizonyítják (Dostal, 2019). Például már 
1935-ben „írásba adta”, hogy Japán sohasem lesz Ázsia ura. Sokakkal ellentétben a szovjet katonai 
potenciált magasra értékelte és hangsúlyozta, hogy az erős, motorizált és kitűnően felszerelt távol-ke-
leti szovjet hadsereg egy fontos hatalmi tényező a térségben. Egy szovjet-japán háborút elkerülhetet-
lennek látott és ez így is lett.

A Mandzsúriában és környékén zajló eseményeket leginkább Haushofer követte nagy figyelemmel 
a német geopolitikusok közül, mivel ez a nagytérség meghatározó szerepet kapott az eurázsiai kon-
tinentális blokk elképzelése sorsának alakulásában. Az 1930-as évek politikai és hatalmi eseményei 
nem támasztották alá a koncepció realitását, semmi sem utalt arra, hogy Japán, Kína és a Szovjetunió 
bármilyen szinten szövetségre lépne egymással. Az eurázsiai kontinentális blokk létrejötte szempont-
jából viszont részben kedvező változás volt az „antikomintern paktum” megkötése Japán és Német-
ország között 1936-ban.

Az ezzel párhuzamosan zajló európai politikai változások alapján viszont megalapozottnak látszott 
a kontinentális blokk elképzelése. Ausztria bekebelezése, Csehszlovákia feldarabolása,9 az 1939 au-
gusztusában megkötött szovjet-német megnemtámadási szerződés, az ún. Ribbentrop-Molotov 

9  Haushofer véleménye messzemenően negatív volt az első világháború után kialakult államokról és ez különösen vonatkozott Cseh-
szlovákiára. Már az ország 1938-as felosztása előtt megjegyezte, hogy most egy hazugság agyrém lelepleződése történik meg  
( Jacobsen, 1979).

paktum mind ebbe az irányba mutatott. Amikor pedig Németország, majd pedig a Szovjetunió is 
megtámadta Lengyelországot, a két ország határos lett egymással – felszámolva a Mackinder-féle 
elválasztó övezetet. Haushofer ekkor úgy látta, hogy az így kialakult kontinentális blokk biztos záloga 
annak, hogy az angolszász hatalmak nem tudnak katonai beavatkozást végrehajtani a kontinentális 
Európában (Dostal, 2019).

Látszólag minden jó úton haladt és Haushofer a kontinentális blokkról 1940/41 fordulóján még egy 
előadást is tartott. „Kétségkívül korunk legnagyobb és legfontosabb világpolitikai fordulata egy hatalmas, 
Európát, valamint Észak- és Kelet-Ázsiát átfogó kontinentális blokk kialakulása.” – így indította az előa-
dást (idézi Lendvai, 1997), ami 1941 elején nyomtatott formában is megjelent (Haushofer, 1941). És 
akkor jött 1941. június 22.: Németország megtámadta a Szovjetuniót és ezzel az eurázsiai kontinen-
tális blokk koncepciója egy pillanat alatt lekerült a politikai színpadról és Haushofer ott állt geopo-
litikai teóriája romjai előtt (Dostal, 2019). A kontinentális blokk hirtelen összeomlása egyértelműen 
mutatja, hogy Hitler nem Haushofer „kottájából játszott”.

Haushofer szempontjából a Szovjetunió megtámadása egy értelmetlen és reménytelen kaland volt. 
Koncepciójának bukása nagy csalódás volt számára, és a hátralevő néhány évben igyekezett vissza-
húzódni a saját világába. A hitleri politikával szemben nyilvánvalóan nem léphetett fel, a korábbi 
aktivitása jelentősen lecsökkent, írásai elveszítették napi politikai aktualitásukat is (Ebeling, 1994).

4. Epilógus
Amikor Karl Haushofer megkezdte geopolitikusi működését, már elmúlt ötvenéves. Ebben az élet-
korban sokan már a visszavonulás lehetőségét kezdik el keresni és nem akarnak már semmi újba be-
lekezdeni. Haushofer-nek és vele együtt a klasszikus német geopolitikának egy szűk negyed évszázad 
adatott meg, utána a történelem már nem adott lehetőséget a folytatásra. Eredményeik, eszmerend-
szerük pozitív és negatív vonásainak feldolgozása eddig csak részben történt meg. A jelen tanulmány 
is csak a felszínt karcolgatta egy fontos tématerületen, annak mélységéig – már csak terjedelmi okok-
ból sem – nem tudott eljutni. Talán majd egy másik alkalommal.
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