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BEVEZETÉS 

 

A hatalmas német állam 1945 májusában, a II. világháború elvesztésével kudarcot vallott. 

A feltétel nélküli kapituláció következtében Németország elveszítette államiságát és 

nemzetközi jogi szuveneritását. A győztes megszálló hatalmak azonban különböző 

álláspontokat képviseltek, így nézeteltéréseik Németország és Európa megosztásához vezettek. 

Ennek következtében kezdetét vette a hidegháború, amely csak 1989. november 9-én, a berlini 

fal leomlásával és a német egység újjáteremtésével ért véget. 

A legújabb kori német történelem európai jelentőségét aligha kell bizonygatni. Hiszen ez 

a térség akár egységet képezett, akár két, esetleg több részre is volt bontva, mindig meghatározó 

szerepet töltött be a kontinensen. Ezért mindenképpen szükséges, hogy a diákok megértsék és 

tisztában legyenek a XX. századi német eseményekkel, mivel erre épülnek az európai 

nemzetközi kapcsolatok is ebben a korszakban. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen a Legújabb-

kori történelem, illetve a Nemzetközi kapcsolatok c. tantárgyak keretein belül kerül sor 

Németország történelmének tanulmányozására. Azonban tekintve, hogy milyen sokrétű és 

bonyolult eseményekből tevődik össze maga a német kérdés, véleményem szerint sokkal tágabb 

témakörben lenne érdemes tanulmányozni a világtörténelem ezen időszakát. A jegyzet 

elsősorban tehát azért készült, hogy érthető és világos képet adjon mindazon okokról, amelyek 

Németország kettészakadásához vezettek, bemutassa a Német Szövetségi Köztársaság és a 

Német Demokratikus Köztársaság bel- és külpolitikájának minden fontos eseményét, továbbá, 

hogy összefoglalja a német újraegyesítés folyamatát.  

A téma aktualitása a XX. században végbemenő nemzetközi kapcsolatok alakulásában 

rejlik. Európa történelmének megértéséhez szükséges átlátnunk a német eseményeket. Európa 

XX. századi története ugyanis Németország története, a német megosztottság jól mutatja 

Európa kettészakadásának következményeit. A német történelem, az ország megosztottsága 

sosem maradt igazán belügy: e folyamatoknak mindig európai, sőt világméretű kihatásai voltak. 

Ezért elengedhetetlen, hogy megismerjük az okait Németország kettészakításának, 

végigkövessük azt az utat, melyet a két német állam járt végig 1949-től az újraegyesítésig, 

valamint, hogy tisztában legyünk azzal, mi vezetett az egységes Németország újbóli 

megteremtéséhez. 

A „német kérdés”, mint politikai fogalom a II. világháború után magában foglalta a 

Németországgal összefüggő valamennyi nemzeti és európai nemzetközi kérdést. Nemzeti 
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vonatkozásban az ország egységét, 1949 után pedig a két német állam kapcsolatát jelentette. 

Ide tartozott a Berlin-kérdés, a határok és a jóvátételek ügye, a Német Birodalom jogutódlása, 

valamint a kártérítés témaköre is. Kiterjedt a háború utáni Németország, vagy részállamai 

jövőbeni rendszerének kialakulására, a Német Birodalom vagy jogutódai határainak 

békeszerződéses rendezésére, a jóvátételek mértékére is. 

A német kérdéshez tartozott továbbá az NSZK és az NDK bekapcsolása és integrálása a 

nyugati, ill. keleti szövetségi rendszerekbe, a két német állam szerepe az enyhülésben, a 

stabilitás és a békés fejlődés biztosítása a regionális és globális rendszerben, valamint az 

egyesült Németország európai és nemzetközi elismerése. 

A német egység, amely a szovjet birodalom összeomlásával egyidejűleg jött létre, mint 

határkő jelzi a kelet-nyugati konfliktusnak, és egyben az európai történelem második 

világháború utáni szakaszának a végét is. 1989-ben földindulásszerű, párhuzamos hatalmi 

eltolódási folyamatok kezdődtek el. Ez az átrendeződési folyamat még napjainkban sem zárult 

le. Egy dolog azonban biztos: 1989 eseményei nyomán egy történelmi korszak véget ért, 1990. 

október 3-tól pedig új időszak kezdődött a világpolitikában. 

Az egyetemi jegyzet tartalmazza valamennyi előadás és szeminárium anyagát, melyek 

ahhoz szükségesek, hogy a magyar diákok anyanyelvükön szerezzenek alapismereteket a II. 

világháborút követő nemzetközi eseményekről, ezen belül pedig Németország történetéről. 
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TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 

 

A német történeti fejlődés sajátos utat járt be: mind a nyugat-európai, mind a kelet-

európai modelltől különbözött. Nyugat-Európában már a középkorban centralizált, többé-

kevésbé állandó országhatárokkal rendelkező államok jöttek létre, amelyekre nagyobb 

nehézség nélkül ráépülhetett a modern kor tipikus formációja, a nemzetállam. Kelet-Európa 

középkori államai – Oroszország kivételével – nem tudták megőrizni önállóságukat, majd a 

nemzeti ébredés korában a soknemzetiségű birodalom arculatot kölcsönözték ki. 

Németország alig volt több, mint földrajzi fogalom: a Memel és a Rajna közötti félmillió 

négyzetkilométernyi területen 360 kisebb-nagyobb őrgrófság, választófejedelemség, hercegség 

és királyság élte önálló állami életét. A földrajzi értelemben vett Németországot a sors 

megkímélte a kelet-európai nyomorúságtól, így nem kényszerült önállósága feladására, 

ugyanakkor a külhatalmi politika ellenérdekeltsége mindig gátat emelt az olyan erőfeszítések 

elé, amelyek a francia vagy az angol mintához igazodó központosított állam létrehozását 

célozták meg. Így a nemzeti alapokon történő építkezés kísérlete is kudarcot vallott. A messzi 

középkorba visszanyúló közjogi képződmény, a Német Római Szent Birodalom nem volt több, 

mint szuverén államok közötti alkalomszerű védelmi együttműködés, amely 1806-ban a 

napóleoni háborúk következtében meg is szűnt. 

 A Frank Birodalom szétesése után nem volt olyan politikai erő, amely sikeresen ellenállt 

volna keletről érkező nomád - elsősorban magyar törzsek - támadásainak. Ezt a szerepet vállalta 

fel az egykori Keleti-Frank állam. I. Ottó vezetésével 955-ben egy egyesült lovasseregnek 

sikerült csapást mérnie a kalandozó magyarokra, megszabadítva ezzel Európát a fosztogatóktól. 

A pápa és a fejedelmek elismerésül császárrá kiáltották ki I. Ottót - 962-ben sor került a 

koronázásra, és megalakult a Német-római Birodalom.  

A birodalom Közép-Európában terület el, számos mai országot és nemzetet magába 

olvasztva, határai az évszázadok során folyamatosan változtak.  Uralkodója a pápa által 

koronázott császár, mely jogcím így évszázadokig a legerősebb politikai hatalmat jelentette 

Európa szerte.  Kormányzószerve a birodalmi gyűlés (Reichstag), amely működését tekintve 

szintén eltér a hagyományos rendi protokolltól, hiszen 3 kamarás (a fejedelmek egy külön táblát 

alkotnak). Az államalakulatról elmondhatjuk, hogy történelmének csak egy-egy rövid 

periódusában volt egységes, már megalakulásának pillanatában is több törzs, hercegség, 
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királyság, püspökség alkotta - amiknek a közösen elismert hűbéruruk a császár volt - egységes 

államhatárt tehát nem állapítottak meg, a császárság egy keret volt a germán etnikumok 

számára. 

A Német-Római Birodalom térképe 

 

 

 

 

A 10. század folyamán a császárok hatalma folyamatosan erősödött, lassacskán 

vetekedett a pápai befolyással. Az első fontosabb konfliktus az invesztitúra harcok folyamata 

volt, amely során a császárok fegyvert ragadtak, hogy a pápával szemben érvényesítsék 

akaratukat. A harcok két legnagyobb alakja IV. Henrik császár és VII. Gergely Pápa. A harcok 

végén egy kompromisszumos szerződés köttetett (Worms-i konkordátum: 1122.) - a császár 

hírneve és tekintélye megpecsételődött.  

A német történelem egyik legnagyobb alakja (és legerősebb császára) I. Barbarossa 

Frigyes. Kibővítette a hatalmát, eredményesen harcolt a tartományurakkal és már-már meg sem 

lepődünk azon, hogy konfliktusai voltak Sándor pápával, ugyanakkor a 3. keresztes hadjáratban 
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is részt vett (egyedülállóan nagy erőkkel közel 100 000 katonával) - de nem ért el a Szentföldre, 

a császár pedig életét vesztette. A dinasztia kihalása után, interregnum következett, a birodalom 

a széthullás szélére került. Császárok és hercegek, királyok vetélkedtek a hatalomért - közülük 

az egyik legnevesebb volt a Luxemburgi ház, melynek legerősebb uralkodója IV. Károly meg 

is szerezte a koronát. Az ő nevéhez fűződik a német aranybulla kiadása (1356), amelyben 

rögzítették a császárválasztás menetét (és megjelölték a választófejedelmeket). 

Majd 1438-ban a Habsburg Albert az első uralkodó, aki megszilárdítja családja pozícióját 

a trónon (innentől kezdve gyakorlatilag csak Habsburg házi császárok uralkodnak), a 

Habsburgok több kísérletet is tettek a birodalom centralizációjára és reformálására, de mind 

sikertelennek mondható.  

A 16. században pedig felütötte a fejét a reformáció, amely egy újabb megosztottságot 

jelentette a birodalomban. Ebből azonnal ellentétek alakultak ki, a császárok pedig nagyon 

nehezen - de leginkább sehogy sem - tudtak úrrá lenni a problémákon. Komolyabb konfliktus 

a 17. századra kerekedett belőle, mégpedig a "harmincéves háború", amely vallási problémák 

tetőzése miatt tört ki, majd a korszak világháborújává nőtte ki magát. A legnagyobb probléma, 

hogy a belháborúba a szomszédos nemzetek szinte mindegyik bekapcsolódott valamilyen 

formában - leginkább a központi hatalom ellen, a harcok pedig a császárság területén folytak, 

ami így demográfiai katasztrófát is eredményezett. A háborút lezáró vesztfáliai-béke (1648.) 

adta meg a végső kegyelemdöfést a császárságnak - ettől a ponttól kezdve a császári hatalom 

abszolút névlegessé vált. A birodalom határain belül fennálló államok önálló fejlődésnek 

indultak (amiknek innentől kezdve már nem védelmet nyújtott a császári hatalom, hanem 

akkora már sokkal inkább akadályt jelentett.).  

Ezt követően a 17-18. században a belső, szuverén államok harcai (egymással is) de 

leginkább a császári hatalmat birtokló Ausztriával odáig fajultak, hogy a 19. század elejére a 

határmentén kialakuló nemzetállamok teljesen függetlenné váltak.  

Legelőször (még a 18. században) Poroszország és Ausztria állt szembe egymással - II. 

Frigyes porosz király és Mária Terézia „német-római császárné”, mindkét uralkodónak voltak 

területei a birodalmon belül és kívül is, végül a hétéves háborúban (1756-1763.) Poroszország 

győzött, és nyilvánvalóvá vált, hogy Ausztria már nem tudja tartani a befolyását. A birodalom 

már nem egységesen lépett fel a terjeszkedő franciákkal szemben sem. Napóleon seregei 

Austerlitznél (1805.) súlyos vereséget mértek az osztrák erőkre - végül 1806. augusztus 6-án 

II. Ferenc lemondott a Német-római császári koronáról, és egy tollvonással megszüntette az 

ezer éve fennálló birodalmat.  
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1815-ben, a szent szövetségi restauráció szellemében végbement rendezés alkalmával az 

állami széttagoltság rendszerét állították vissza, s noha a szétforgácsoltságot jócskán 

mérsékelték, még mindig harmincnyolc szuverén állam létét ismerték el. A széttagoltságot az 

egyidejűleg létrehozott új közjogi keret, a Német Szövetség sem szüntette meg. Ez a közös 

intézmények ellenére sem volt több, mint alkalmi védelmi társulás, amely még az 

államszövetség követelményeinek sem felelt meg. Ráadásul sajátos történelmi és közjogi 

szerkezete folytán eleve alkalmatlan volt arra, hogy kerete lehessen egy német nemzeti 

államnak. 

A 19. század első fele teljes káoszt jelentett a németek számára. A forradalom lángja 

elérte a német területeket is, a hullám 1848-ban kiterjedt, amelyet bár mindenütt sikerült 

levernie a poroszoknak, megszületett a német nemzettudat. Közben Bécsnek is meggyűlt a baja 

nemzeti felkelésekkel, ráadásul Ausztria egy soknemzetiségű birodalom centralizálásával 

küzdött, míg a poroszok a német területek egyesítését tűzték ki célul. Ausztria nem adta fel 

abszolutista törekvéseit, és már sokkal inkább gátat jelentett a német egység létrejöttében. 

Az új irányvétel, amely az 1862-ben porosz miniszterelnökké kinevezett Bismarck 

nevével kapcsolódott össze, az első időszakban nem látszott megvalósíthatónak. Csupán annyi 

eredmény mutatkozott, hogy az új miniszterelnök alkotmányos konfliktus árán is 

keresztülerőszakolta a hadseregreformot, és a porosz hadsereget az általános hadkötelezettség 

elvének érvényesítésével modern tömeghadsereggé fejlesztette. Az alkotmányos konfliktus 

azonban teljesen elszigetelte Bismarckot Poroszországban, és a német nemzeti közvélemény is 

szembefordult vele. Ausztria, a nagy rivális mindent elkövetett, hogy kihasználja a porosz 

politika népszerűtlen fázisát, a német széttagoltság konzerválásában érdekelt két nagy 

szomszéd, Franciaország és Oroszország pedig gyanakvó tekintettel szemlélte mindazt, ami a 

hadsereg ügyében Berlinben történt. 

A kedvezőtlen belső és külső fogadtatás ellenére a porosz miniszterelnök szívós 

következetességgel haladt a maga útján, és rövidesen a dinasztikus egyesítés szempontjából 

jelentős külpolitikai sikereket könyvelhetett el. 1863-ban, a lengyel felkelés alkalmával 

diplomáciai támogatásban részesítette Oroszországot, és ezzel elnyerte a nagy keleti szomszéd 

jóindulatát. 1864-ben sikeres háborút vívott Dánia ellen az elbai hercegségek, Schleswig és 

Holstein megszerzése érdekében, s ezzel megtette az első lépést a német egyesítés irányába. A 

későbbi fejlemények szempontjából mindamellett az bizonyult leginkább hasznosnak, hogy a 

háborúban Ausztriát is Poroszország fegyvertársává tette. A közösen kivívott győzelemnek meg 

lett a gyümölcse: a schleswig–holsteini kondominiumból Bismarck bármikor háborút 
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provokálhatott. Amikor Echberg utolsó hivatali ténykedéseként 1864 októberében a bécsi békét 

aláírta, Ausztriában már sokan érezték, hogy rossz üzletet kötöttek. 

Az Ausztriával való fegyveres megmérkőzés rendkívül sok kockázatot rejtett magában. 

Az osztrák hadsereg Európa egyik legerősebb hadseregének számított, a porosz hadsereget 

viszont még mindig nyomasztotta a Napóleontól elszenvedett vereségek emléke. A porosz–

osztrák háború a német nemzeti közvélemény számára elfogadhatatlan volt, és aki ilyet 

kezdeményezett, annak magára kellett vállalnia a testvérháború előidézésének ódiumát. A két 

nagy szomszéd, Oroszország és Franciaország várható magatartása is aggodalomra adott okot. 

II. Sándor azért engedett szabad folyást a fejleményeknek, hogy ezáltal még inkább függő 

helyzetbe vonja Poroszországot, III. Napóleon pedig a németek rovására területi nyereségre 

akart szert tenni. 

A kedvezőtlen körülményeket a porosz miniszterelnök a diplomácia eszközeivel 

igyekezett ellensúlyozni, és ehhez hagyományos és rendhagyó módszereket egyaránt 

felhasznált. Ezt szolgálta az Ausztriát kétfrontos háború megvívására kényszerítő porosz–olasz 

szövetség, a magyar emigrációval való kapcsolatépítés, valamint a szomszédos hatalmak 

számára kilátásba helyezett kompenzáció. A szokványos és a rendhagyó eszközök azonban nem 

bizonyultak igazán hatékonyaknak. A Poroszország számára kedvező végkifejlet így nem 

annyira a diplomácián, mint inkább a porosz hadsereg váratlan teljesítményén és a hatalmi 

politika ritkán mutatkozó irracionalitásán múlott. 

A porosz hadsereg teljesítménye, amely 1866. július 3-án Königgrätz és Sadowa között 

az osztrák fősereg felmorzsolásában mutatkozott meg, persze csak a kortársak szemszögéből 

volt váratlan. Valójában logikusan következett a tömegszerűség és a mozgékonyság, a modern 

hadviselés két alapelvének következetes alkalmazásából. A hatalmi politika pedig annyiban 

volt irracionális, hogy a területmegtartást, illetve a területszerzést a biztonság elé helyezte. II. 

Sándor a korábbi lengyelországi szerzemények megőrzését, III. Napóleon a Rajna-menti 

gyarapodást ítélte fontosabbnak, s magatartásukkal azt kockáztatták, hogy szomszédságukban 

birodalmi szintet megközelítő államalakulat jöhet létre. 

A porosz hadsereg königgrätzi győzelmének és a hatalmi politikában mutatkozó 

visszafogottságnak köszönhetően 1866 nyarától nagy horderejű változások mentek végbe 

Németországban. A változást nemzetközi jogi vonatkozásban az 1866. augusztus 23-án aláírt 

prágai béke rögzítette. Ebben a vesztes Ausztria elismerte a Német Szövetség megszűnését, és 

hozzájárult ahhoz, hogy Németország újjáalakulása az Osztrák Császárság részvétele nélkül 

menjen végbe. 
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A königgrätzi győzelem eredményeként a belnémet viszonyok is gyökeresen átalakultak. 

Ausztria a prágai békében abba is beleegyezett, hogy Poroszország a Majnától északra 

elhelyezkedő államokkal szorosabb szövetségi kapcsolatra lépjen. A jóváhagyás persze csak 

formalitás volt, mert a győztes Poroszország enélkül is saját belátása szerint intézhette dolgait. 

Az átalakulásnak számos szuverén német állam esett áldozatául. Bismarck egyszerűen 

trónfosztottnak nyilvánította Hannover, Kurhessen, Frankfurt, valamint Nassau uralkodóit, és 

országaikat minden további nélkül bekebelezte Poroszországba. A volt Német Szövetség többi 

tagállamával szemben azonban más eljárást követett. Már a prágai béke aláírása előtt megindult 

az a folyamat, amelynek során Poroszország szövetségi viszonyra lépett az északnémet 

kisállamokkal, azzal a céllal, hogy a Majnától északra fekvő területen szövetségi államot 

hozzanak létre. Az egyes szerződéskötések révén, megfelelő alkotmányos ceremóniák 

kíséretében, 1867. április 16-án megszületett az új szövetségi állam, az Északnémet Szövetség. 

A frissen létrejött egységes német nemzeti állam, amint elnevezése is mutatta, az északi 

területekre korlátozódott, de a nagy átalakulás a Majnától délre fekvő államokra is kihatott. Az 

Északnémet Szövetség alkotmánya nyitva hagyta a kaput a további csatlakozások előtt, és noha 

ez akkor csupán formalitás volt, jelezte a további változás irányát. A jövőbeli lehetőség mellett 

azonban valódi új kötelékek is szövődtek. Bajorország, Württemberg, Baden és Hessen, 

valamint Poroszország 1866 augusztusa–szeptembere folyamán kölcsönösen kötelezettséget 

vállalt arra, hogy háború esetén teljes hadseregét egymás rendelkezésére bocsátja, és a haderőt 

a porosz király főparancsnoksága alá helyezi. A katonai kötelék mellett a gazdasági kapcsolatok 

is szorosabbá váltak. A délnémet államokkal való egyesítés teljessé tételéhez azonban 

Bismarcknak új utakat kellett keresnie. 

Bismarck rendhagyó eszközöket használt a politikában – a magyar emigrációval való 

paktálásáért és a német uralkodók detronizálásáért a történetírástól később a „fehér 

forradalmár” minősítést kapta –, de alapjában véve tisztelettel viseltetett a hatalmi politika 

hagyományos normái iránt. A 18. századi kabinetpolitika szellemében úgy gondolta, hogy a 

németországi változásokat akkor tudja elfogadtatni, ha megfelelő kompenzációban részesíti a 

szomszédos hatalmakat. A kompenzációs készség már az Ausztriával való fegyveres 

összeütközés periódusában megmutatkozott, de még inkább felerősödött a német egyesítés 

befejező szakaszában. 

A kompenzációs politikában Franciaország volt az első számú partner, hiszen a német 

átalakulás ezt az országot érintette a legérzékenyebben. Csereobjektum gyanánt ott volt 

Luxemburg és Belgium, amelyekhez nem fűződött közvetlen német állami érdek, és amelyek 

mint lehetséges szerzemények a nagy forradalom óta a francia külpolitika irányítóinak szemei 
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előtt lebegtek. Ha ezek birtoklásához a porosz kancellár hozzásegíti III. Napóleont, cserébe 

megkaphatja a francia hozzájárulást a délnémet államok csatlakozásához. 

A száz évvel korábbi állapotokhoz viszonyítva azonban volt egy el nem hanyagolható 

különbség: az időközben kialakult nemzeti közvélemény érdeklődése és érzékenysége. Amikor 

1867 áprilisában a Luxemburggal kapcsolatos német–francia alkudozás kitudódott, a német 

szövetségi gyűlésben olyan vihar támadt, amely Bismarckot is visszahőkölésre késztette. A 

kancellár egy megrendelt interpellációra válaszolva kijelentette: nem ért egyet azzal, hogy 

Luxemburg Franciaországhoz kerüljön. A kompenzációs politika útja járhatatlannak bizonyult. 

A luxemburgi válság III. Napóleont és Bismarckot egyaránt rádöbbentette, hogy 

Franciaország és az Északnémet Szövetség között mélyreható ellentétek állnak fenn. A 

bonapartista rendszer nem nyugodhatott bele a Rajnán túli gyökeres átrendezésbe, mert a 

bekövetkezett változások Franciaország hatalmi állását veszélyeztették. Bismarcknak 

ugyanakkor be kellett látnia, hogy a német egyesítés befejezése csak Franciaország 

visszaszorítása árán válik lehetségessé. A felülről végrehajtott forradalom napirendre tűzte a 

francia–német háborút. 

A prágai béke, miközben biztosította a Majnától délre fekvő országok független 

nemzetközi státusát, egyúttal falat emelt az Északnémet Szövetség és a délnémet államok közé, 

hogy ez utóbbiak csatlakozását megakadályozza. Az Északnémet Szövetség megalakulását 

követő fejlemények ezt a megállapítást látszottak igazolni: észak és dél kapcsolata egyre 

szorosabbá vált, és úgy tűnt, hogy belátható időn belül bekövetkezik a spontán egyesülés. 

A türelmetlen aktivitásáról ismert szövetségi kancellár ebben a szituációban úgy látta 

jónak, ha a nyugodt kivárás álláspontjára helyezkedik, és elsietett lépésekkel nem zavarja meg 

a „természetes nemzeti fejlődést. Ezúttal azonban az idő nem őt, hanem a türelmetlenkedőket 

igazolta. A déli államoknak az Északnémet Szövetség iránti vonzódása az évek múlásával nem 

erősödött, hanem egyre inkább gyengült, és csaknem mindenütt a különállás fenntartásához 

ragaszkodó erők kerekedtek felül. A kompenzációs politika kudarca után a spontán egyesítés 

elgondolása is zsákutcába torkollott. 

Nem maradt más választás: az órát mégiscsak előbbre kellett állítani, és vállalni kellett a 

fegyveres megmérkőzést a német egyesítést akadályozó Franciaországgal. A kockázatos 

játékban újra megmutatkozott Bismarck diplomáciai virtuozitása. Hohenzollern Lipót 

jelölésével a spanyol trónra, majd a híres-hírhedt emsi távirattal elérte azt, hogy 1870. július 

19-én Franciaország üzenjen hadat, így Bismarck hatályossá nyilváníthatta a délnémet 

államokkal kötött véd- és dacszövetséget. Az 1866-os szituációt is sikerült újra előállítania: bár 

most nem tudott szövetségesre szert tenni, legalább a hatalmak jóindulatú semlegességét 
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kieszközölte. Oroszországot, amely a lengyelkérdés miatt egyébként is szolidáris volt vele, az 

1856-os párizsi béke revíziójának ígéretével állította a maga oldalára, Angliát a Belgiummal 

kapcsolatos francia annexiós tervek leleplezésével neutralizálta, az Osztrák–Magyar 

Monarchiát pedig, ahol a revánsszándék különben is csak az udvari körökre korlátozódott, az 

orosz adu kijátszásával bírta tétlenségre. 

A játszma azonban, miként 1866-ban, most is a csatatéren dőlt el, és az egyesített német 

hadsereg – a várakozásokkal ellentétben – ekkor is jobbnak bizonyult. A königgrätzi csoda 

ugyan nem ismétlődött meg, mert bár a francia fősereg 1870. szeptember 2-án III. Napóleonnal 

az élén Sedannál letette a fegyvert, a német hadsereg az annexiós célkitűzések miatt hosszú és 

véres küzdelembe bonyolódott, és csak 1871. január végére tudta kikényszeríteni a végleges 

francia kapitulációt. A háború mindamellett elérte célját. A megvert Franciaország nem volt 

többé olyan helyzetben, hogy akadályt gördíthessen a német egyesítés útjába, sőt Elzász-

Lotaringia német bekebelezéséhez is hozzájárult. A francia hadüzenet következtében feltámadt 

német lelkesedés pedig ledöntötte az észak és dél közé emelt falat, és a délnémet államok az 

1870 novembere–decembere folyamán kötött szerződések révén egyesültek az Északnémet 

Szövetséggel. A német császárság proklamálásának a versailles-i palota tükörtermében 1871. 

január 17-én megrendezett színjátékával mindezt Európa számára is nyilvánvalóvá tették. 

Az európai egyensúly szempontjából nézve a német egység létrejötte nem elsősorban 

azért jelentett dilemmát, mert a hatalmi rendszer egy újabb lehetséges kihívóval találta magát 

szemben. Az ilyen kihívások kezelésének két évszázada megvolt a kialakult módszere. A 

dilemma azért volt minden addiginál súlyosabb, mert nem lehetett biztosra venni, hogy Európa 

egyesített ereje elegendő lesz-e a német hegemóniatörekvések visszaszorítására. 

 A kedvező adottságok mintegy kényszerítették Németországot arra, hogy 

megpróbálkozzon a kontinentális vezető szerep megszerzésével.  Az ellentétek kiéleződtek - 

amely az első világháborúba torkollott. Németország és Ausztria harcolt, a világ vezető 

hatalmai ellen - 4 évig tartottak ki végül kapitulációra kényszerültek. Az első világháború utáni 

összeomlásból nehézkesen, de sikerült kimásznia Németországnak. A békeidők nem tartottak 

sokáig, a veszteségek miatt a németeket is fűtötte a revans vágy - az alkalmat pedig kihasználta 

az NSDAP vezetője, Adolf Hitler - a „Führer”. 

Adolf Hitler 1933-ban megszerezte Németország vezetését, miközben egyre fokozódott 

a háborús készülődés. Hitler meghirdette a versailles-i béke revízióját. 1935. március 16-án újra 

bevezették az általános hadkötelezettséget Németországban. Megkezdődött a légi és tengeri 

haderő fejlesztése. Németország nyugati határainál megkezdték a Siegfried-vonal 

erődítményrendszer építését. Ezekkel az intézkedésekkel megsértették a versailles-i béke több 
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pontját, de Hitler semmibe vette ezeket a szerződéseket. 1935. szeptember 15-én hozta meg 

Hitler a Nürnbergi törvényeket. Ez megfosztotta a zsidókat a német állampolgárságuktól. Nem 

lehettek köztisztviselők, nemzeti hivatalnokok, nem utazhattak és sárga csillagot kellett 

viselniük. Ugyanakkor a horogkeresztes zászló lett Németország nemzeti zászlaja. 

Hamarosan Németország látványos külpolitikai sikereket ért el. Hitler igyekezett 

széttörni az országát bekerítő gyűrűt. 1935-ben a Saar-vidék népszavazás útján csatlakozott 

Németországhoz. 1936 márciusában a német hadsereg bevonult a demilitarizált Rajna-vidékre. 

1938. március 12-én a német haderő bevonult Ausztriába, másnap pedig kimondták az 

Anschluss-ot. 1938 szeptemberében került megrendezésre a müncheni konferencia, amely az 

alábbiakat mondta ki: A Szudéta-vidéket Németországhoz csatolják. 2. A magyar-lengyel 

területi követelésekben német-olasz döntőbíráskodás dönt. 

Részt vett: Nagy-Britannia miniszterelnöke, Arthur Neville Chamberlain, Franciaország 

miniszterelnöke, Édouard Daladier, az olasz Duce, Benito Mussolini és Németország Führerje. 

Ezzel Csehország sírját meg is ásták. Szlovákia 1939. március 14-én kikiáltotta függetlenségét. 

Március 15-én a német haderő megszállta Csehországot. Előző este a cseh Hácha elnök 

Berlinbe ment, hogy tárgyaljon Hitlerrel a helyzetről. Hitler megfenyegette őt, hogy 

légicsapásokat fognak országára mérni, ha nem egyezik bele a feltételeibe. Hácha ezek hallatán 

rosszul lett, de az éjszaka közepén mégis beadta a derekát. Így a németek Cseh-Morva 

Protektorátus néven megszervezték Németország legújabb részét. 1939. március 23-án a 

Memel-vidéket is annektálta Németország. 

1938. november 9-én történt az úgynevezett kristályéjszaka. Ezt a nevet betört zsidó 

üzletek és zsinagógák ablakainak darabjairól kapta. Azon az éjszakán több millió ablaküveget 

törtek be Németországban. A náci rohamosztagosok zsidó üzleteket és zsinagógákat gyújtottak 

fel, de csak azután, miután kirabolták azokat. Szövetségkötésekre is sor került. 1936. október 

25-én megkötötték a Berlin-Róma tengelyt, november 25-én Németország és Japán kötötte meg 

az Antikomintern paktumot. 1939. május 22-én Németország és Olaszország kötötte meg az 

Acélpaktumot. 

Csehszlovákia után Hitler Lengyelországot szemelte ki magának, mint következő 

áldozatot. Az indok az volt, hogy a versaillesi béke szerint Kelet-Poroszország ugyan 

Németországé maradt, de az új Lengyelország kettévágta a keleti német területeket, ugyanis 

Nyugat-Poroszország és Pomeránia egy része lengyel fennhatóság alá került. Így szárazföldi 

úton csak Lengyelországon át lehetett megközelíteni Kelet-Poroszországot Németországból. 

Ezt a területet nevezték korridornak, ami biztosította Lengyelország kijutását a Balti-tengerhez. 

A Führer úgy vélte: ha kirobbant egy lengyel-német háborút, akkor sem fognak fellépni a 
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franciák, britek Varsóért, hiába biztosítják egyelőre Lengyelország területi sérthetetlenségét. 

Az egyetlen gondot a Szovjetunió jelentette: ha ő is csatlakozik a nyugatiakhoz, akkor a 

szovjetek, britek és franciák túl nagy falatok lettek volna a németeknek. Ezért Hitler ki akarta 

kapcsolni a kommunista óriást. A nyugat 1939 tavaszától tárgyalásokat folytatott Moszkvával, 

és ott megértéssel fogadták a német kezdeményezést is. Végül Joachim von Ribbentrop német 

külügyminiszter felajánlotta Vjacseszlav Mihajlovics Molotov szovjet külügyi biztosnak a 

kelet-európai érdekek közös rendezését augusztusban. A szovjetek kis gondolkodás után 

fogadták Ribentropot, aki augusztus 23-án meg is érkezett. Az augusztus 24-ére virradó éjjel 

megszületett a Német-szovjet megnemtámadási szerződés, más néven Molotov-Ribbentropp 

paktum, melynek titkos záradékában felosztották egymás közt Lengyelországot és a 

Baltikumot. Így minden akadály elhárult a kétfrontos háború elől. 

A német haderő szeptember 1-jén megindította a támadást a lengyelek ellen, s ezzel 

kezdetét vette a második világháború! Németország megkezdte a tőle haditechnikában jóval 

elmaradott lengyel erők felőrlését. Szeptember 3-án a britek, franciák hadat üzentek a Német 

Birodalomnak, azonban a várt támadás a nyugati fronton nem következett be. Szeptember 17-

én a Vörös Hadsereg hadüzenet nélkül betört Kelet-Lengyelországba, így már két oldalról 

támadták a lengyel államot. Szeptember 27-én a Wehrmacht elfoglalta Varsót, s ezt a lengyel 

kapituláció követte. Megtörtént Lengyelország IV. felosztása: Nyugat- és Közép-

Lengyelország Németországhoz, Kelet-Lengyelország pedig a Szovjetunió része lett. A német 

veszteség csak 46 000 katona volt, de a milliós lengyel sereg felőrlődött. 

Miközben a szovjetek keleten 1940 márciusára az úgynevezett téli háborúban legyőzték 

a finneket, és elvettek tőlük 50 000 km²-t. A nyáron erőszakosan annektálták a három balti 

államot, valamint Besszarábiát. Hitler 1940. áprilisban megindította Nyugat-európai hadjáratát. 

Először áprilisban Norvégiát és Dániát támadta meg a Wehrmacht, nagy sikerrel. Május 10. -

én amikor Churchill lett a brit miniszterelnök - megindult a támadás Hollandia és Belgium ellen, 

melyeknek fegyverletétele már a hónap végén a Führer kezében volt. Ezután Franciaország 

következett. A francia és a brit vezérkar Belgium felől várta a támadást, ahonnan az 1914-ben 

is jött, oda csoportosítva erőik zömét. Csakhogy a németek átkeltek az Ardenekken, s 

megindultak május közepén a tengerpart felé, s azt elérve bekerítették az ellenséges erőket, 

majd felmorzsolták őket június elejére. Ezután a Wehrmacht megindult 1940. június 5-én Párizs 

irányába, s bevonult a francia fővárosba június 14. -én.A kormány és a főparancsnokság délre 

menekült. Még a vereség előtt az olaszok is hadat üzentek a már megostromolt 

Franciaországnak, de csak egy kis vonalat tudtak elfoglalni. Ezután Petain marsall 

fegyverszünetet kért, s a kapitulációt június 22-én aláírták a franciák, méghozzá ugyanabban a 
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vasúti vagonban, ahol azt a németek írták alá 1918-ban. Ezzel megalázta Hitler a franciákat, de 

a németek engedékenyek voltak. Pl.: Dél-Franciaország nem került megszállás alá, s névileg 

Petain vezetésével önálló maradt. Az egyetlen ellenfél Nagy-Britannia volt. A nácik sikereiket 

az újféle villámháborús stratégiának köszönhették, mely az I. világháború elejétől nagyban 

különbözött. Ennek során a páncélosokkal és azt követő gépesített gyalogsággal, áttörték az 

ellenség leggyengébb pontjait, majd katlanokat létrehozva kerítették be az ellenség erőit, melyet 

a tömeges repülőgép-bevetés is segített. Ez a mozgó tüzérség legeredményesebb kihasználása 

volt. A francia vereségben is segédkezett ez, mert a francia haderő még mindig az 

erődrendszereknél tartott. 

A korai nagy hadi sikerek következtében Hitler népszerűsége nőtt, Keitel például a 

franciák legyőzése után a Minden idők legnagyobb hadvezére névvel tüntette ki. Ennek ellenére 

a hadvezetéssel folyamatos vitákban állt. Az 1941-42-es téli vereségek a Szovjetunióban 

azonban összetörték a nagyszabású terveket. 1942 után a német haderő defenzívába 

kényszerült, és a többszörös számbeli fölény miatt, nagy veszteségekkel folyamatosan 

visszaszorult. Az 1941. decemberi, Moszkva elfoglalásáért indított támadást a szovjet hadsereg 

nemcsak visszaverte, hanem még további 120 km-rel vissza is szorította a Wehrmachtot. 1942 

nyarán Hitler és a vezérkar ismét hatalmas offenzívát indított, és óriási területnyerés után 

szeptember elején a német hadoszlopok már Sztálingrád és a Kaukázus kapujában álltak. A 

rommá lőtt Sztálingrádban azonban hetekig tartó utcai harcokra kényszerültek. 1942. november 

végén szovjet ellentámadás indult, és 1943. február 2-án a 6. német hadsereg, von Paulus 

tábornagy vezetésével, megadta magát. Ez nagy fordulatot jelentett a II. világháború 

történetében. A teljesen sikertelen 1943-as júliusi kurszki csata után a hadvezetés bizalma 

megroppant Hitler vezetői képességeiben. 

A háború három nagy fordulópontja: a midwayi tengeri csata (1942 június) a Csendes 

óceánon, a sztálingrádi csata (1942. aug.19.–1943. febr. 2.) a Szovjetunióban, és az El-alameini 

brit győzelem (1942. nov. 4.) Afrikában előrevetítették, hogy Németország veresége 

elkerülhetetlen lesz. 

A vereség közeledtét és Németország összeomlását felismerő katonatisztek és polgári 

vezetők 1944 nyarán Hitler-ellenes összeesküvést szerveztek. A titkos összefogás élén Carl 

Goerdeler volt lipcsei polgármester, Johannes Popitz exminiszter, és néhány magas rangú 

katonatiszt (Ludwig Beck, Erwin von Witzleben, Karl Heinrich Stülpnagel, Hans Oster, 

Friedrich Olbricht) álltak. A valkűr névre keresztelt hatalom átvételi kísérletet Hitler és 

Himmler meggyilkolására és a frontoktól távol lévő hátországi tartalék hadseregre akarták 

alapozni. A merénylet végrehajtását Claus von Stauffenberg ezredes vezérkari tisztre bízták, 
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aki 1944. július 20-án aktatáskájában egy bombát hagyott Hitler rastenburgi – azaz kelet-

poroszországi - főhadiszállásán. 

Azonban a merénylet és így az egész összeesküvés kudarcba fulladt, mert ugyan a bomba 

felrobbant, ám a Führer elképesztő véletlenek következtében - melyekben szerepet játszott az 

otthagyott táska arrébtétele, illetve a rendkívül vastag és masszív térképasztal védelmet nyújtó 

felülete - Hitler csak enyhe sérüléseket szenvedett. A tartalékhadsereg mozgósítását pedig 

Friedrich Fromm vezérezredes és Ottó Ernst Remer őrnagy akadályoztákmeg, Hitler személyes 

telefonhívásának hatására. 

A robbanásban "mindössze" négyen vesztették életüket: Rudolf Schmundt altábornagy, 

Günther Korten vezérezredes, Heinz Brandt alezredes és Heinrich Berger segédtiszt. A 

robbanást túlélők közül Bodenschatz tábronok és Bormann ezredes (Hitler segédtisztje) 

szenvedte el a legkomolyabb sebesüléseket. Hitler azonban „megúszta” a merényletet. Lábából 

ugyan közel száz faszilánkot kellett eltávolítani, jobb keze kificamodott, tarkóján 

megpörkölődött a bőr, és mindkét dobhártyája súlyosan megsérült, ám maradandó károsodást 

nem szenvedett. 

A merénylet után Hitler bizalmatlan és magába forduló lett. Hitler 1944 nyara után már 

nem volt korábbi önmaga. A kudarc árnyékában folyamatosan vitázott katonáival és nem volt 

tisztában a tényleges hadászati helyzettel. Gyakran értelmetlen, ellentmondásos parancsokat 

osztogatott, elvesztette realitásérzékét. Valószínűleg maga a merénylet indította meg benne a 

pszichológiai összeomlás folyamatát, amit tovább rontott a szövetségesek normandiai 

partraszállásának híre, és a keleti fronton 1944-ben elszenvedett katasztrofális vereségek. 

A háború utolsó hónapjaiban berlini bunkerébe zárkózott és elrendelte Németország 

felégetését. Szerencsére a tisztek ezt nem hajtották végre, sőt, amennyiben csak lehetett, 

függetlenítették magukat, hogy a háborús veszteségeket a lehetőségek szerint minimalizálják. 

Kelet-Poroszország fokozatos elvesztésével elkezdtek hírek terjedni arról, hogy a szovjet 

katonák milyen kegyetlenül bánnak a német civilekkel, főleg a fiatal nőkkel. Ekkor Hitler 

felszólította a hadsereget a nők és gyermekek védelmére, de az ekkorra kimerült és hiányosan 

felszerelt hadosztályok már hiába harcoltak az utolsó töltényig, nem voltak képesek megállítani 

az előrenyomuló szovjeteket. 

Berlin ostroma 1945 április 16. és május 2. között zajlott.  Április 30.-án Hitler 

feleségével, Eva Braunnal - akit alig 36 órával korábban vett el - öngyilkos lett a 

Führerbunkerben. Alig 72 órával később, május 2-án Berlin is elesett. Május 8.-án pedig aláírták 

a kapitulációt, és ezzel Európában véget ért a második világháború. 
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I. NÉMETORSZÁG KETTÉSZAKADÁSA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 
UTÁN 

 
 

1.1 Az ország megszállása és területi felosztása. 

1.2  A szövetségesek megszállási politikájának irányelvei. 

1.3 A német gazdaság helyzete 1945–1949 között. 

1.4  A két német állam megalakulása. 

 
 

1.1 Az ország megszállása és területi felosztása 
 

A második világháború idején a sztálini Szovjetunió és az angolszász államok, tehát 

Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok szövetségét a náci Németország provokálta 

ki azzal, hogy 1941-ben váratlanul megtámadta a szovjeteket. A szovjetek nem voltak 

felkészülve erre, hiszen alig két éve szovjet-német megnemtámadási egyezmény született, a 

Molotov-Ribbentrop paktum, amely mintegy biztosítékként szolgált a két ország békés 

kapcsolatáért. A németek azonban megszegték ezt, és a támadással a szovjeteket szinte 

„átlökte” az USA és Nagy-Britannia oldalára. Ennek megfelelően az antifasiszta koalíció 

legfontosabb összetartó eleme az „ellenségem ellensége a barátom” - elv volt, így amikor a 

szövetségesek fő háborús céljukat – ellenfeleik feltétel nélküli kapitulációját – elérték, 

gyakorlatilag összeroppant a háborús győzelemre szerveződött koalíció is. A Szovjetunió 

igényt tartott Kelet-Közép-Európára, mint biztonsági övezetére. Ugyanakkor az angolszász 

hatalmak a maguk részéről arra törekedtek, hogy Sztálin ne kezelhesse kizárólagos 

érdekszféraként a térséget, hiszen tartottak a szovjetek túlzott megerősödésétől is. 

A második világháborút – az emberiség történetének egyik legnagyobb háborúját a 

fasiszta Németország és szövetségesei robbantották ki. A minden eddiginél nagyobb veszély 

csak minden eddiginél nagyobb összefogással lehetett legyőzni. A szövetséges hatalmak a 

Németországgal való háború során már a korai szakaszban arra a következtetésre jutottak, hogy 

a német erő további fejlődését mihamarabb ki kell védeni. Franklin D. Roosevelt amerikai elnök 

már 1943 októberében, a teheráni konferencia előtt kijelentette Cordell Hull 

külügyminiszternek, hogy véleménye szerint Németországot három vagy több, államjogilag 

teljesen független területre kellene osztani. Az új német államnak meg kellene tiltani minden 
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katonai tevékenységet, beleértve a katonai kiképzést és mindennemű hadiipart, hogy soha többé 

ne legyen lehetősége veszélybe sodorni az európai békét.  

Anthony Eden brit külügyminiszter Moszkvában az 1943. október 18–30. között 

rendezett külügyminiszteri konferencián hasonlóan nyilatkozott. Azt hangoztatta, hogy 

kormánya, nem látná szívesen egy egységes Németország további fennállását, hanem előnyben 

részesíti a különböző elszigetelt államokra történő felosztást. Ekkor még Vjacseszlav Molotov, 

szovjet külügyminiszter is általánosan úgy fogalmazott, hogy a Szovjetunió teljes mértékben 

beleegyezik minden olyan intézkedésbe, mely Németországot ártalmatlanná teszi a jövőre 

nézve. 

1943. november 28.–december 1. között Teheránban konferenciát tartottak a három 

szövetséges hatalom vezetői – I.V. Sztálin, a Szovjetunió Népbiztosai Tanácsának elnöke, F. 

D. Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok elnöke és W. Churchill, Nagy-Britannia 

miniszterelnöke. A konferencián született egy nyilatkozat a Németország elleni háborúban 

folytatandó közös tevékenységről és a három hatalom háború utáni együttműködéséről. Ebben 

a nyilatkozatban a felek egyöntetűen kijelentették, hogy mindenáron azon lesznek, hogy 

megsemmisítsék Németország haderőit a szárazföldön, tengeralattjáróit a tengeren és 

szétromboljuk hadianyaggyárait a levegőben. 

A Szovjetunió és a nyugati hatalmak valamennyien Németország teljes és tartós 

lefegyverezését kívánták, valamint az ország gazdasági, hadi erejének felszámolását. Abban is 

egyetértés volt, hogy e cél érdekében szükséges a meghatározatlan ideig tartó katonai 

megszállás. 

A területi felosztás kérdését illetően azonban eltértek egymástól a vélemények, mivel 

különösen Churchill és a brit kormányzat már 1944-ben arra a belátásra jutott, hogy talán 

hamarosan mégis szükség lenne egy egységes Németországra, hogy ellensúlyozza a 

Szovjetunió túlságosan is nagy hatalmát az európai kontinensen. Churchillt ezen megfontolás 

arra ösztönözte, hogy az 1945 februárjában rendezett jaltai konferencián megakadályozza 

Németország felosztását. 

Különböző vélemények merültek fel a szövetségesek között a jóvátétel kérdésében is. 

Az Egyesült Államok óvatosságra intett, hiszen, ha Németországot teljesen leépítik, akkor a 

lakosság ellátását is csak külső segítséggel tudják majd megoldani. Ezzel szemben a 

Szovjetunió és Nagy-Britannia egész üzemek lebontását követelte a Németország által okozott 

háborús károk jóvátételeként. Azonban az amerikaiak is támogatták Henry Morgenthau 

pénzügyminiszter által 1944 szeptemberében előterjesztett „Program annak 

megakadályozására, hogy Németország kirobbantsa a harmadik világháborút” – az úgynevezett 
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Morgenthau-tervet –, amely Németország elsősorban mezőgazdaságivá és falusiassá alakítását 

tűzte ki célul. Morgenthau végül nem tudta kivitelezni a tervét, mivel szinte minden szakértő 

egyetértett abban, hogy az ipar leépítése csak oda vezetne, hogy megfosztanák Németországot 

saját lakossága táplálásának lehetőségétől, vagyis beigazolódnának az amerikaiak félelmei. 

1945. február 4-11. között Jaltában (Krím-félsziget) zajlott le Churchill, Roosevelt és 

Sztálin harmadik konferenciája. A krími konferencián az említett feleknek sikerült 

megállapodni Németország megszállását és ellenőrzését illetően. Itt megegyezés jött létre arról, 

hogy Franciaországnak is övezetet kell kapnia Németországból, amelyen francia csapatok 

fognak megszállni. Ezt az övezetet a brit és az amerikai övezetből hasítják ki, és kiterjedését az 

angolok és az amerikaiak az ideiglenes francia kormánnyal folytatott tanácskozáson állapítják 

meg. A konferencia jegyzőkönyve kimondja továbbá, hogy Németország tartozik természetben 

megtéríteni a háború során a szövetséges nemzeteknek okozott károkat, azaz jóvátétellel 

fizetésére köteles. A jóvátételi terv kidolgozására Moszkvában jóvátételi bizottságot 

létesítenek. 

A német főparancsnokság teljhatalmú megbízottjai (Keitel vezértábornagy, Friedeburg 

tengernagy és Stumpf repülő vezérezredes) 1945. május 8-án írták alá Németország feltétel 

nélküli fegyverletételének okmányát. A kapitulációs okirat kimondta, hogy Németország 

fenntartás nélkül aláveti magát minden követelésnek, melyet most vagy később szabnak ki rá. 

A legyőzött Németország négy megszállási övezetre és a főváros, Berlin négy szektorra 

való felosztása azt jelentette, hogy nem létezett többé egységes német államhatalom, a 

birodalom szuverenitása a négy megszálló hatalom együttesére szállt át ― az Amerikai 

Egyesült Államokra, a Szovjetunióra, Nagy-Britanniára és Franciaországra ―, amelyek 1945. 

augusztus 30-án kinevezték közös végrehajtó szervüket, a Szövetséges Ellenőrző Tanácsot. 

Nagy-Britannia kapta Németország észak-nyugati részét, Franciaország a dél-nyugati részt, az 

Egyesült Államok az ország középső, dél, délkeleti részét, és a Szovjetunió a keleti részt.  
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Németország szövetséges megszállása 1945–1949 között 

 

 

 

A fasiszta Németország katonai veresége maga után vonta azt, hogy meg kellett 

semmisíteni a német államigazgatás, a politikai, az ideológiai irányítás egész rendszerét. A négy 

megszálló hatalom magára vállalta a felelősséget az állam igazgatásáért. 1945. június 5-én a 

négy katonai képviselő, kormánya megbízásából aláírt egy nyilatkozatot, amely megszabta a 

németországi megszálló hatóságok (az övezeti megszálló hatóságok és Szövetséges Ellenőrző 

Tanács) jogait és felhatalmazásait. Politikai és jogi szempontból a Szövetséges Ellenőrző 

Tanács volt a szövetségesek németországi megszállási közigazgatásának legfelső szerve, a 

legfőbb hatalom az országban a megszállás egész időtartamára. Magának az Ellenőrző 

Tanácsnak a dokumentumaiban ezt a rendszert „katonai kormányzatnak nevezték”.  

Az Ellenőrző Tanács kizárólag Németország egészét érintő kérdésekkel foglalkozott. A 

megszállási övezetekben a legfőbb hatalmat a megszálló haderők főparancsnokai gyakorolták 

(ők álltak övezetük megszállási közigazgatása élén), kormányuk utasításai szerint. A 

Tanácsnak, mint egész Németország legfelső szervének az volt a feladata, hogy ellenőrizze a 

szövetségesek által Németországra vonatkozó határozatok végrehajtását. Munkaszerve, a 

Koordinációs Bizottság volt, amely a négy övezet főparancsnokainak helyetteseiből állt. 
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1.2  A szövetségesek megszállási politikájának irányai 

 

A háború utáni Németország tekintetében folytatandó politika elvi kérdéseit a három 

nagyhatalom kormányfőinek potsdami konferenciáján tárgyalták meg. Az 1945. július 17-től 

augusztus 2-ig tartó berlini konferencián Harry S. Truman, az Amerikai Egyesült Államok 

elnöke, I.V.Sztálin a Szovjetunió Népbiztosai Tanácsának elnöke és Clement R. Attlee Nagy-

Britannia miniszterelnöke vett részt. A konferencián meghatározták a szövetségesek 

megszállási politikájának feladatait, továbbá megállapodásra jutottak a Külügyminiszterek 

Tanácsának megalakulásáról, amelynek el kell végeznie a békés rendezéshez szükséges 

előkészítő munkálatokat. Itt döntés született arról, hogy a tanács feladata lesz a németországi 

békés rendezés előkészítése azzal a céllal, hogy a megfelelő dokumentumot majd elfogadja 

Németország erre alkalmas kormánya, mihelyt ilyen kormány megalakul. 

A szövetségesek megszállási politikáját ezután a négy „D” határozta meg: 

 denácifikáció (nácitlanítás); 

 demokratizálás; 

 demilitarizálás (lefegyverzés); 

 decentralizálás. 

A nemzetiszocialista szervezetek „nácitlanítása”, megszállási övezetenként másképp 

zajlott le. A legszigorúbban és legönkényesebben a Szovjetunió járt el. A szovjet programnak 

az volt a lényege, hogy Németország közéletéből ki kell irtani, a nácizmus politikai és ideológiai 

befolyását. Minden aktív nácit el kellett távolítani hivatalos, vagy félhivatalos tisztségéből, 

illetve fontosabb magánvállalatoknál betöltött felelős pozíciójából. A szovjet megszállási 

övezetben teljesen nácitlanították az egész közigazgatási apparátust és a gazdasági szerveket. 

Az Egyesült Államok viszont arra törekedett, hogy a nácitlanítás gyakorlati 

megvalósítása német kézbe kerüljön. A tartományi kormányok saját „szűrőminisztériumai” 

voltak felelősek a nácitlanítás végrehajtásáért. A felülvizsgálat alapjául egy kérdőív szolgált, 

amelyet minden 18. életévét betöltött német állampolgárnak ki kellett töltenie. A választól és 

annak felülvizsgálatától függött a főbűnös, bűnös, kevésbé bűnös, szimpatizáns és felmentett 

kategóriák szerinti besorolás.  

A döntésekben külön pont foglalkozott a helyi önkormányzat demokratizálásával. 

Újonnan létre kellett hozni a német önkormányzat egész rendszerét: a községi, a járási, a 

kerületi, tartományi igazgatási szerveket. Ezekkel a kérdésekről minden megszállási övezet 

maga intézkedett. 
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A demilitarizmusról vagyis a katonai jellegű intézmények megszüntetéséről és 

leszereléséről is közösek voltak a szövetségesek elképzelései. Még a potsdami konferencián 

program született Németország leszerelését illetően, amely előirányozta, hogy az ország egész 

szárazföldi, tengeri és légi haderejét, az SS, az SA, az SD és a Gestapo összes szervezeteivel, 

törzseivel és intézményeivel együtt, beleértve a vezérkart, a tisztikart, tartalékos állományt, a 

katonai intézeteket, a háborús veteránok szervezeteit és minden katonai és félkatonai 

szervezetet teljesen és véglegesen fel kell számolni. 

A potsdami egyezmény a német politikai berendezkedés decentralizálására törekedve 

engedélyezte demokratikus politikai pártok és szabad szakszervezetek alakítását. Mivel a 

szövetségesek az etnikai homogenitás elvét már Potsdam előtt a közép- és délkelet-európai 

országok állami megújulása feltételének ismerték el, a konferencián megállapodtak a 

Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországon maradt többmilliós német 

lakosságnak – vagy egy részének – Németországba történő áttelepítéséről.  

Amennyire egységesek voltak a szövetségesek céljai a Németország megbüntetését 

illetően, olyannyira különböztek elképzeléseik megszállási politikájuk általános irányának 

tekintetében. A francia kormány 1945–46-ban abból indult ki, hogy az Egyesült Államok 

rövidesen visszavonul Európából, amelynek jövője Franciaország, a Szovjetunió és Nagy-

Britannia együttműködésétől függ, s Franciaország közvetítő szerepet tölthet be a két nagy 

tengeri, illetve a kontinentális hatalom között. De Gaulle a német területek jelentős 

megnyirbálásával számolt. Már 1944. decemberi moszkvai látogatásakor elfogadta az Odera-

vonalat Németország jövendő keleti határának, s azt remélte, hogy Sztálin a Rajnát tekinti a 

leendő nyugati német határnak. Franciaország a Saar-vidéket is besorolta saját gazdasági és 

pénzügyi vérkeringésébe. A kemény megszállási politika a széles körű jóvátételi szállításokon 

és a hadifoglyok gyakorta évekig tartó franciaországi kényszermunkáján is érződött. A 11 ezer 

fős francia katonai igazgatás a német lakosság létszámához képest a legnépesebb megszálló erő 

volt, s a közigazgatást is túlnyomórészt közvetlenül tartotta kézben. Az északi Rajna-vidék és 

a Ruhr-vidék francia többségű nemzetközi igazgatása ügyében viszont visszavonulót kellett 

fújniuk a franciáknak. 

Nagy-Britannia felemás Németország-politikát folytatott. Az angol Ellenőrző Bizottság 

25 ezer fővel működött, bár az amerikai gyakorlathoz hasonlóan már 1946-ban többlépcsős 

német közigazgatást épített ki. Az amerikai közigazgatás működött a legkisebb létszámmal: 

kezdetben 12 ezer, 1946-tól pedig mindössze 7600 fővel látta el feladatait. Megtartották a német 

közigazgatási apparátust, de tisztviselőit politikailag feddhetetlen személyekkel váltották fel, 

akik a katonai kormányzatnak feleltek. Az amerikai megszállási övezet lakossága a sors 
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kegyeltjének érezhette magát, mivel mindössze a megszálló katonák és a német lakosság 

fraternizálását tiltották szabályok, és lakások lefoglalására irányultak intézkedések. 

A 60 ezer fős szovjet katonai adminisztráció már 1945 júniusában megkezdte övezete 

politikai és gazdasági szervezetének átalakítását, amiben Walter Ulbricht Moszkvából hazatért 

csoportjára támaszkodott. A szigorú nácitlanítás során közel félmillió személyt bocsátottak el 

a közigazgatási és a gazdaságirányítási posztokból. Az 1945. szeptember elején elindított 

földreformmal kisajátított 3,3 millió hektár nagybirtok kétharmadát kisparaszti 

magángazdaságoknak osztották szét, a fennmaradt részt állami tulajdonú gazdaságok művelték. 

Zárolták a pénzintézetek vagyonát, s kártalanítás nélkül kisajátították a nácikkal együttműködő 

nagyiparosok tulajdonát. Ezt követte a kulcsiparágak 1948-ig tartó szocializálása. Körülbelül 

200 vállalatot szovjet részvénytársasággá alakítottak, s ezek szovjet jóvátételre termeltek. 

 Kezdetben mindenekelőtt Franciaország tanúsított egészen eltérő magatartást. Bár 

jóváhagyta a potsdami határozatokat, azonban olyan kikötéseknek adott hangot, melyek 

nyilvánvalóvá tették, hogy Párizs továbbra is a határok módosítását, sőt Németország 

feldarabolását kívánja. A franciák attól a feltételtől tették függővé beleegyezésüket a 

Potsdamban elhatározott központi német közigazgatási szervek létrehozásába, hogy a Rajna bal 

partján lévő területeket és a Ruhr-vidéket leválasszák Németországról. Párizsban tudták, hogy 

követeléseik elutasításra találnak, azonban ez megfelelő indítékot adott Franciaországnak arra, 

hogy az Ellenőrző Tanácsot, amelyben csak egyhangúan hozhattak határozatokat, eszközként 

használja fel arra, hogy gátolja a potsdami konferencián elhatározott központi közigazgatási 

szervek létrehozását. 

A Szovjetuniónak ezután könnyű dolga volt az Ellenőrző Tanácsbeli francia politikára 

utalva kész tényeket teremtenie a saját megszállási övezeteiben. Németország néhány hónap 

alatt a kialakulóban lévő kelet-nyugati konfliktus kísérleti terepévé vált. 

Nagy-Britanniában, ahol sokáig ragaszkodtak a Németországra vonatkozó közös 

szövetséges politikához, 1946 elején már nem csupán lehetőségként számoltak a német 

megosztással, de egészen nyilvánvalóan készültek is rá. Winston Churchill nem csinált titkot 

abból, hogy ― a megszállási politika eredeti szándékaival ellentétben ― Németország 

felosztását szorgalmazta. Ő volt az, aki először beszélt nyíltan Németország kettészakításával 

kapcsolatban. 1946. március 5-én Fultonban tartott beszédében hangot is adott ezen 

elgondolásának. Elmondása szerint szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a dolgok 

jelenlegi állása szerint két Németország van keletkezőben: az egyik többé-kevésbé az orosz 

modell, illetve érdekek szerint szerveződik, míg a másik a nyugati demokrácia mintájára. 
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Kijelentette továbbá, hogy „vasfüggöny ereszkedik le Európára”, amelyben többen a kortársak 

közül a hidegháborús korszak kezdetét vélik felfedezni. 

Ellentétek voltak a három nyugati megszálló hatalom között is. Mindegyiküknek 

megvoltak a saját tervei és mindegyikük ezekkel arra törekedett, hogy a saját pozícióit 

szilárdítsa meg. Így például Franciaország, miután megszállta a maga németországi területét, 

kijelentette, hogy saját ellenőrzése alá vonja a Saar-vidék iparát, s így a Saar-vidéket és 

gazdaságát kivonta az általános szövetségi ellenőrző igazgatás alól. Ezzel megsértette a 

potsdami egyezményeknek azt az elvét, amely Németországot egységes gazdasági egésznek 

tekintette. Ám Franciaországnak le kellett mondania Németországra vonatkozó saját terveiről, 

mivel a nyugati megszálló hatalmak politikájában egyre inkább az Egyesült Államok játszott 

meghatározó szerepet, különösen a Marshall-terv elfogadása után.  

Nyugat-Németország és Kelet-Németország különválása és önálló állammá változása 

eléggé gyors ütemben ment végbe, felrúgva a Németország négyoldalú igazgatására és 

egységes egészként való kezelésére vonatkozó szövetségesi egyezményeket. 

Hamarosan kirajzolódott a két német állam kialakulásának útja. James F. Byrnes 

amerikai külügyminiszter 1946. július 11-én, még a párizsi külügyminiszteri konferencia zárása 

előtt felkínálta az együttműködést az összes többi zónának, hogy német közigazgatási szerveket 

hozzanak létre zónáik egységes gazdasági igazgatási céljából. Ám Byrnes javaslatában csak az 

amerikai és a brit, esetleg későbbi bevonással a francia zóna beolvadásáról volt szó. 1946. 

szeptember 6-án Stuttgartban megtartott programbeszédében kijelentette, hogy nemcsak egy 

kettős övezet 1947. január 1-től történő létrehozását hirdeti meg, hanem kiállt egy ideiglenes 

német kormány mielőbbi kialakulásának ügye mellett is. Byrnes következőképpen zárta 

beszédét: „Az amerikai nép vissza kívánja adni Németország kormányzását a német népnek”. 

Az amerikaiak terveik megvalósításáról az angoloknál találtak választ. A két ország 

külügyminiszterei – Byrnes és Ernest Bevin – 1946. december 2-án írták alá a Bizóniáról, 

hivatalos nevén az „Egyesült Gazdasági Területről” szóló amerikai-brit kormányegyezményt. 

Az egyezmény kimondta, hogy a brit és amerikai főparancsnokok feladata lesz, hogy együttes 

ellenőrzésük alatt megteremtsék azokat a német igazgatási szerveket, amelyek a két övezet 

gazdasági egyesítésének megvalósítása céljából szükségesek. Csak a négy hatalom 

külügyminisztereinek 1947.március 10-e és április 24-e között Moszkvában lezajlott újabb 

találkozója után – mely szintén nem hozott előrelépést a németországi kérdésben –, döntött úgy 

az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, hogy a Bizónia politikai formát is öltsön. Ebből a 

célból alapították meg a Frankfurti Gazdasági Tanácsot és egy végrehajtó tanácsot. 
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Az 1947. március 12-én Harry S. Truman, amerikai elnök által meghirdetett Truman-

doktrína, valamint az 1947. június 5-én bejelentett Marshall-terv, ezzel egyre csak fokozva a 

Kelet és Nyugat közötti elidegenülést. Az 1948. április 3-án elfogadott Marshall-tervet 

eredetileg önsegélyezési támogatásnak szánták. Az Európai Újjáépítési Program (European 

Recovery Program) mind az Egyesült Államoknak, mind a benne résztvevő európai államok 

számára sikertörténet volt. Hogy Németország nyugati része is belép a programba, kezdettől 

fogva nem volt kétséges. A szovjet érdekszféra államai azonban, amelyeknek szintén 

felajánlotta Washington a segítségét, Moszkva vétója miatt kimaradtak belőle. 

Az Egyesült Államok és a Szovjetunió közti konfliktus egyre inkább elmélyülni látszott, 

melynek középpontjában a kettészakadás szélén álló Németország állt. Világnézeti konfliktus 

jött létre, melyre az amerikai publicista Walter Lippman még 1947-ben alkotta a „hidegháború” 

fogalmát. 

1948. március 17-én Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia, Belgium és Luxemburg 

Brüsszelben megkötötte az öthatalmi egyezményt. Az ebből született Nyugati Unió volt az első 

európai szövetség a háború után, amely már nem Németország, hanem a Szovjetunió politikája 

ellen irányult. Sztálin erre 1948. március 20-án visszahívta Szokolovszkij marsallt, a szovjet 

katonai kormányzót, a Szövetséges Ellenőrző Tanácsból. Németország négyhatalmi ellenőrzése 

megszűnt. Andrej Zsdanov KB-titkár 1947 szeptemberében elhangzott programbeszédében 

megfogalmazta a „két tábor elméletet”. A „két tábor elmélet” meghirdetése félreérthetetlen jele 

volt annak, hogy mostanra a Szovjetunió hivatalosan is búcsút intett a nyugati hatalmakkal való 

együttműködésnek. 
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1.3 A német gazdaság helyzete 1945–1949 között 

 

A német fasizmus által kirobbantott II. világháború súlyos megpróbáltatást jelentett a 

német népnek. Teljesen szétzilálódott a gazdasági élet, romokban hevertek a nagy ipari 

központok. A német gazdaság szinte teljesen leállt, az ipari termelés 1945 második felében alig 

érte el az 1936.évi állapot mintegy 20%-át. A megszálló hatalmak azonban tudták azt, hogy a 

gazdasági fejlettség nagymértékben befolyásolja Németország politikai stabilitását. A nyugati 

hatalmak mindenekelőtt ezért akarták a lehető leggyorsabban talpra állítani a gazdaságot a 

megszállási övezetekben, hiszen csak a termelés megindulásától várhatták, hogy a német 

lakosság képes lesz magáról gondoskodni, és a jóvátétel megfizetésére is csak ekkor lehetett 

számítani. 

A megfelelő politikai irányváltással a német gazdaság gyors talpra állítása nem volt 

lehetetlen, főleg mert a háborús veszteségek ellenére is elegendő számú magasan képzett 

munkaerő állt rendelkezésre. Mindezek tükrében az volt a kérdés, hogyan képzelik el a győztes 

hatalmak a német gazdaság újjászervezését a háború után. 

A potsdami konferencia 1945. augusztus 2-án kelt jegyzőkönyvében rögzített gazdasági 

irányelvekben erről kevés szó esett. Csupán azt nyilvánították ki, hogy a német gazdaság 

centralizálását a „lehető legrövidebb időn belül” fel kell számolni, hogy megszűnjön a gazdaság 

erejének jelenleg fennálló nagyfokú koncentrációja, kiváltképp, ami a kartelleket, a 

szindikátusokat, a trösztöket és egyéb monopóliumszerű intézményeket illeti. A középpontban 

az „ipari leszerelés és demilitarizálás programja”, valamint a jóvátételi követelések álltak. 

Szigorúan ellenőrizték és a Németország számára megállapított mennyiségre korlátozták azon 

fémek, vegyszerek, gépek és más tárgyak előállítását, amelyek elviekben szükségesek a 

hadiipar kiépítéséhez. 

Ennél az ipari leszerelési programnál is átfogóbbak voltak a német gazdaság 

ellenőrzését célzó megállapodások. Az ellenőrzés a „német iparra, valamint minden nemzetközi 

gazdasági és pénzügyletre, beleértve a kivitelt és a behozatalt”, továbbá „minden német 

tudományos köz- vagy magántestületre, kutató-és kísérleti intézetre, laboratóriumra stb. 

vonatkozik, amelyek bármilyen gazdasági tevékenységgel összefüggésben álltak”. A gazdasági 

ellenőrzés célja egyrészt a megszálló csapatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, 

másrészt a német lakosság minimális szükségleteinek fedezése volt, az életszínvonal 

ugyanakkor nem haladhatta meg a szomszédos európai országok átlagát.  
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Pozitív célkitűzésnek tűnt, hogy a megszállás időszaka alatt Németországot „egységes 

gazdasági területként” kezelik a szövetségesek. A „Három Nagy” ― Sztálin, Truman és 

Churchill, illetve később Attlee ― azonban képtelenek voltak egyértelműen megegyezni 

egymással. Az amerikaiak a „gazdasági egységre” törekedtek, úgy vélték, hogy Németország 

megszállási területekre osztása, nem vezethet oda, hogy az egyes övezetekben saját gazdasági 

rend alakuljon ki. Inkább Németország egységes gazdasági rendjének fenntartása lenne 

kívánatos, mert csak ez teremti meg annak a lehetőségét, hogy a létminimum szintje körüli 

életszínvonalat valósíthassanak meg. Ráadásul az egységes gazdaság elősegítheti, hogy elejét 

vegyék azoknak a német próbálkozásoknak, amelyek a megszálló hatalmak egymással 

szembeni kijátszását célozzák meg. 

 A szovjet vezetők szerint viszont az Ellenőrző Tanács legfontosabb feladata a „német 

háborús potenciál megsemmisítése”, valamint megakadályozni a német gazdaság azon 

részeinek megerősödését, amelyek a nehézipar alapjául szolgálnak. A potsdami konferencián 

Majszkij nagykövet felvázolta, hogy a német gazdaság a háború után „nagyon szigorúan 

irányított gazdaság lesz”, és ez lehetővé teszi, hogy mind a jóvátételeket, mind a szükséges 

behozatalt önállóan fedezze.  

A győztes hatalmak közötti nézeteltérések tehát egyre nőttek a gazdaság kérdését 

illetően. Egyfolytában a jóvátétel és a leszerelés kérdésköréről folyt a vita. Az amerikai 

szakértők, akik a gazdasági egység mellett álltak, attól féltek, hogy az ipari termelésre képtelen 

és a jóvátétel fizetése miatt meggyengült német gazdaság később nem lesz képes eltartani saját 

lakosságát, vagyis Németország tartósan rászorul majd a külső segítségre. A britek támogatták 

az amerikai álláspontot, mert bár érdekeltek voltak a jóvátétel megszerzésében és a német 

gazdasági potenciál általános gyengítésében, amiatt aggódtak, hogy hosszú távon mégiscsak 

szükség lesz a német lakosság behozatal útján történő ellátására, ha a német gazdaság képtelen 

lenne az importot önerőből finanszírozni. Azt a véleményt képviselték, hogy a jóvátétel 

megfizetésének idejét legfeljebb 10 éves időszakra korlátozzák. 

A britek és az amerikaiak elsősorban a megfelelő német gazdaság helyreállításában 

látták azt az erőt, amely ellensúlyozhatta az Európára nehezedő szovjet fenyegetést. 

Németország talpra állása nélkül aligha volt remény Európa többi részének felemelkedésére.  

A potsdami megállapodás szerint a háborús célokat szolgáló német ipart le kell szerelni; 

és egyben megállapodtak a jóvátétel kérdésében is. A Szovjetuniónak a saját övezetéből 

származó jóvátétel mellé a nyugati övezetek ipartelepeiből is 15% részesedést ítéltek meg, 

természetesen megfelelő mértékű, a szovjet övezetből érkező élelmiszer és nyersanyag 

ellenében. Ezenfelül a nyugati övezetek ipartelepeiből további 10% ellenszolgáltatás nélküli 
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átadását szavazták meg a szovjeteknek. Ezután a szövetséges hatalmak maguk döntöttek saját 

megszállási övezetük gazdaságáról. 

A német ipar felszámolása azonban gyorsan olyan helyzethez vezetett, melyben 

Németország képtelen volt arra, hogy önerőből táplálja lakosságát. Az éhínség leküzdésére az 

Egyesült Államok 1949-ig 1,52 milliárd dollár értékben szállított tápanyagot, műtrágyát, 

vetőmagot a német mezőgazdaságnak. Kizárólag privát segélycsomagokkal és 

élelmiszerszállítmányokkal azonban nem lehetett megoldani a német gazdaság problémáját. Az 

Egyesült Államoknak az volt a szándéka, hogy „engedélyezze a német népnek saját 

termelőeszközei továbbfejlesztését és a magasabb színvonal elérését”. 

Ez egészen másképp festett a szovjet megszállási övezetben, ahol a szovjet bevonulás 

után közvetlenül végrehajtott erőteljes gépleszerelés, a szerelvények és a technikai személyzet 

elszállítása hosszú időre megakasztotta a termelést. Ugyanakkor a Németország nyugati felében 

megfigyelhető gazdasági gyengülés ellenére a nyugati övezetek kiindulási helyzete jelentősen 

kedvezőbb volt, mint a szovjet megszállási övezeté. 

A négyhatalmi Ellenőrző Tanács 1945-ben kimondta, hogy „valamennyi megszállási 

övezetben” földreform hajtandó végre. Kelet-Németországban 1947-ig be is fejezték a 

földreform végrehajtását. A tartományi szervek határozata alapján kisajátítottak mintegy 3 

millió hektár földet; ennek a földnek több mint egyharmadát átadták a községi szerveknek, a 

többi részét pedig felosztották a mezőgazdasági munkások és a törpebirtokosok között. A 

köztulajdonba vett földeken több mint 500 népi gazdaságot alapítottak, amelyek nagy szerepet 

töltöttek be mind a mezőgazdaság helyreállításában, mind későbbi társadalmi-gazdasági 

átszervezésében. Az amerikai és francia övezetekben ennél jóval kevesebb földet osztottak szét, 

a brit zónában pedig egyetlen hektárt sem. Az Ellenőrző Bizottság kénytelen volt megállapítani, 

hogy „a földreformot gyakorlatilag csak a szovjet övezetben hajtottak végre, bár a földtulajdon 

kategóriánkénti megosztása arról tanúskodik, hogy valamennyi megszállási övezetben megvan 

a lehetőség a földreform végrehajtására”.  

Kelet-Németországban a munkaügyi törvények (a 8 órás munkanap, munkavédelem, 

társadalombiztosítás, egyenlő munkáért egyenlő bér férfiaknak és nőknek) elfogadása 

elősegítette a helyreállítási időszak nehézségeinek leküzdését, a munka termelékenységének 

emelését. Elsőrendű fontosságú lett a termelőerők fejlesztése, az ipar össznépi tulajdonban lévő 

szektorának megszilárdítása és fejlesztése. Ilyen körülmények között az NSZEP figyelmet 

fordított arra, hogy tökéletesítse gazdaságpolitikáját, többek között bevezesse az ipar és a 

mezőgazdaság tervszerű irányítását. 
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Az amerikaiak gazdaságilag azon mesterkedtek, hogy elfoglalják a Németország által 

elhagyni kényszerült piacokat; a legfontosabb európai területeken, elsősorban a Rurh-vidéken 

legyőzzék a vetélytársakat, illetve nyugati zónáin keresztül Európában is megszerezzék a 

vezetést. 

Az amerikai és brit övezet „Bizóniává” összeolvasztása 1947. január 1-jével jelentette 

az első fontos lépést a súlyos gazdasági válságból kivezető úton. Ekkor vált igazán 

szembetűnővé a Kelet- és Nyugat-Németország gazdasága között feszülő szerkezeti különbség. 

A szovjet megszállási területhez képest a nyugati övezetek ipari túlsúllyal rendelkeztek, rá 

voltak azonban szorulva a Kelet-és Közép-Németországból érkező élelmiszerszállítmányokra, 

valamint a kőszénbehozatalra, hogy az embereket táplálhassák és elláthassák fűtőanyaggal. A 

Szovjetunió viszont egyetlen egyszer sem teljesítette a kötelességét, amelyről a potsdami 

konferencián egyeztek meg, arra hivatkozva, hogy saját szükségleteit is ki kell elégítenie. 

Emiatt az amerikaiak ezután azt hangoztatták, hogy az Egyesült Államoknak nem áll érdekében 

a német gazdasági kapacitás állandó korlátozása, hiszen az igazságos és tartós béke „egy 

gazdaságilag stabil és termelékeny Németországot” követel meg. A továbbiakban a megszálló 

hatalmak saját németországi övezeteikben külön politikát folytattak.  

 A Bizónia létrehozása már az új amerikai Németország-politika része volt. Joseph 

T.McNarney, amerikai kormányzó, 1946. július 20-án az Ellenőrző Tanács ülésén Berlinben 

azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok kormánya azon a véleményen van, hogy 

Németországban egyetlen övezet sincs abban a helyzetben, hogy magát eltartsa. Két vagy több 

övezet egyetlen gazdasági egységként kezelése esetén a helyzet javulna az érintett megszállási 

területeken. Az egész ország gazdasági kiegyenlítődését célozzuk meg. 

Amikor brit és az amerikai terület egyesítéséről szóló megállapodás hatályba lépett, 

mindenekelőtt a két övezet iparának és külkereskedelmének újjáéledését volt hivatva 

elősegíteni. A kettős övezetről szóló megállapodás, addig érvényes, „amíg meg nem köttetik az 

egész Németországot egyetlen gazdasági egységbe tömörítő megegyezés” ― olvashatjuk a 

memorandumban. A két övezet közös közigazgatóságának öt szakterületet kell összefognia: a 

gazdaságot, az élelmezést és mezőgazdaságot, a közlekedést, a pénzügyeket, valamint a postai 

és távközlési ügyeket. Azonban az Egyesült Államok és Nagy –Britannia, valamint az Észak- 

és Dél-Németország közti ellentétek, főként, ami az államberendezkedést és a gazdasági rendet 

illeti, jelentős mértékben hátráltatták a kettős övezeti hatóságok munkáját. 

Lucius D.Clay és Robertson katonai kormányzók egyetértettek abban, hogy ez így nem 

mehet tovább, ezért 1947 őszén megállapodás született, hogy az igazgatási szervezet hivatalos 

neve ezután Az Egyesült Gazdasági Terület Gazdasági Tanácsa lett. (A „gazdasági terület” 
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kifejezés a németországi amerikai és brit megszállási területekre vonatkozott). Megkezdhették 

az újjáépítés nehéz feladatát. 

A megújított kettős övezeti igazgatóság kezdetét azonban beárnyékolták a 

mezőgazdaság helyzetéről érkező hírek. Mivel az időjárás viszontagságai és a rossz termés 

miatt 1947 telére éhínséggel kellett számolni, ezért szeptember végén a Gazdasági Tanács 

elfogadta a „burgonyaellátás biztosításáról szóló törvényt”, amely arra hatalmazta fel az 

élelmezésért és mezőgazdaságért felelős igazgatót, hogy határozza meg az egyes tartományok 

által beszolgáltatandó burgonyamennyiséget. Azonban az igazgatóság utasításait mindenütt 

alulteljesítették: a gazdák mázsaszám rejtették el a burgonyát a beszolgáltatás elől, hogy a 

feketepiacon jó áron eladhassák. A tartományi kormányzatok pedig először saját polgáraik 

élelmezését kívánták biztosítani, semmint, hogy támogassák az igazgatóság törekvését. 

Valójában azonban egészen más módszerekre volt szükség Németország gazdasági 

problémáinak felszámolásához. A lecsökkent reálbérek, a megemelt adók és mindenekelőtt a 

hihetetlenül gyors infláció a mezőgazdaságban, az iparban és a kézműiparban egyáltalában nem 

ösztönözte a termelőket és kereskedőket, hogy az érvényes előírások szabályozta kereteken 

belül termeljenek és adjanak el. Olyan hosszú távú politikai és gazdaságpolitikai döntésekre lett 

volna szükség, amelyek összességében tudták volna javítani a gazdasági cselekvés 

keretfeltételeit. Ezért úgy tűnt, hogy ehhez a Marshall-terv 1947. júniusi meghirdetése és 

Nyugat-Németország 1947.szeptemberi felvétele az Európai Újjáépítési Program fogadó 

országai közé biztosítják a legmegfelelőbb feltételeket. 

Egészen más úton haladtak az események Németország keleti területein. Az NSZEP 2. 

kongresszusának határozata alapján (1947. szeptember) az NSZEP Központi Bizottságának 9. 

plénumán (1948 júniusa) jóváhagyták a kétéves (1949-1950-es) népgazdasági tervet. Ez 

program volt Kelet-Németország tervszerű állami és gazdasági fejlesztésére az állami tervezés 

alapján, a tömegek növekvő termelési aktivitására támaszkodva. A mezőgazdaságban a reform 

végrehajtása után a fő figyelmet az új gazdaságok megszilárdítására fordították. 1948-ban a 

Szovjetunió segítségével megszervezték a gépkölcsönző állomások rendszerét. Ennek folytán 

csökkent a kulák elemek befolyása, megerősödtek falun a demokratikus erők pozíciói. 

Megnövekedtek az új Németország építésével kapcsolatos feladatok, a gazdaság és a társadalmi 

élet minden területén. 

Nyugat-Németországban eközben a kettős övezet gazdasági igazgatója Ludwig Erhard 

lett. Megválasztása után leszögezte, hogy csak a valutareform és a Marshall-terv tudják 

biztosítani a gazdasági felemelkedést, ehhez azonban át kell állítani az ipart a fogyasztási javak 

termelésére. Erhard tehát elutasított mindennemű „tervgazdasági” formát. A szabad 
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piacgazdaság és mindennemű állami gazdasági beavatkozás elutasítása melletti kiállásával a 

szövetségesek eddigi elképzeléseinek mondott ellent. Létrehozta „A pénzreform utáni 

gazdálkodás és árpolitika irányelveiről” szóló ún. „irányelv-törvényt”, amit a szövetségesek 

1948.június 30-án hagytak jóvá. A törvény értelmében egyedül az alapvető élelmiszerekre, 

egyes agrártermékekre, nyersanyagokra, az ellátási és utazási árakra, valamint néhány egyéb 

szolgáltatásra maradt továbbra is érvényben az árstop.  

A valutareform és az azzal egyidejű átmenet a piacgazdaságba a három nyugati 

övezetben a gazdaság fejlődéséhez vezetett. A német gazdaság problémái azonban távolról sem 

oldódtak meg. A rögtön fellépő és egészen 1949 elejéig tartó jelentős áremelkedés és a 

munkaerőpiac rossz állapota, újabb aggályokat okozott. Mindezek ellenére az új gazdasági 

irányelv pozitívnak mutatkozott, mivel már 1949 végén sikerült elérni az 1936-os év termelési 

színvonalát. 

Annak a mélyreható társadalmi, politikai és gazdasági átalakulásnak a következtében, 

amely a két német államban ellenkező előjellel ment végbe, egyre növekedett a távolság a 

Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között. 
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1.4  A két német állam megalakulása 

 

A Külügyminiszterek Tanácsának 1947. novemberi-decemberi londoni értekezletének 

meghiúsulása után a nyugati hatalmak hozzáláttak a külön nyugatnémet állam 

megteremtésének előkészítéséhez. Ezen az értekezleten ugyanis beigazolódott, hogy a német 

kérdésben többé már nem lehetséges a Szovjetunió és a nyugati hatalmak közti megegyezés. 

Zátonyra futott a Külügyminiszterek Tanácsa, a londoni tárgyalások megszakadásával pedig 

gyakorlatilag megszűnt létezni. Konferenciák vették át a helyét, amelyek mind a három nyugati 

zóna számára egyedi megoldásokról tárgyaltak. 

1947. december 17-18-án Londonban megkezdődtek a tárgyalások a francia övezet és 

Bizónia egyesítéséről, illetve a nyugati megszállási terület politikai jövőjéről. Az 

amerikaiaknak és a briteknek sürgetős volt a kérdés: 1948 nyaráig állami képződménnyé 

kívánták formálni a nyugati zónákat, és be akartak iktatni egy ideiglenes nyugatnémet 

kormányt. Párizsban azonban most is aggályok merültek fel. Franciaország is egyértelműen 

kívánatosnak tartotta Nyugat-Európa stabilizálását, de az Oroszországgal szemben táplált 

aggodalmak mellett, biztonságban akarták érezni magukat Németországgal szemben is. Ezért a 

francia kormány ragaszkodott egy háromhatalmi egyezmény megkötéséhez Nyugat-

Németország lefegyverzéséről és demilitarizálásáról, amelyet Marshall 1948. május 11-én 

elutasított, sőt nyíltan közölte, hogy megrövidítik, vagy akár teljesen le is állítják a Marshall-

segélyt, ha Párizs továbbra sem enged a német kérdésben. Ez végül rábírta Franciaországot, 

hogy – ha kissé zúgolódva is, de – hozzájáruljon a nyugatnémet állam megalapításához. 

Franciaország rá volt utalva Nagy-Britannia és az Egyesült Államok segítségére, így 

végül teljesen hozzáidomult a többi nyugati hatalom politikájához. Ez legnyíltabban a francia 

zónának Bizóniához való csatolásában mutatkozott meg: 1948. augusztus 1-jén megalakult 

Trizónia. 

Németország felosztásának következő állomása a három nyugati övezetben bevezetett 

pénzreform volt. A német márka 1948. június 20-ai bevezetése a kényszergazdálkodás 

befejezését is jelentette. Az élelmiszerjegyekkel és az utalványrendszerrel együtt eltűnt a 

„feketepiac” is. Végül eltűntek a sorompók a francia övezet és Bizónia között, illetve a be- és 

kilépési engedélyek, amelyekre a határ átlépéséhez addig szükség volt. Miután pedig 

eredménytelenül végződtek a négy hatalom gazdasági szakértőinek tárgyalásai a közös berlini 

pénzreformról, Berlinben is bevezették a nyugati pénznemet. 
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A Szovjetuniónak a nyugati pénzreform Berlinre való kiterjesztése indítékot adott arra, 

hogy elrendelje a város nyugati részének blokádját. „Technikai zavarok” ürügyével a keleti 

hatóságok 1948. június végén, július elején elzárták a vasúti, közúti és belvízi hajózási 

összeköttetést Nyugat-Berlin és Nyugat-Németország között, és az áramellátást is 

szüneteltették. Csak a légi közlekedési utak maradtak nyitva nyugat felé. 

Később, miután a blokád már elvesztette a célját, vagyis, hogy a Szovjetunió a nyugati 

hatalmakat rákényszerítse arra, hogy engedjenek a német kérdésben, illetve, hogy kiűzze őket 

Berlinből, az 1949. május 4-én New-Yorkban aláírt úgynevezett „Jessup-Malik 

egyezményben” kötelezte magát az elrendelt korlátozások megszakítására. 

Az erős tartományokkal és gyenge központi hatalommal rendelkező nyugatnémet 

szövetségi állam létrehozásáról egy 1948 februárja és júniusa között Londonban tartott 

konferencián született döntés. A Londoni Ajánlások néven ismertté vált közlemény, megbízást 

adott a nyugatnémet állam megalapítására. Ezt, valamint még két további dokumentumot, 

június 2-án nyújtották át a három hatalom kormányának. A három hatalom kormányzóinak 

találkoznia kellett a nyugatnémet tartományok miniszterelnökeivel, hogy felhatalmazzák őket 

az alkotmányozó gyűlés összehívására és az alkotmány kidolgozására. Az alkotmánynak egy 

„szövetségi államforma” megteremtése volt a célja. 1948. július 1-jén a három londoni 

javaslatot „Frankfurti dokumentumok” címen átnyújtották a nyugatnémet tartományok 

kormányfőinek, akik július 8-10. között a Koblenz melletti Rittersturz-hegyen tárgyaltak a 

tervezetről. Három napon keresztül folyt a vita a szövetségesek ajánlásairól és követeléseiről. 

A leglényegesebb pontokban megegyezett a véleményük: egyrészt hangsúlyozni kellett 

a nyugatnémet állam átmeneti jellegét, azaz az új államot azzal a fenntartással kellett létrehozni, 

hogy létrejöhet egy össznémet állam. Ezért az átmeneti „alaptörvény” kidolgozása a tartományi 

parlamentek által választott „parlamenti tanács” feladata lett, nem pedig egy, a nép által 

megválasztott alkotmányozó testületé. A miniszterelnökök július 21-22-én a niederwaldi 

vadászkastélyban megállapodtak, hogy az új képződménynek „államnak” és nem csupán 

„közigazgatási területnek” kell lennie. Megtartották a „Parlamenti Tanácsot” és nem nevezték 

át „Alkotmányozó Gyűléssé”. 

1948 augusztusában egyetértés született abban, hogy a létrehozandó szövetségi 

államnak államfőre, kétkamarás parlamentre és olyan kormányra van szüksége, amely 

együttműködni képtelen parlamenti többség mellett is hatékonyan tud dolgozni; a 

demokráciának nem a népakaraton kell alapulnia, hanem képviseletinek kell lennie; a 

föderalizmust az általános hatáskörök tartományokra való ruházásával kell biztosítani. 
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Míg a nyugati hatalmak a nyugatnémet állam alapításán munkálkodtak, Sztálin 

Németországot illetően kettős stratégiát folytatott. Fő célja, miután a háborús szövetség 1947-

ben végleg szétesett, a Szovjetunió legfőbb ellenfelének, az Egyesült Államoknak Európából 

való kiszorítása volt. Rövidtávon az volt a legfontosabb, hogy a Szovjetunió Németország fölött 

a lehető legnagyobb befolyást biztosítsa magának. A szovjet érdekeknek inkább megfelelt 

volna egy külpolitikában Moszkvától függő Össznémetország, mint egy különálló kommunista 

államalakulat a Szovjet Megszállási Övezet területén. Sztálin a német területből egészen addig 

nem akart nyíltan kommunista csatlósállamot csinálni, amíg még látott esélyt arra, hogy egész 

Németország szovjet ellenőrzés alá kerüljön. 

A szovjet vezető másrészt arra az esetre is felkészült, ha nem sikerülne megakadályoznia 

egy nyugati állam létrejöttét. 1948 májusában létrehozta a Németországi Nemzeti Demokrata 

Pártot (NDPD) és a Népi Demokrata Parasztpártot. A két új pártot azonnal felvették a „népi 

kongresszusi mozgalomba” és végrehajtó szervébe, a Német Népi Tanácsba, amely 1948 

júniusában „egész Németország megbízott képviselő-testületének” nyilvánította magát. 

Három hónappal később, 1948 októberében, a Népi Tanács egyhangúan elfogadott egy 

alkotmánytervezetet, amely mindenekelőtt az alapjogokról szóló részében, az 1919-es weimari 

birodalmi alkotmányon alapult. Az átdolgozott második tervezetet az újonnan választott 

Harmadik Népi Kongresszus május 30-án elfogadta. Az alkotmánytervezet nem volt más, mint 

felkészülés arra az esetre, ha a Szovjetunió kénytelen lenne a számára megfelelő módon 

reagálni a nyugati állam megalapítására. 

Nyugat-Németországban a Parlamenti Tanács 1948. szeptember 1-jén tartotta alakuló 

ülését Bonn városában. A tanácsnak 65 tagja volt, a tanács elnökévé a CDU elnökét, Konrad 

Adenauert választották; a főbizottság elnöke a szociáldemokrata Carlo Schmid, tartományi 

igazságügyi miniszter lett. Vitás kérdések sora akadályozta a Bonnban folyó munka 

gördülékenységét. Különösen vitatott volt az államfő kérdése és az, hogy a tartományok milyen 

mértékben működjenek közre a szövetségi törvényhozásban. Széles körű egyetértés volt viszont 

a „vitatható demokrácia” alapelvét illetően. 

A tanácskozás eredményeként a Parlamenti Tanács erősen korlátozta a szövetségi elnök 

jogait és hatáskörét, de a tisztség maga megmaradt. A szövetségi kancellár választására és 

felmentésére kizárólag a Bundestagnak lett joga. Nem képezte vita tárgyát azonban a nemzeti 

zászló: a fekete-vörös-arany színt a parlamenti tanács valamennyi frakciója támogatta. Az új 

állam nevében is hamar megegyeztek. A „Német Szövetségi Köztársaság” kifejezést széles 

körben elfogadták. 
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A három nyugati hatalom 1949. április 4–8. között Washingtonban lezajlott 

külügyminiszteri találkozóján nemcsak a megszállási szabályzatot írták alá, hanem a szövetség 

gazdasági hatáskörének kérdésében is áttértek a britek rugalmasabb irányvonalára. 

Megállapodtak, hogy a Német Szövetségi Köztársaság megszületésétől kezdve az Egyesült 

Államok kormánya által segélyezési és újjáépítési célokra a német gazdaság rendelkezésére 

bocsájtott összegek felhasználása ellenőrzésének felelőssége átszáll a gazdasági együttműködés 

igazgatóságára. 1949. május 8-án elfogadták az alaptörvény-tervezetet. Négy nappal később a 

szövetséges katonai kormányzók is elfogadták – azzal a feltétellel, hogy el kell ismerni Nyugat-

Berlint, mint tizenkettedik tartományt, ez azonban nem következett be. Nyugat-Berlin 

tulajdonképpen különleges tartomány lett. 

1949. május 10-én Parlamenti Tanács Bonnt jelölte ki a „szövetségi szervek ideiglenes 

székhelyéül”, majd 1949. május 23-án ünnepélyesen kihirdették az alkotmányt, az úgynevezett 

Alaptörvényt. A Bundestag-választások időpontját 1949. augusztus 14-re tűzték ki. 1949. 

szeptember 7-én megalakult a Bundestag (Szövetségi Parlament) és a Bundesrat (Szövetségi 

Tanács). Az alkotmány Nyugat Németországot 10 tartományból álló szövetségi köztársasággá 

alakította át. A tartományoknak külön parlamentjeik és kormányaik voltak, de a törvényhozás 

legfelsőbb szervei a Szövetségi Tanács és a Szövetségi Parlament lett. A Szövetségi Parlament 

képviselőit általános választójog alapján 4 évenként választották. A választójog nőkre és 

férfiakra egyaránt kiterjedt. A Szövetségi Tanács tagjait a tartományok kormányai nevezték ki. 

A Szövetségi Parlament tagjaiból és a tartományi parlamentek küldötteiből álló Szövetségi 

Gyűlés választotta meg 5 évre a weimari alkotmányhoz képest szűkebb körű jogokkal 

felruházott szövetségi elnököt. Az alkotmány egyik cikkelye szerint a nyugatnémet állam 

magára vállalja azt a kötelezettséget, hogy saját szuverén jogait nemzetközi szerveknek adja át, 

és beleegyezik a szuverén jogok korlátozásába. 

Szeptember 15-én megszületett az első történelmi jelentőségű döntés: a Bundestag 

szövetségi kancellárrá választotta Konrad Adenauert, a szövetségi elnöknek pedig Theodor 

Heuss professzort, a Szabad Demokrata Párt vezetőjét. Az új kormány koalíciós alapon 1949. 

szeptember 20-án jött létre. Ez a dátum jelzi a Német Szövetségi Köztársaság megalakulását. 

A Szovjetunió nem hagyhatta válasz nélkül a történéseket. 1949. október 1-jén a három 

nyugati nagyhatalomhoz intézett jegyzékében leszögezte, hogy a nyugatnémet külön kormány 

létrehozatala nem tekinthető másnak, mint a Németország kettészakítását célzó politika 

beteljesülésének, és az „a potsdami megállapodás megsértésével” történt. 

A nemzeti egység megszakítása után Kelet-Németországban is szükségessé vált az új 

önálló állam létrehozása. 1949. szeptember 27-én, három héttel a Bundestag és a Bundesrat 
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bonni megalakulása után Sztálin egy NSZEP-küldöttségnek hozzájárult a Német Demokratikus 

Köztársaság megalakulásához. Október 4-én a népi kongresszus mozgalmát felváltotta a 

demokratikus Németország Nemzeti Frontja, amely minden pártot és tömegszervezetet felölelt. 

Október 7-én a német Népi Tanács ideiglenesen Népi Kamarának nyilvánította magát, és 

elfogadta azt az alkotmányt, amelyet néhány hónappal korábban, május végén, a Harmadik 

Népi Kongresszus fogadott el. Ez az alkotmány éppúgy biztosítani látszott a polgári 

szabadságjogokat, köztük a tulajdonra való jogot, mint a szakszervezeti sztrájkjogot. De a 

látszat csalt. A 6. cikkely, amely a demokratikus intézmények és szervezetek elleni bojkottra 

való uszítást, a demokratikus politikusok meggyilkolására való felbujtást, vallási, faji és népek 

gyűlöletére, valamint háborúra való uszítást és minden egyéb olyan cselekményt, amely az 

egyenjogúság ellen irányul a büntető törvénykönyv értelmében bűncselekményként határozta 

meg, szabad utat adott a nem kívánatos vélemények elnyomásának. A hatalom klasszikus 

államjogi megosztását, az NDK alkotmánya nem tartalmazta. „A köztársaság legfelsőbb 

szerve” névleg a Népi Kamara lett, ami már eleve kizárta a független igazságszolgáltatást. 

Október 10-én a Szovjetunió az NDK kormányára ruházta mindazokat a funkciókat, 

amelyeket eddig a németországi szovjet katonai közigazgatás gyakorolt. 

Az alkotmány elfogadását követően 1949. október 11-én Wilhelm Piecket, a Szocialista 

Egységpárt egyik vezetőjét választották meg a Német Demokratikus Köztársaság elnökévé. A 

minisztertanács elnöke Otto Grotewohl – a Szocialista Egységpárt másik vezetője – lett. 

Megalakult tehát az első német munkás-paraszt állam. Október 15-én a Szovjetunió hivatalosan 

is elfogadta a Német Demokratikus Köztársaságot. 

A Német Demokratikus Köztársaság megalakulásakor teljesebb jogú állam volt, mint a 

Német Szövetségi Köztársaság, amelynek önállóságát az úgynevezett megszállási statútum 

még jó ideig erőteljesen megnyirbálta. Ez lehetővé tette az amerikai politika zavartalan 

érvényesülését, az amerikai és más nyugati érdekeltségek nagyarányú kiterjesztését az NSZK-

ra. 

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a szövetséges hatalmak a II. világháború 

befejezése után közös céljukként határozták meg Németország teljes mértékű feldarabolását és 

megsemmisítését. Ezen elhatározásaikat a Teheránban, Jaltában és Potsdamban tartott 

konferenciáik alkalmával csak még inkább megerősítették. A Kelet és Nyugat között egyre 

növekvő konfliktusok megpecsételték Németország sorsát. A hidegháborús viszonyok 

közepette a döntő lépést a nyugati hatalmak tették meg a különválás felé, azzal, hogy 

megalapították Bizóniát, majd Trizóniát, végül pedig a Német Szövetségi Köztársaságot, 

mellyel véglegesen búcsút intettek a Szovjetunióval való együttműködési politikának. 
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A szövetséges hatalmak mivel nem tudtak megállapodásra jutni Németország sorsát 

illetően, még szélesebbé vált a hidegháború európai frontja. A frontvonal a két tábor között egy 

valaha egységes államon belül ― sőt, Berlin esetében egyetlen városon belül ― húzódott. Két 

állam született, melyek külön utakon fejlődtek hosszú éveken keresztül. Új fejezet nyílt a német 

történelemben. 

 

A kettészakadt Németország 
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II. A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNETE 

 

2.1 Konrad Adenauer és nyugatbarát politikája. 

2.2 Ludwig Erhard kancellársága és a nagykoalíció évei. 

2.3 Új keleti politika és az enyhülés évei. 

 

2.1. Konrad Adenauer és nyugatbarát politikája 

 

Mivel 1948–49 folyamán a nyugati-szovjet ellentétek egyre jobban kiéleződtek, az 

1949-ben kihirdetett berlini blokád szinte elválaszthatatlanul együtt járt a Németország 

felosztásáról szóló döntéssel. Központi jelentőségű volt az a tény is, hogy a Német Szövetségi 

Köztársaság Alaptörvényének 1949. május 8-án történő elfogadásával megszűnt a blokád 

legfontosabb okainak egyike. Így tehát 1949. szeptember 20-án, a Német Szövetségi 

Köztársaság megalakulásának napján, végleg beigazolódott az ország egységének megszűnése. 

A Kelet és Nyugat közötti konfliktus, amely a negyvenes évek második felében kezdődött, a 

két német részállam cselekedeteit is meghatározta hosszú éveken át. 

Az 1949. szeptember 15-én megtartott Bundestag-választásokon Konrad Adenauert 

választották meg az NSZK első kancellárjává. Bár a választásokon, Adenauer csak egyetlen 

szavazattal kapott többet a szükségesnél, mégis attól a naptól fogva, neve elválaszthatatlanul 

összekapcsolódik a Német Szövetségi Köztársaság történetével. Ezt az időszakot, amely 

hivatalosan 1963 őszéig tartott, jelentős mértékben meghatározta a háború utáni első német 

kancellár politikája és személyisége. Adenauer legfőbb célja a belátható időre nézve az volt, 

hogy az NSZK a lehető leggyorsabban szuverén, a Nyugathoz szilárdan kötődő állam legyen. 

E cél érdekében a nyugati hatalmakkal szemben egyfajta „teljesítő politikát” folytatott, amellyel 

az NSZK iránti bizalmat kívánta erősíteni. Adenauer szerint a nyugat–német külpolitika 

lehetőségei tehát eleve be voltak határolva.  

Az új Szövetségi Köztársaság első lépése a nyugati integráció felé az OEEC-be (Európai 

Gazdasági Együttműködési Szervezetbe) való belépés volt 1949. október 31-én. Ennek a 

szervezetnek, amelyet 1948. április 16-án alapítottak Párizsban, az volt a feladata, hogy a 

Marshall-tervből származó forrásokat a lehető leghatékonyabban ossza szét, koordinálja a 

közös újjáépítési programot, valamint liberalizálja az áru - és pénzforgalmat a tagállamok 

között. Emellett 1949. december 15-én létrejött egy német–amerikai egyezmény a gazdasági 
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együttműködésről, amely a Szövetségi Köztársaság legelső nemzetközi jogi szerződése volt, és 

amely megteremtette annak a feltételeit, hogy a Marshall-terv forrásaiból létrehozhassanak az 

Európai Újjáépítési Program (ERP) keretében egy úgynevezett „ERP-különvagyont” az ország 

számára, amelyből hitelt nyújthatnak a befektetések számára. 

Az NSZK megalakulása után a három nyugati külügyminiszter (Acheson, Bevin és 

Schuman) 1949. november 9-10-én Párizsban konferenciát tartott. A kiadott zárónyilatkozat 

szerint megerősítették politikájukat, hogy a „német ügyek intézésében széles területen szabad 

elhatározást engedélyeznek” az NSZK-nak, valamint támogatják és bátorítják az NSZK-nak az 

európai közösségbe való integrálódását, és e céloknak megfelelő utasításokat és 

felhatalmazásokat adnak a főbiztosoknak. 

Az ipari leszerelések kérdését a három nyugati főbiztos és Adenauer kancellár 

Petersbergben (Bonn mellett) rendezte, ahol november 22-én több egyezményt írtak alá. A 

petersbergi egyezmény szövege szerint többek között megállapodtak arról, hogy a 

gyárleszereléseket csaknem teljes mértékben haladéktalanul leállítják, fenntartva bizonyos 

anyagok termelését érintő tilalmakat és korlátozásokat. Ezen kívül Adenauer ígéretet tett arra, 

hogy az NSZK csatlakozik a Nemzetközi Ruhr Hatósághoz, amelynek keretein belül az 1948. 

decemberi Ruhr-statútum értelmében a három nyugati hatalom és a Benelux-államok a rajnai-

vesztfáliai iparterület szén- és acéltermelését, valamint a szén és az acél elosztását ellenőrizték. 

A legfontosabb célnak azt tartották, hogy a Szövetségi Köztársaság békeszerető tagként 

illeszkedjen be az európai közösségbe. 

A Szövetségi Köztársaság politikai és gazdasági fellendülése szempontjából rendkívül 

nagy volt a jelentősége a nyugat-európai államokkal, főleg Franciaországgal való kiegyezése. 

A franciák csak idegenkedve fogadták el az NSZK megalapítását, amellyel az ártalmatlan 

kisállamokba való zónás felosztás semmivé lett. Emellett a Saar-vidék miatt is konfliktus volt 

Franciaország és a Szövetségi Köztársaság között, ugyanis ezt a területet politikailag 

leválasztották a francia megszállási zónáról. 

Ezen nézeteltérések rendezése volt tehát az elsődleges célja az 1950. május 9-én 

megkezdődő Schuman-tervnek. A terv elválaszthatatlan Jean Monnet nevétől, aki kidolgozta a 

Németország és Franciaország közötti úgynevezett „Montánunió” gondolatát. Robert Schuman 

francia külügyminiszter szorgalmazta, hogy az NSZK és a Saar-vidék társult tagként lépjen be 

az Európai Tanácsba, ugyanis véleménye szerint az európai nép egyesítése megköveteli, hogy 

Franciaország és Németország között megszűnjék az évszázados ellentét. A megkezdett munkát 

így elsősorban Franciaországnak és Németországnak kell megragadnia. 
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Adenauer is támogatója volt ennek az ötletnek, mivel az Európa tanácsi tagságban 

lehetőséget látott arra, hogy az NSZK egy lépéssel közelebb kerüljön a szuverenitáshoz. Az 

NSZK 1951 májusában lett az Európai Tanács teljes jogú tagja; a Saar-vidék társult tag maradt. 

Amikor pedig 1952. július 24–25-én életbe lépett a Montánunióról szóló szerződés, megszűnt 

a Ruhr-vidékre vonatkozó rendelet, a Ruhr-hatóság, valamint a szövetségesek felügyelete és 

megszorításai a bányászat és kohászat területén. A szerződés kimondta, hogy „a lehető 

legkisebb adminisztratív gépezettel és az érdekelt felekkel szoros együttműködésben” kell 

dolgozni. Ezzel megkezdődött az Európába vezető út, amely a Szövetségi Köztársaság számára 

némi egyenjogúságot és önállóságot is hozott. 

Amikor 1950-ben az amerikai csapatok megkezdték a háborút Koreában, az Egyesült 

Államok is átértékelte a Németország-politikára vonatkozó álláspontját. Abból a célból, hogy 

Nyugat-Németország hatékonyan hozzájárulhasson Nyugat-Európa biztonságához, az 1950. 

szeptember 12-26-a között tartott New-York-i konferencián a nyugati nagyhatalmak 

külügyminiszterei elhatározták az NSZK felfegyverzését és bekapcsolását az atlanti szövetségi 

rendszerbe. A Tanács hozzájárult ahhoz, hogy a lehető mihamarabbi időpontban egy központi 

parancsnokság alatt álló egységes haderőt állítsanak fel, amely képes megelőzni a támadást és 

biztosítani Nyugat-Európa védelmét.  

1952. május 26-án pedig a három nyugati hatalom és az NSZK aláírta a bonni 

szerződést, amely helyreállította az NSZK szuverenitását. A szerződés kimondta, hogy a három 

nyugati hatalom megszünteti a megszállási rendszert a Szövetségi Köztársaságban, hatályon 

kívül helyezi a megszállási szabályzatot. Egy nappal később, május 27-én Franciaország, 

Olaszország, az NSZK és a három Benelux-állam aláírta Párizsban az Európai Védelmi 

Közösség (európai hadsereg) felállításáról szóló szerződést. 

A Szovjetunió látva az NSZK-nak az atlanti szövetségbe való integrálását, javasolta a 

nyugati hatalmaknak az egységes Németország helyreállítását, a békeszerződés megkötését, a 

külföldi csapatok kivonását és Németország semlegességét. A szovjet kezdeményezés azonban 

nem vezetett eredményre, a bonni szerződést május 26-án aláírták, elutasítva ezzel a szovjet 

jegyzéket. 

Konrad Adenauer a belpolitikában is teljességre törekedett. Az 1950-es évek kezdetétől 

Nyugat-Németországban „gazdasági csodának” is nevezett ipari fellendülés vette kezdetét. Tíz 

év alatt az ipari termelés mintegy két és félszeresére emelkedett, jelentősen fejlődött a 

nyugatnémet mezőgazdaság is, annak ellenére, hogy a mezőgazdasági szempontból értékesebb 

területek az NDK-hoz kerültek. A szövetségi kancellár ez által nagy tekintélyre tett szert a 
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lakosság körében, így 1953. szeptember 6-án, Adenauer magasan megnyerte a második 

Bundestag-választásokat. 

1954. augusztus 30-án a francia elnök De Gaulle kijelentette, hogy számára az EVK 

megszavazása egyet jelent Franciaország önálló nemzet mivoltának kioltásától. A franciák 

visszalépésével az Európai Védelmi Közösség nyugatnémet hadosztályok részvételével való 

megalakítása meghiúsult és következésképpen az 1952. május 26-i bonni szerződés 

hatálybalépése is elmaradt. Mind ezek után a nyugati hatalmak céljaik megvalósítására további 

lépéseket tettek, ragaszkodtak Nyugat-Európa integrációjához, az NSZK-t is beleértve. Ezen 

intézkedések első megnyilvánulásai az 1954. évi londoni és párizsi konferenciák 

megtartásában, valamint a párizsi szerződések aláírásában mutatkoztak meg. 

A londoni konferencián (1954. szeptember 28. – október 3.) kilenc hatalom vett részt: 

az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország Belgium, Hollandia, 

Luxemburg, valamint az NSZK és Olaszország. Itt Franciaország lehetőséget kapott nyugati 

szomszédja bizonyos mértékű ellenőrzésére. Ugyanis az 1948-as brüsszeli szerződést, melynek 

tagjai Nagy-Britannia, Franciaország és a Benelux-államok voltak, az NSZK és Olaszország 

felvételével kibővítették, és létrejött a Nyugat-Európai Unió (NYEU). Sokkal fontosabb volt 

azonban, hogy az NSZK-t felkérték, legyen a NATO tagja. 

Ezt követően Párizsban több konferenciát tartottak (1954. október 19–23.), amelyek 

eredményeként – néhány kivételtől eltekintve – a londoni határozatok alapján készült 

különböző megállapodásokat írtak alá:  

 1956. október 27-i francia-német szerződés értelmében politikailag és 

gazdaságilag is az NSZK-hoz csatolták a Saar-vidéket; 

 a nyugati hatalmak megszüntették a megszállási rendszert az NSZK területén, és 

helyreállították az ország teljes szuverenitását (azonban a szövetséges csapatok, 

mint „védelmi erők” Németországban maradtak). A Szövetségi Köztársaság pedig 

megerősítette azon szándékát, hogy teljes mértékben bekapcsolódjon a szabad 

nemzetek közösségébe, azzal, hogy tagjává válik a szabad világ közös céljait 

előmozdító nemzetközi szervezeteknek. 

 A Brüsszeli szerződés részesei elhatározták, hogy meghívják a Német Szövetségi 

Köztársaságot és Olaszországot, csatlakozzanak ehhez a szerződéshez. Valamint 

megállapodtak a Nyugat-európai Unió fegyveres erőiről és azok ellenőrzéséről. A 

Német Szövetségi Köztársaság kötelezte magát, hogy nem gyárt területén atom-, 

biológiai és kémiai fegyvereket. 
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 Megállapodás született arról, hogy az NSZK csatlakozik a NATO-hoz, valamint, 

hogy a Német Szövetségi Köztársaság az Észak-atlanti Szerződéshez való 

csatlakozásával kötelezte magát, hogy tartózkodik minden, a Szerződés szigorúan 

védelmi jellegével össze nem egyeztethető akciótól. 

1955. május 6-án a Német Szövetségi Köztársaság a Nyugat-Európai Unió és a NATO 

tagja lett. A nyugati szerződések keresztülvitelével Adenauer elérte legfontosabb célját, az 

NSZK a Nyugattal szövetséges egyenrangú hatalom lett. Hivatali idejének utolsó nyolc évében 

azonban a kancellár alig tudott hasonlóan nagy horderejű célokat megvalósítani.  

1955. szeptember 9-13-a között a Szovjetunió és az NSZK először tárgyalt egymással 

közvetlenül és hivatalosan. Itt mindkét szerződő fél kijelentette, hogy mind a Szovjetunió, mind 

a Német Szövetségi Köztársaság politikája fontos céljának tekinti a nemzetközi béke 

megőrzését és a feszültség enyhítését. A két fél között megállapodás született arról, hogy a 

Szovjetunió hozzájárul ahhoz, hogy a túlélő német hadifoglyok hazatérjenek Németországba. 

A kancellár cserébe beleegyezett a Szovjetunióval való diplomáciai kapcsolatok felvételébe, 

ettől fogva két német követség volt Moszkvában: az NSZK-é és az NDK-é. Az NSZK ezzel a 

lépéssel először létesített kapcsolatokat egy olyan országgal, amelynek a másik Németországgal 

is voltak kapcsolatai. 

Azért, hogy elejét vegyék annak, hogy más országok is elismerjék az NDK-t, a 

nyugatnémetek már szeptember 22-én megfogalmazták a „Hallstein-doktrínát”. Ennek lényege, 

hogy az NSZK kormánya nem veszi fel a diplomáciai kapcsolatokat azokkal a kommunista 

országokkal, melyek már elismerték az NDK-t. Először 1957. október 18-án mutatkozott meg, 

hogy mit is jelent a Hallstein-doktrína, amikor az NSZK megszakította a diplomáciai 

kapcsolatait Jugoszláviával, miután Belgrád négy nappal korábban nemzetközi jogi tekintetben 

elismerte az NDK-t azzal, hogy követeket küldött Kelet-Berlinbe. Ez volt az első eset, hogy 

Bonn alkalmazta a doktrínát, amely szerint az NSZK barátságtalan lépésnek tekinti, ha egy 

harmadik állam elismeri az NDK-t. 

A szövetségi kormány legnagyobb politikai sikerét az európai politikában érte el. 1956 

októberében a Montánunió hat államának külügyminiszterei megállapodtak az Európai 

Atomenergia-közösség (EURATOM) és az Európai Gazdasági Közösség (EGK) 

létrehozásában. 1957. március 25-én ünnepélyes keretek között aláírták a Római szerződéseket. 

Az EURATOM-szerződés az atomenergia békés felhasználásának és ellenőrzésének alapjait 

teremtette meg, és a szerződés megállapította, hogy szükség van egy olyan hatalmas nukleáris 

ipar kialakítására, amely nagy mennyiségű energiát szolgáltat. Az EGK létrehozása pedig egy 

újfajta európai képződmény felállítását jelenti, a tagok célja, hogy közös akcióval biztosítják az 



44 
 

Európát megosztó korlátok eltávolításával országaik gazdasági és szociális haladását. A 

szerződések szerint a vámok és kereskedelmi korlátozások folyamatos leépítésével 12 éven 

belül létrejön a Közös Piac, és legkésőbb 15 év múlva vámakadályoktól mentes, átjárható 

gazdasági térség jön létre Európában. 

Ez alatt konkrét formát öltött a védelmi hozzájárulás. 1956. január 2-án behívták az első 

önkénteseket. A fegyveres erőkben, a már létező szövetségi határőrségben vagy egy még 

létrehozásra váró polgári védelmi szervezetben teljesített szolgálatra a 18. életévüket betöltött 

férfiakat lehetett kötelezni. A Bundestag a szövetséges véderőt Bundesweh-nek nevezte el. 

Adenauer és kormánya a szociális biztonságról is gondoskodott. 1957. január 21-én a 

Bundestag elfogadta a munkások és alkalmazottak nyugdíjbiztosításra való jogát 

újraszabályozó két törvényt. A nyugdíjreform lényege a bruttóalap dinamikus nyugdíj 

bevezetése volt. Mivel a törvények 1957. január 1-éig visszamenőleg léptek hatályba, több 

millió nyugdíjas jövedelme azonnal jelentősen megnövekedett. 

Mindezen események hatására az 1957. szeptember 15-én tartott Bundestag-választások 

az Kereszténydemokrata Unió pártjainak győzelmével és Adenauer személyes diadalával 

végződtek.  

A német kérdésről folytatott viták 1958 végén új szakaszba léptek. A moszkvai 

Sportpalotában tartott november 10-i beszédében Hruscsov kétségbe vonta Berlin négyhatalmi 

státuszát. A Szovjetunió ezért átruházza a szuverén NDK-ra azokat a berlini feladatokat, 

amelyeket eddig a szovjet szervek láttak el. November 27-én a washingtoni, londoni és párizsi 

kormányhoz is eljuttatott szovjet jegyzék szerint, amely Hruscsov „Berlin-ultimátumaként” 

vonult be a történelembe, a nyugati hatalmaknak egy éven belül bele kell egyezniük Nyugat-

Berlin demilitarizált „szabad várossá” történő átalakításába. Arra az esetre, ha a nyugati 

hatalmak nem vonják ki csapataikat és nem vetnek véget a megszálló rendszernek, a 

Szovjetunió és az NDK egyoldalúan fog eljárni. 1959. január 10-én a szovjet miniszterelnök 

újabb jegyzéket készített és egy békeszerződés-tervezetet, amely kötelezte a két német államot 

arra, hogy ne vegyen részt katonai szövetségekben és lépjen ki a már meglévőkből. Bár ezzel a 

Nyugatot sikerült némiképp megfélemlíteni, előrelépés nem történt az ügyben, és Berlin 

kérdése továbbra is a világpolitika napirendjén maradt. 

Hruscsov 1961 júniusában benyújtotta új, hathónapos határidejű Berlin- ultimátumát. 

Ha 1961 decemberéig nem sikerül a szovjet követeléseknek megfelelően megegyezni Berlinről, 

a Szovjetunió külön békeszerződést köt az NDK-val, és átengedi neki a Nyugat-Berlin „szabad 

városához” vezető közlekedési útvonalak ellenőrzését. Ezek után már nem volt visszaút, miután 

Hruscsov minden olyan erőfeszítése kudarcba fulladt, arra irányult, hogy a nyugati hatalmakkal 
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közös megállapodást találjon Berlinnel kapcsolatban. 1961. augusztus 13-án éjjeli egy órakor 

lezárták Nyugat-Berlint. Az akció a kora hajnalban vette kezdetét, Kelet-és Nyugat-Berlin 

határán először szögesdróttal, majd fallal lehetetlenné az átkelést. 

Adenauer kancellári pályafutása végső szakaszában rendezte az NSZK kapcsolatát 

Franciaországgal. Az 1963.évi de Gaulle ― Adenauer szerződés történelmi dokumentuma a 

francia-német megbékülésnek, az évszázados ellenségeskedés felszámolásának. A francia-

nyugatnémet együttműködésről szóló megállapodást január 22-én a párizsi Elysée-palotában 

írták alá, elismerve, hogy a két ország együttműködésének megerősítése elengedhetetlen 

állomás az egyesült Európához vezető úton, ami mindkét nép célja. A szerződés értelmében a 

két ország állam ezek után kölcsönösen egyeztet minden fontos külpolitikai kérdésben, 

valamint szorosan együttműködnek az oktatáspolitika és a diákcsere területén. 

Adenauer kancellárságának hátralévő hónapjaiban elsősorban annak a kísérletnek 

szentelte erejét, hogy az utolsó pillanatban mégis csak megakadályozza, hogy Ludwig Erhard 

legyen az utóda. Bár mint gazdasági minisztert elismerte a munkáját, úgy gondolta, hogy 

utódjaként őt „lenullázza”. Törekvései azonban kudarcot vallottak, és miután 1963. október 15-

én a német Bundestagban ünnepélyes keretek között elbúcsúztatták a kancellárt, Konrad 

Adenauert, a rákövetkező napon megválasztották Ludwig Erhardot utódjául. 
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2.2. Ludwig Erhard kancellársága és a nagykoalíció évei 

 

Amikor Ludwig Erhard 1963. október 16-án átvette a szövetségi kancellár hivatalát, 

olyan ember került erre a posztra, aki mindenki másnál jobban szimpatizálta a németek újbóli 

felemelkedését a második világháború után. 

1963 végén az NDK-hoz való viszony volt az első problémák egyike, amelyekkel a 

bonni kormánynak – Erhard keresztény-liberális kabinetjének szembe kellett néznie. Az első 

pozitív lépés ezzel kapcsolatban a határátlépési engedélyekről szóló megállapodás aláírása volt. 

Eszerint 1963. december 17. és 1964. január 5. között a nyugat-berliniek meglátogathatták 

rokonaikat a város keleti részében. 

A következő előrelépések a 1963-1964-ben kötött kereskedelmi megállapodások 

Lengyelországgal, Romániával, és Magyarországgal, majd 1964 márciusában ezt egy hosszú 

távú megegyezés követte Bulgáriával az áru- és valutaforgalom területén, melyet aztán más 

országokhoz hasonlóan a kereskedelmi képviseletek cseréje követett.  

Nyugat-Németország külpolitikai kudarca volt azonban, hogy az arab államok, kivéve 

Líbiát, Marokkót és Tunéziát, megszakították diplomáciai kapcsolataikat az országgal, miután 

az felvette a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. Ezt a válságot, azóta is úgy tartják számon, 

mint Erhard bukásának egyik legfontosabb elemét. 

A keleti politika stagnálása és az atlanti tömbön belüli feszültségek problémák elé 

állították a Szövetségi Köztársaságot a külpolitika területén. Ludwig Erhardnak azonban 

mégsem kellett attól tartania, hogy a külpolitikai kudarcok nehezítenék helyzetét a Bundestag-

választásokon. A gazdaság ugyanis virágzott, az országban nemcsak teljes foglalkoztatottság 

volt, hanem jelentős munkaerőhiány is. 1965 júniusában úgy tűnt, a „gazdasági csodának” 

sosem lesz vége. 1965. szeptember 19-én Ludwig Erhardot hirdették ki a választás győztesének. 

Október 20-án pedig Erhardot ismét szövetségi kancellárrá választották, a kormányalakítás 

során azonban sokat veszített tekintélyéből. Tiszteletet ugyan éreztek Erhard, mint gazdasági 

miniszter iránt, de csak nagyon ritkán, mint kancellárral szemben. 

A 60-as évek második felében, a teljes külpolitikai elszigetelődés elkerülése érdekében 

a német külügyminisztérium előkészítette „a szövetségi kormány jegyzékét a leszerelésről és a 

béke biztosításáról”. Az 1966. március 25-én elkészült tervezetet a keleti blokk országainak is 

átnyújtották – ismét csak az NDK kivételével –, sőt az arab országoknak is. Ez a köztudatba 

hamarosan „békejegyzékként” bevonuló kezdeményezés, újdonságot is tartalmazott: az 
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újraegyesítés és a feszültségek enyhítésének összekapcsolását. Bonn ráadásul lemondott az 

atomfegyverek birtoklásáról, de a társrendelkezésről nem, mert ez utóbbi egyedül a keleti oldal 

érdeke lett volna. Megerősítették, hogy az NSZK-nak nincsenek területi követelései. A jegyzék 

lényege mindenesetre a katonai erő alkalmazásáról való lemondás felajánlása volt. Bár Európa 

kommunista államai elutasítóan válaszoltak a „békejegyzékre”, Erhard és kormánya óvatosan 

rátért az enyhüléspolitika útjára.  

Mindezen próbálkozások ellenére Bonn külpolitikáját 1966-ban a nyugati 

szövetségesekkel való feszült viszony határozta meg. A brit, a francia és az amerikai 

kormánnyal szemben egyaránt költségtérítési problémái voltak. Itt elsősorban pénzről volt szó, 

amelyet a szövetségi kormánynak kellett volna kifizetnie, amennyiben nem akarja elveszíteni 

katonai védelmét. Mivel azonban ezt a németek nem tudták teljesíteni, a feszültség egyre nőtt 

az országok között. 

Mindez 1966 nyarán és őszén annyira összeállt, hogy mindenkiben tudatosult a válság 

fogalma. A külpolitikai viszonyok rendezésére a bonni kormány szeptember 29-én elfogadott 

egy költségvetést, amely drasztikus takarékossági intézkedéseket tartalmazott, szükség esetén 

adóemelésre is készek voltak. A költségvetési válság azonban már rég kancellárválságba 

csapott át. A szociáldemokraták október 31-én indítványozták, hogy a Bundestag szólítsa fel a 

kancellárt arra, hogy vesse fel a bizalmi kérdést. Erre az lett volna a megfelelő lépés, ha Erhard 

önként lemond, azonban Erhard nem volt hajlandó megtenni ezt. November 8-án a Bundestag 

először nyilvánította ki bizalmatlanságát egy szövetségi kancellárral szemben. 

Ludwig Erhard szövetségi kancellár 1966. november 30-án benyújtotta lemondását. 

December 1-én a Bundestag Kurt Georg Kiesingert választotta az NSZK harmadik szövetségi 

kancellárjává.  

A hatalomváltás után voltaképpen csak egy út maradt fejlődés felé, mégpedig egy 

nagykoalíció létrehozása a CDU/CSU és az SPD részvételével, amelyben továbbra is a CDU 

adja a kancellárt, a személyi és szakmai kérdésekben azonban kompromisszumokat köt az 

addigi ellenzékkel. A nagykoalíció számára a legnagyobb kihívást akkor, amikor 1966 

decemberében megkezdte munkáját, a recesszió leküzdése jelentette. A közvéleményt 

leginkább a munkanélküliség növekedése nyugtalanította. A költségvetési hiányt az 

adókedvezmények leépítése és a kiadások mérséklése révén a mezőgazdaság, a honvédelem, a 

fejlesztési és a szociális segélyek területén kiegyenlítették. 1967. február 23-án pedig a 

„hitelfinanszírozási törvénnyel” 2,5 milliárd német márkát bocsátottak rendelkezésre olyan 

befektetésekre, amelyek a vasút, a posta, a közlekedés, valamint az oktatás és a kutatás 

fejlesztését szolgálták.  
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A „gazdasági stabilitás és a növekedés elősegítéséről” szóló törvény június 14-én lépett 

hatályba. Kötelezte a kormányt arra, hogy a megfelelő és folyamatos gazdasági növekedés 

mellett biztosítsa az árak stabilitását, a teljes foglalkoztatottságot, illetve a külkereskedelmi 

egyensúlyt. Az ún. „szükségállapot-törvények”, amelyek 1968. június 28-án léptek életbe, arra 

szolgáltak, hogy a lakosság és a haderők ellátását honvédelmi helyzetben biztosítsák. A 

szükségállapot–alkotmány elfogadása elengedhetetlen volt, mert addig az Egyesült Államok, 

Nagy-Britannia és Franciaország érvényesítették azt a jogukat, hogy veszély esetén a 

Németországban állomásozó csapataikat mozgósítják, és meghozzák a megfelelő 

intézkedéseket. 

A nagykoalíció a törvényhozási időszak utolsó évének elejére megnyerte a recesszió 

elleni harcot. Reformok sorozata került elfogadásra, melyek mind a jóléti társadalom 

kialakítását kívánták megteremteni.  

A Bundestag és a Bundesrat 1969 áprilisában és májusában elfogadta a pénzügyi 

reformokat, az alaptörvénybe foglalták a felsőoktatási intézmények létrehozását és kiépítését, a 

regionális gazdasági szerkezetet, az agrárstruktúra és a partvédelem javítását. A pénzügyi 

reformot közvetlenül követte a büntetőjog reformja. A Bundestag 1969. május 9-én elfogadott 

két törvényt, amely szakított azzal a hagyományos alapelvvel, hogy a büntetés fő célja a bűn 

megtorlása. Megszüntették a fegyházakat, egységesek lettek a szabadságvesztési tételek. Egyes 

kisebb kihágásokat szabálysértéssé minősítettek vissza: az istenkáromlás, a házasságtörés és a 

felnőttek közötti homoszexualitás innentől kezdve nem volt büntethető. Június 26-án egy 

további büntetőjogi módosító törvény született: a Bundestag feloldotta a népirtás bűntettének 

elévülését, és általánosan 20-ról 30 évre emelte az életfogytiglani szabadságvesztéssel 

büntethető bűncselekmények elévülési idejét. 

A nagykoalíciónak azonban a külpolitikában nehezebb dolga volt. Az 1966-os év 

megdöbbentő nyomatékkal tárta fel, hogy időközben mennyire beszűkült a Szövetségi 

Köztársaság külpolitikai mozgástere. Ekkor ütött vissza, hogy az ötvenes években a nemzetközi 

rend változásaihoz szinte semmiben sem alkalmazkodott az ország. Kiesinger és 

külügyminisztere, Brandt számára fontos volt, hogy jó kapcsolatokat tartsanak fent az Amerikai 

Egyesült Államokkal és Franciaországgal, mivel tudatában voltak a külpolitikai elszigetelődés 

veszélyeinek. 

Ami az NDK-hoz való viszonyt illeti, Kiesinger elutasította egy második német állam 

politikai és jogi elismerését, azaz Németország kettéosztottságának megpecsételését. 1967. 

január 31-én megegyezett a diplomáciai kapcsolatok felvételében az NSZK és Románia között. 

Magyarország és Bulgária szintén készen állt, hogy kövesse a román példát. Azonban a varsói 
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külügyminiszteri konferencián új irányt írt elő az NDK. Az ott elhatározott „Ulbricht-doktrína” 

szerint ettől kezdve a keleti blokk egyetlen országa sem normalizálhatja a Szövetségi 

Köztársasághoz fűződő viszonyát, mielőtt ezt maga nem teszi meg. Szóval a második német 

állam elismerése nélkül semmiféle további keleti politika nem lehetséges. Az NDK viszont csak 

akkor kívánta felvenni a diplomáciai kapcsolatokat az NSZK-val, ha az lemond az 

atomfegyverekről, elismeri az NDK-t és Európa fennálló határait, és feladja az egyedüli 

képviseletre való igényt. A nagykoalíció országának csak a Csehszlovákiával folytatott 

gazdasági tárgyalások hoztak 1967 augusztusában eredményt. A Hallstein-doktrínát azonban 

1968. január 31-én gyakorlatilag elvetették: ezen a napon Bonn újra felvette a diplomáciai 

kapcsolatokat Belgráddal, amelyet 1957 októberében szakított meg, miután Jugoszlávia 

diplomáciai kapcsolatba lépett az NDK-val.  

1969 májusában pedig bekövetkezett az, amit Bonn el akart kerülni: Kambodzsa, Irak 

és Szudán elismerte az NDK-t. Irakkal és Szudánnal még 1965 májusában megszakadtak a 

diplomáciai kapcsolatok, Kambodzsával azonban nem. A kormány június 4-én a Kambodzsával 

való diplomáciai kapcsolatok „befagyasztásával” válaszolt. Kambodzsa azonban hatalmas 

pofont adott Bonnak: június 11-én megszakította diplomáciai kapcsolatait az NSZK-val. 

Júniusban két arab állam, Szíria és Dél-Jemen is elismerte az NDK-t. Bonnak csak Dél-

Jemennel voltak diplomáciai kapcsolatai. Július 2-án a kormány úgy döntött, hogy felfüggeszti 

ezeket a kapcsolatokat, és visszahívja nagyköveteit. 

1967. július 1-én az Európai Gazdasági Közösségből, az Európai Szén- és 

Acélközösségből és az Európai Atomközösségből létrejött az Európai Közösség. Az atlanti 

szövetségben az NSZK 1966 decemberében a Nukleáris Tervező Csoport állandó tagja lett, 

ezzel bizonyos mértékű beleszólási jogot szerzett a nukleáris kérdéseket illetően. A 

nagykoalíció sikere ez által a Szövetségi Köztársaságot Nyugaton új mozgástérhez és nagyobb 

tekintélyhez segítette. 
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2.3. Új keleti politika és az enyhülés évei 

 

Az 1969. szeptember 28-án zajlott Bundestag-választások eredményeképpen a 

szövetségi köztársaság kiállta a parlamenti demokrácia döntő próbáját: békésen zajlott le a 

„hatalomváltás” a kormány és az ellenzék között. Megalakult a szociálliberális koalíció, mely 

egyben a Brandt-féle keleti politika születésének pillanatát jelentette.  

Amikor 1969. október 21-én Willy Brandtot szövetségi kancellárrá választották, 1930 

óta Németországnak először volt újra szociáldemokrata kancellárja. Brandt a Németország-

politikáját illetően kijelentette, hogy 20 évvel az NSZK és az NDK megalapítása után meg kell 

akadályozni a német nemzet további kettészakadását, hogy eljuthassunk a szabályozott egymás 

mellett éléstől az együttélésig. 

A gazdaságpolitika és a pénzügypolitika 1969 és 1973 között nem a reformtörvények 

jegyében zajlott, hanem az aktuális lehetőségekhez való alkalmazkodásra tett ismételt 

próbálkozásokéban. 1970-ben a leszállították a választói korhatárt: ettől fogva mindenki, aki 

betöltötte 18. életévét, jogosult volt választani, és mindenki választható volt, aki elérte a 

nagykorúságot (21. életévét). A tudományos utánpótlás kinevelésének támogatására 1971 

szeptemberében két törvény rendelkezett. Az első törvénnyel („Bafög”) a kis jövedelmű 

családok gyerekeinek részvételét kívánták megkönnyíteni a magasabb fokú képzésben, a 

másodikkal („Grafög”) pedig a különlegesen tehetséges egyetemi végzettségű fiatalok 

doktorálását vagy tanulmányaik folytatását akarták lehetővé tenni, így támogatva az értelmiségi 

utánpótlás nevelését. 

Brandt a külpolitika téren rögtön új irányelveket fogalmazott meg. Törekvései arra 

irányultak, hogy javítsák az NSZK-nak a kelet-európai államokhoz fűződő kapcsolatait, és azon 

alapultak, hogy beilleszkedjenek a nemzetközi enyhülés folyamatába. Egyre több ország 

kormánya döntött úgy, hogy a Kelet-Nyugat viszony lassan meginduló normalizálódásának 

tükrében mérlegeli az NDK elismerését. Bonn-nak – ha el akarta kerülni a külpolitikai 

elszigetelődést – csatlakoznia kellett az enyhülési folyamathoz. Ezért Brandt, már hatalomra 

kerülése után három héttel, megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval. A szovjet-NSZK 

szerződésben, amelyet 1970. augusztus 12-én írtak alá, a szerződő felek lemondtak az erőszak 

alkalmazásáról és kötelezettséget vállaltak, hogy tiszteletben tartják a jelenlegi európai határok 

sérthetetlenségét, beleértve az NSZK–NDK határt (Elba–Werra) és az NDK–lengyel határt. A 

szerződésben a Szovjetunió és Nyugat-Németország kinyilvánítják, hogy nincsenek területi 

követeléseik senkivel szemben sem és a jövőben sem támasztanak ilyen követeléseket. 
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Néhány hónappal később, 1970. december 7-én került sor egy német–lengyel 

egyezmény aláírására Varsóban. Ez volt az első lépés a két ország között a megbékélés felé. A 

szerződés legfontosabb eleme az Odera–Neisse-határ sérthetetlenségéről szóló megállapodás. 

A Lengyel Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság megállapodtak, hogy minden 

vitás kérdésüket kizárólag békés eszközökkel fogják megoldani és az európai és nemzetközi 

biztonságot érintő kérdésekben ugyanúgy, mint egymás közti kapcsolatukban, tartózkodnak az 

erővel való fenyegetéstől és az erőszak alkalmazásától. 1972. szeptember 14-én a két ország 

felvette a diplomáciai kapcsolatokat és nagykövetségeket létesített egymás fővárosaiban. 

A berlini kérdés a második világháború után szinte szakadatlanul ellentétek forrása volt. 

A problémát mielőbb rendezni kellett, ezért 1969. augusztus 6–7-én a nyugati hatalmak a 

szövetségi kormánnyal egyetértésben javaslatot nyújtottak be a Szovjetuniónak az átjárás 

megkönnyítésére, és cserébe engedményeket kínáltak az NSZK nyugat-berlini jelenlétét 

illetően. 

Az 1971. szeptember 3-án aláírt egyezmény Berlint nem érinti, kizárólag Nyugat-

Berlinre vonatkozik, és hozzájárult a város helyzetének normalizálásához. A Szovjetunió, 

Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország nagykövetei megegyezett 

abban, hogy ezen a területen nem szabad erőszakot alkalmazni és erőszakkal fenyegetőzni, 

továbbá, hogy a viszályokat csupán békés eszközökkel szabad rendezni. A szerződésben 

Szovjetunió kormánya kijelentette, hogy polgári személyek és javak átmenő forgalma Berlin 

nyugati szektorai és az NSZK között közúton, vasúton és vízi utakon az NDK területén át a 

legegyszerűbb és leggyorsabb lebonyolódás céljából mentes lesz akadályoktól és előnyben fog 

részesülni. 

A négyoldalú egyezményhez egész egyezményrendszer csatlakozott:  

 NSZK-NDK közötti tranzitegyezményt, amely az NDK területén átmenő Nyugat-

Berlinnel való forgalmat szabályozta; 

 NDK és a nyugat-berlini szenátus közötti megállapodás az utazási és látogatási 

forgalom megkönnyítéséről; 

 A berlini enkválék cseréjéről szóló megállapodás, a területcsere eredményeként 

az NDK mintegy 15,6 hektárnyi, Nyugat-Berlin városa pedig mintegy 17,1 

hektárnyi területet kapott.  

A német-német megállapodások ezzel azonban nem zárultak le, 1972. május 26-án 

aláírtak egy közlekedési egyezményt. A közlekedési szerződés az első nemzetközi jogi érvényű 

szerződés, amelyet az NSZK és az NDK, mint két szuverén állam kötött egymással. A szerződés 

tárgya a közutakon, vasutakon és vízi utakon lebonyolított kölcsönös cél- és tranzitforgalom, 
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amely a szerződés hatályának körén belül engedélyezett és bejegyzett közlekedési eszközökkel 

bonyolódik le. 

Bármilyen nehéz is volt a kezdet a két ország közötti kapcsolatfelvételben, a folytatás 

annál több pozitívumot rejtegetett magában. 1972. december 21-én írták alá a szerződést a „két 

állam közötti viszony alapkérdéseiről”, melynek sarkalatos rendelkezése volt, hogy a Német 

Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság az egyenjogúság alapján 

normális, jószomszédi kapcsolatokat hoznak létre egymással, így a két német állam között 

kompromisszumok jöttek létre. Az NDK hozzájárult ahhoz, hogy a két államot egymás 

fővárosaiban ne nagykövet, hanem állandó képviselő képviselje. Az NSZK viszont az 

alapszerződésben szakított az ún. Hallstein-doktrínával, azaz lemondott a harmadik államokban 

való egyedüli képviselet elvéről. Az NSZK-t és az NDK-t 1973. szeptember 18-án egyidejűleg 

és egyhangúan felvették az ENSZ-be. 

Az ország nem lehetett megelégedve a keleti politika eredményeivel sem. Amikor az 

NSZK 1974 elején Nyugat-Berlinben létrehozta a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatalt, az 

NDK a tranzitegyezményt megsértve akadályozni kezdte a forgalmat az NSZK és Nyugat-

Berlin között. Júniusban pedig megtagadta a hivatal dolgozóitól a Nyugat-Berlinbe és az onnan 

való átutazás jogát. 

A hetvenes évek a politikai enyhülés és a gazdasági biztonság ígéretének jegyében 

kezdődtek, és a világ alapvetően megváltozott helyzetével értek véget. A keleti politikára 

történő összpontosítás ekkor már nyilvánvalóan teher lett a belső reformok számára. A keleti 

politika veresége volt az egyik oka a kancellár presztízsveszteségének. A kancellár egyre 

inkább elvesztette az ellenőrzést a fejlemények felett. Willy Brandt szövetségi kancellár 

karrierje hanyatlásnak indult. Megbetegedett, gégeműtéten esett át, ráadásul attól félt, hogy 

rákos, így hagyta, hogy a dolgok a maguk útján menjenek. Mások irányították a munkát, és 

döntöttek politikájának irányelvét illetően. Ezért 1974. május 5-én Willy Brandt benyújtotta 

lemondását és Helmut Schmidtet javasolta utódjául. Brandt bár csak öt évig volt kormányfő, 

mégis vitathatatlan, hogy Adenauer óta a legjelentősebb kancellárként távozott posztjáról. 

Helmut Schmidtet 1974. május 16-án választották meg a Szövetségi Köztársaság ötödik 

kancellárjává. Erőskezű vezető volt, nagy szakértelemmel bírt a pénzügy, a gazdaságpolitika, 

illetve a kül- és biztonságpolitika területén. Kormánya legfontosabb feladatának a válság 

felszámolását nevezte. 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) záró konferenciája két 

évig tartó tárgyalások után Helsinkiben ülésezett 1975. július 30. és augusztus 1-e között. 

Schmidt ebből az alkalomból számos kétoldalú megbeszélést folytatott. A legnagyobb 
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előrelépés a Lengyelországgal kötött szerződés volt, melyet 1975 októberében írtak alá 

Varsóban. Eszerint Lengyelország 1 milliárd márkás pénzügyi hitelért cserébe kötelezte magát 

arra, hogy négy év lefolyása alatt 120-125 000 német származású polgár kiutazását engedélyezi. 

Az NSZK-nak a Szovjetunióval való kapcsolata is pozitív irányt vett, 1978. május 6-án 

25 évre szóló gazdasági és ipari együttműködési szerződést írtak alá. A keretegyezmény szerint 

a felek célja az volt, hogy szilárd alapon és hosszú távon segítsék a gazdasági, ipari és műszaki 

együttműködést főként a gépiparban, a járműgyártásban, a fémkohászatban, a vegyiparban és 

az elektrotechnikában. 

Schmidt számára kancellársága utolsó csúcspontját az 1980-as Bundestag-

választásokon elért győzelem jelentette, ezt követően azonban elindult lefelé a lejtőn. Az NSZK 

gazdasági helyzete időközben jelentősen megroggyant. 1981 februárjában tömegtüntetésekre 

került sor az atomenergia, a nagy műszaki projektek és az utófegyverkezés ellen. A 

nyugatnémet állam a külpolitika terén sem ért el nagy sikereket 1982 első felében. Amikor 

1982. október 1-én bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Helmut Schmidt ellen, példa 

nélküli esemény történt az NSZK történetében. Hivatalban lévő kancellárt még soha nem 

buktattak meg, újat még soha nem léptettek hivatalba konstruktív bizalmatlansági indítvány 

segítségével. 

A váltás gyorsan bekövetkezett, 1982. október 1-én Helmut Kohl-t eskették fel a 

Szövetségi Köztársaság hatodik kancellárjává. Legfontosabb és legsürgetőbb feladatának a 

magas infláció, a tömeges munkanélküliség és a gazdasági krízis leküzdését tekintette. 

Tizenegy hónap alatt kidolgozták az 1983-as költségvetési tervet és még egy sor, kísérő 

törvényt is elfogadtak. 

A külpolitikában Helmut Kohl azon fáradozott, hogy hallgatólagosan kiegyezzen az új 

keleti politika eredményeivel. A Lengyelországgal és Szovjetunióval ápolt kapcsolatokat ebből 

kifolyólag a bevett módon tartották fenn, az NDK-t illetően a stagnálás évei után a kapcsolatok 

még intenzívebbé váltak. 

A német-német kapcsolatok fejlődése látszólag a tartós megosztottság tudatát erősítette. 

Ennek ellenére közvetve valószínűleg mégis inkább megkönnyítette a német újraegyesítés felé 

vezető utat, amely 1989 nyarán és őszén teljesedett ki.  

A Német Szövetségi Köztársaság a megalakulása utáni 40 év során hosszú és 

fejlődőképes utat járt be. Az ország első és egyben legmeghatározóbb kancellárja, Konrad 

Adenauer kormányzása alatt sikerült helyreállítani az NSZK szuverenitását. Az 50-es évek 

legnagyobb sikerei pedig, hogy nyugati hatalmak sorra beszüntették a hadiállapotot és 

leállították a német ipar leszerelését. Nyugat-Németország ez idő alatt csatlakozott az Európa 
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Tanácshoz, az Európai Szén- és Acélközösséghez, a NATO-hoz, szorosabb kapcsolatokat 

alakított ki Franciaországgal és a Szovjetunióval, azonban az NDK-t tudatosan nem ismerte el. 

Adenauer után nem sikerült megfelelő kancellárt találni, ugyanis Ludwig Erhard, bár kiváló 

gazdaságpolitikus volt, de mint kancellár csődöt mondott, s ugyancsak kudarcot vallott 

Kiesinger is. Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a kereszténypártok és az SPD 

koalíciója sem. A keleti országokkal is megromlott az NSZK kapcsolata, ugyanis a nyugati 

ország ragaszkodott a „Hallstein-doktrínához”, mely kizár minden kapcsolatot azon 

országokkal, melyek kapcsolatban állnak az NKD-val. 

Változásokat csak az 1969-es választások hoztak, a szabaddemokraták és Willy Brandt 

kormánya új lendületet adott az NSZK kül- és belpolitikai fejlődésének egyaránt. Az új keleti 

politika segítségével sikerült az országnak rendeznie kapcsolatait a keleti szomszédjaival. 

Javult az NDK-hoz való viszonya, az enyhülés legmeggyőzőbb jele, hogy a két országot 

egyszerre vették fel az ENSZ-be. Helmut Schmidt és Helmut Kohl kormányzása alatt pedig 

sikerült az országnak kilábalni az egyre súlyosbodó gazdasági válságból. 
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III. TÉMA. A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNETE 

 

3.1 A kelet-német állam első évtizedének nehézségei. 

3.2 A berlini fal felhúzása és a stabilizáció kezdete. 

3.3  Úton a válság felé. 

 

3.1. A kelet-német állam első évtizedének nehézségei 

 

A Német Szövetségi Köztársaság megalapításának intézkedései a szovjet övezetben is 

választ követeltek. 1949. május 15–16-án a szovjet övezetben titkos szavazással 

megválasztották a harmadik népkongresszust. Ez a népkongresszus, egy 400 tagú Néptanácsot 

(Volksrat) választott. Október 7-én a Néptanács Ideiglenes Népi Kamarává alakult és 

ugyanezen a napon kikiáltották a Német Demokratikus Köztársaságot (NDK). Október 12-én a 

Népi Kamara megerősítette hivatalában az Otto Grotewohl által alapított kormányt. Wilhelm 

Piecket már az előző napon köztársasági elnökké választották. Az NDK 1949-es 

alkotmányának 1. cikkelye leszögezte, hogy Németország egységes demokratikus köztársaság, 

amely a szövetségi államokból épül fel. A köztársaság döntéseit ténylegesen a tartományok 

hajtják végre. Csak egyetlen német állampolgárság létezik! 

Németország történetében első ízben jött létre egy, a munkások és a parasztok képviselői 

által irányított állam, egy nem kapitalista állam, amely nem támaszt területi követeléseket. Az 

1949. október 7-én Németország szovjet megszállási övezetéből alakult NDK 108 000 km-nyi 

területén 17,2 millió lakos élt. 

Míg az NSZK egyre szorosabb kapcsolatba került a nyugati demokráciákkal, addig az 

NDK a kommunista diktatúrának azt a példáját követte, amely bő három évtized alatt alakult ki 

a Szovjetunióban. Kelet-Németország politikai rendszerének legfontosabb strukturális 

ismertetőjegye a Németország Szocialista Egységpártja (NSZEP-SED) vezető szerepe volt. A 

párt- és államszervezet a demokratikus centralizmus elvén működött, s a NSZEP így biztosította 

politikai vezetési igényét a párton és a társadalmon belül. A bírák és államügyészek állami 

utasítás és ellenőrzés alatt álltak és a népképviseletek visszahívhatták őket. Az alapvető 

szabadságjogokat – különösen a vélemény- és sajtószabadságot, valamint a gyülekezési és 

koalíciós szabadságot – korlátozták. 
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Az NDK megalakulása után a Szovjet Ellenőrző Bizottság és az NSZEP a demokratikus 

ellenzék felszámolására törekedett. Ezért új formát öltött és állandósult a CDU 

(Kereszténydemokrata Unió) és az LDP (Liberáldemokrata Párt) elleni megtorlás. Sorozatban 

váltották le vezetőiket, közülük sokakat letartóztattak, s a pártok vezetőségeibe kommunistákat 

juttattak. Az államalapítással párhuzamosan létrehozták a valamennyi pártot és 

tömegszervezetet tömörítő „A demokratikus Németország Nemzeti Frontját”, amelynek fő 

célja a kommunista politika átvitele volt az NSZK-ba. 

Az NDK megalakulása után a Szovjetunió fokozatosan megszüntette a megszállási 

rendszert. A szovjet kormány 1949. október 10-i nyilatkozatában közölte, hogy a szovjet 

katonai igazgatási szervet átalakítja Szovjet Ellenőrző Bizottsággá. 1949 decemberében hozták 

létre az NDK Legfelsőbb Bíróságát és a Legfőbb Ügyészség önálló intézményét. 

Az Otto Grotewohl vezetésével megalakult koalíciós kormány első külpolitikai lépéseivel 

a szovjet blokk országaival vette fel a diplomáciai kapcsolatokat. 1950. június 6-án az NDK-

lengyel határegyezményben az NDK az Odera-Neisse–vonalat államhatárnak ismerte el. A 

szerződés megfogalmazta, hogy a jelenleg fennálló határ, amely a Keleti-tengertől kiindulva 

Swinoujscic helységtől nyugatra kezdődő, onnan az Odera folyó mentén annak a lausitei 

Neissebe való torkollásáig és a lausitzi Neisse mentén a csehszlovák határig terjedő vonal 

mentén húzódik, a Németország és Lengyelország közötti határvonal.  

1950 júliusában a NSZEP III. pártkongresszusa a gazdaság fejlesztését állította 

középpontjába. A gazdaság induló feltételei kedvezőtlenek voltak, mivel az ország ásványi 

kincsekben szegény keleti területein csak jelentéktelen nehézipar alakult ki. A legsúlyosabb 

gondot azonban az övezet gazdaságának kiválása okozta az össznémet gazdaság 

vérkeringéséből. Az 1951. január 1-jén induló és 1955 végéig tartó ötéves terv egyik fő célja, 

azoknak az aránytalanságoknak a csökkentése volt, amelyek az ország kettészakítása által 

keletkeztek az NDK gazdaságában. A nehézipar, a gépipar, az alapanyagipar, valamint a 

nyersanyagforrások túlnyomó része Nyugat-Németországban, főleg a Rajna és a Ruhr vidékén 

koncentrálódtak. Miközben az NSZK a Marshall-terv keretében jelentős nyugati támogatást 

kapott, az NDK szinte egyedül fizette Németországért a jóvátételeket a Szovjetuniónak. Ezért 

1950 szeptemberében az NDK-t felvették a Szovjetuniót és a befolyása alatt álló országokat 

tömörítő, 1949-ben alakult Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsába (KGST). 

A Német Demokratikus Köztársaság haladó erői előtt ekkor fontos feladat állt. Az 

alapvető intézkedések közül is kiemelkedik az 1950. április 19-én hozott törvény a munkáról. 

Ez a törvény kimondta, hogy az ország minden dolgozójának joga van képességének megfelelő 

munkára és munkahelyre. Megemlítendő még a mezőgazdasági támogató biztosító 1949. évi 
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decemberi törvény, amely a nagybirtokosokkal szembeni védelmet, az átlag nyolcórás 

munkaidő és a fizetett szabadsághoz való jogot biztosította számukra. 1950 februárjában hozták 

meg az NDK-ban az ifjúság támogatására azt a törvényt, amely a fiatalkorúak munkaidejét heti 

42–45 órában szabta meg.  

Ki kell emelni továbbá a „nők jogairól, védelméről és támogatásáról szóló törvényt”. Ez 

biztosította, hogy a nők a férfiak egyenlő jogokkal rendelkezzenek a gazdasági és a politikai 

élet minden pontján. Szintén jelentős intézkedés volt ebben az időben a bányászok helyzetének 

megjavításáról és a bányák munkaviszonyairól (1950. augusztus 10.) és a középparasztok 

pénzügyi támogatásáról szóló törvény (1950. szeptember). Ezek a törvények a háború 

következményeinek felszámolását voltak hivatottak szolgálni, egy „békés” gazdasági rendszer 

felépítéséhez és megszilárdulását tűzve ki célul. 

Azonban ezek az intézkedések még is csak kevésnek bizonyultak az életkörülmények 

javítása szempontjából. 1953 tavaszán az országban számos gazdasági nehézség volt 

tapasztalható. Áprilisában már a közellátásban is gondok mutatkoztak. Az NSZEP 1953 

májusában még hitt abban, hogy áthidalhatja a nehézségeket, ha 10%-kal megemeli a 

munkanormát az iparban. 

Sor került olyan intézkedésekre is, melyek mindenkitől bevonták az élelmiszerjegyeket, 

akik Kelet-Berlinben laktak és Nyugat-Berlinben dolgoztak. Ennek értelmében nem kaptak 

élelmiszerjegyet a Német Demokratikus Köztársaság és Nagy-Berlin demokratikus szektorában 

lakó azon személyek és hozzátartozóik, 15 éven aluli gyermekeik kivételével, akik Nyugat-

Berlinben dolgoznak vagy ott önálló egzisztenciával rendelkeztek. Majd május végén a szovjet 

kormány memorandumban kijelentette, hogy további intézkedéseket kell hozni a törvényesség 

erősítésére és a polgárjogok biztosítására, s el kell tekinteni a kemény büntetőintézkedésektől, 

ahol azt a szükségszerűség nem diktálja. A meghozott intézkedések azonban nagy 

nyugtalanságot keltettek a lakosság körében, és a menekültek áradata csak tovább duzzadt. 

Nem sokkal később Moszkva „új irányvonal” követésére szólította fel az NSZEP vezetőit. 

A pártnak az egyházakkal és a kispolgárokkal kell szelídebben bánnia, hangzott az egyik 

moszkvai figyelmeztetés. Egy június 11-i határozat értelmében ismét minden NDK állampolgár 

jogosult lett élelmiszerjegyre, s a visszatérő menekültek visszakapták tulajdonukat és 

polgárjogaikat. Az állam visszavonta az evangélikus egyház elleni lépéseit, s minden fronton 

visszavonult. 1953. május 28-án pedig a szovjetek feloszlatták az Ellenőrző Bizottságot is, 

amely átadta helyét a szovjet főbiztosnak. Az új irányvonal azonban már nem enyhített a Kelet-

Berlinben és az NDK-ban kialakult forradalmi hangulaton, sőt inkább fokozta azt. 1953. június 

17-én az események már egyre inkább ellenforradalmi jelleget vettek.  
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Megkezdődött egyes vidéki városokban is a zavargások sorozata, sztrájkok és tüntetések 

voltak. A déli órákban több ezer munkás és tüntető gyűlt össze, köztük nyugat-berliniek is. 

1953. június 17-i követelések között szerepelt: együttes, szabad választások egész 

Németországban, azonnali békeszerződést egész Németországban, a megszálló csapatok 

azonnali kivonása egész Németországból, sajtó- és rádiószabadság, a vétkesek legszigorúbb 

megbüntetése, akik e hibát okozták stb. 

Az NDK hatalmi eszközei nem voltak elegendőek ahhoz, hogy leverjék a felkelést. 

Szovjet csapatok avatkoztak az eseményekbe, kihirdették az ostromállapotot. Berlin szovjet 

szektorának parancsnoka Dibrova vezérőrnagy a szilárd közrend megteremtése érdekében 

megparancsolta, hogy tilos minden tüntetés, gyűlés és egyéb három főnél nagyobb 

csoportosulás utcákon és tereken, valamint nyilvános épületekben. A puccskísérlet még aznap 

este megbukott. Ennek fő oka az volt, hogy a lakosság elégedetlensége ellenére a puccs nem 

volt képes nagyobb tömegeket magával ragadni. Az NDK mintegy 10 ezer helységéből 

összesen csupán 272-ben került sor megmozdulásokra. Kudarcba fulladt az általános sztrájk 

kirobbantására irányuló kísérlet is. Az ország munkásságának csupán mintegy 5%-át sikerült a 

munkabeszüntetésre rávenni. 

A Szovjetuniónak ezután át kellett gondolnia az NDK-val folytatott politika irányelveit. 

1953. augusztus 22-én a szovjet kormány határozatot hozott, hogy 1954. január 1-től kezdve 

beszünteti a jóvátételi fizetések minden formáját, a folyó termelésből származó szállításokat és 

az egyéb fizetéseket is. Fél évvel később pedig, 1954. március 25-én a szovjet kormány 

elismerte az NDK teljes szuverenitását. A szerződés szerint a Szovjetunió és a Német 

Szövetségi Köztársaság közötti kapcsolatok a két fél teljes egyenjogúságán alapulnak.  Az NDK 

szuverén jogai alapján saját maga dönt bel- és külügyi kérdésekben, beleértve a Szövetségi 

Köztársasággal való kapcsolatainak a kérdését is. 

Az NSZK végérvényes integrációjára adott válaszként a közép-kelet-európai államok 

részvételével 1955. május 14-én megalakult a Varsói Szerződés, melynek elvei a NATO 

szabályaihoz hasonlítottak. Ahogy a dokumentum is leszögezi, a szerződő felek a barátság, az 

együttműködés, és a kölcsönös segítségnyújtás további megszilárdításának és fejlesztésének 

érdekében barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést kötöttek 

egymáásal. Az NDK 1956-ban lett a Varsói Szerződés tagja, miután megteremtette reguláris 

hadereje alkotmányos alapjait. Ezáltal a két német állam 1955 után két ellenséges katonai tábor 

tagjaként állt szemben egymással. 

A Varsói Szerződést követte az 1955. szeptember 20-i Szovjetunió-NDK közötti 

szerződés, amely a két ország közötti kapcsolatokat szabályozta. A szerződés megerősítette az 
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NDK teljes szuverenitásának helyreállítását, aminek megfelelően az NDK szabadon dönt bel- 

és külpolitikai kérdésekben. A szovjet csapatok ideiglenesen az NDK-ban maradnak a két 

kormány által megállapított feltételek szerint, azonban a Szovjetunió kijelentette, hogy a Német 

Demokratikus Köztársaság területén ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok nem fognak 

beavatkozni az NDK belső ügyeibe és az ország társadalmi-politikai életébe. 

1956. január 18-án törvénybe iktatták a néphadsereg létrehozását, amelynek első csapatai 

és tisztjei „a laktanyákban elhelyezett népi rendőrség” tagjai közül kerültek ki. Az NDK 1962. 

január 24-én a kötelező – 13 hónapos – katonai szolgálat bevezetése mellett döntött. A hadsereg 

nem játszott önálló szerepet, alá volt vetve a polgári hatalomnak. 

A második ötéves terv (1956–1960) során az NSZEP célja a gazdaság teljes államosítása 

volt. A terv előtérbe helyezte a tudományos-technikai fejlődést, s ezzel együtt a munka 

termelékenységének növelését. 1957–1958-ban javultak a lakosság életviszonyai. Növekedett 

a fogyasztási cikkek kínálata, s 1958-ban megszüntették a hús, a zsír és a cukor jegyrendszerét. 

1959-ben a Szovjetunió hétéves tervritmusához alkalmazkodva a még folyamatban lévő ötéves 

tervet új hétéves tervvel (1959–1966) váltották fel. A gazdaságot átszervezték, a vegyipart 

támogatták és megkezdték a szakosodást a KGST-be. De a hétéves tervet a kapacitások téves 

felmérése miatt már 1962-ben félbeszakították. 

A NSZEP-nek alapvető változásokat sikerült keresztülvinnie a magán középréteg további 

visszaszorításában. A még magánkézben lévő kisipari és kézműves üzemek nagy részét állami 

üzemekké alakították. Elhatározták, hogy rövid idő alatt lezárják a mezőgazdaság 1952-ben 

megkezdett, de 1953. június 17-e után lelassított kollektivizálását. 1959 végétől hatalmas 

kampányban, fizikai és lélektani nyomással kényszerítették a parasztokat a mezőgazdasági 

termelőszövetkezetekbe (LPG). A kollektivizálásból kimaradt egyházi földek kivételével a 

magánparaszti tulajdon ritka kivételnek számított. 

A kollektivizálás hatásai gyorsan jelentkeztek. Számos termelőszövetkezet nem 

teljesítette tervét, vagy csak részben művelte a földet. A magánkezdeményezés megbénult. 

1960 nyarán az ellátási helyzet katasztrofálissá vált. 1960 első felében az iparban is visszaesés 

mutatkozott. A helyzet romlásával pedig párhuzamosan nőtt az országot elhagyók száma is. 

Ugyanakkor fokozódott a Német Demokratikus Köztársaságra nehezedő gazdasági 

nyomás. 1960 őszén leállították a nyersanyagok és félkész áruk szállítását, s a bonni kormány 

felmondta a két német állam közötti kereskedelmi szerződést. 
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3.2. A berlini fal felhúzása és a stabilizáció kezdete 

 

 Az 1950-es években a négyhatalmi megszállás alatt lévő Berlin két közigazgatás alatt 

állt: három övezetet a nyugatiak, egyet pedig a szovjetek igazgattak. Az Európát átszelő 

Vasfüggöny tehát a német területeket is kettéhasította, az egykori főváros azonban továbbra is 

kivételes státuszt élvezett. 

A berlini fal megépítésére lényegében két okból volt szükség: az egyik a Szovjetunió 

Berlin-politikájából fakadt, a másik az NDK belső szükségszerűségéből következett. Az 1958. 

évi Hruscsov-ultimátum óta a szovjet vezetés Berlin demilitarizált szabad várossá 

nyilvánítására törekedett, amely viszont több mint két év után sem vezetett eredményre. 

1960 nyarán az ellátási helyzet katasztrofálissá vált Kelet - Németországban. 1960 első 

felében az iparban is visszaesés mutatkozott. Őszre leállították a nyersanyagok és félkész áruk 

szállítását, s a bonni kormány felmondta a két német állam közötti kereskedelmi szerződést. A 

helyzet romlásával pedig párhuzamosan nőtt az országot elhagyók száma is. Az ellenőrzés 

mindkét oldalon gyenge volt, s lehetőséget kínált az NDK polgárainak arra, hogy Nyugatra 

meneküljenek. 

Ennek eredményeként a fővároson keresztül 1949–61 között hatalmas tömegek szöktek 

nyugatra: az NDK 17 millió lakosából mintegy 2,6 millióan vándoroltak át az NSZK területére, 

ez a folyamat pedig súlyos munkaerőhiányt idézett elő a szocialista államban. A krízis az 1961-

es esztendőben tetőzött, ugyanis a berlini határszakasz lezárásáig – tehát augusztus 13-ig – több 

mint 207 000 ember távozott az NDK-ból. Tekintve, hogy a szocialista állam semmilyen 

tekintetben nem versenyezhetett az NSZK-val, a pártvezetés az összeomlást kizárólag úgy 

kerülhette el, ha megszünteti a kivándorlás lehetőségét. 

1960. szeptember 8-án az NDK rendeletet adott ki, az NSZK állampolgárainak a 

demokratikus Berlinbe való utazásáról. Ez a rendelet kimondta, hogy a Német Szövetségi 

Köztársaság polgárainak a Német Demokratikus Köztársaság fővárosába, Berlinbe (a 

demokratikus Berlinbe) való belépésükkor az előírt ellenőrző helyeken engedélyt kell 

felmutatniuk. Az engedélyt – az NSZK állampolgárai számára – a Német Demokratikus 

Köztársaság polgárai vagy olyan intézményei kérhetik, amelyeknek székhelye a demokratikus 

Berlinben van.  

Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt első titkára már 1961 márciusában 

kezdeményezte a szektorhatárok lezárását, de Hruscsov ekkor még nem támogatta Ulbricht 
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elképzelését. Ulbricht később az NDK gazdasági összeomlásának veszélyére hívta fel a 

figyelmet, ennek ellenére a szovjet vezetés kivárt. 

Hruscsov valószínűleg 1961. július 20-a után döntötte el, hogy mégis megépíti a falat, 

mert nem talált más megoldást a gazdasági válság és az országból kiáramló humán tőke 

problémájának kezelésére. A végső „igent” a szovjet pártvezető csak az augusztus 3-5. között 

megrendezett konferencián mondta ki. Itt fogalmazódott meg ugyanis a javaslat, hogy a nyugat-

berlini határnál olyan rendet teremtsenek, amely Nyugat-Berlin területét körülfogva 

megbízható felügyeletet és hatékony ellenőrzést garantál. 

Ulbricht hazaérkezése után kiadta az első intézkedéseket. Az Állambiztonsági 

Minisztérium „Rózsa” akció (Aktion Rose) fedőnévvel kezdte meg az augusztus 13-i akció 

szervezését. A Nemzeti Néphadsereg (NVA) négy hadosztályát mozgósították, és teljes 

titoktartásban előkészítették az átjárók lezárását. Az akciót a szovjetek is támogatták. Hruscsov 

az irányítást Ivan Sztyepanovics Konyev marsallra bízta.  

Augusztus 12-én az NDK minisztertanácsa határozatot hozott a berlini szektorhatárok 

lezárásáról. A határozat kimondta, hogy a határt az NDK-állampolgárok csak „különleges 

engedéllyel léphetik át” és hogy mindaddig, amíg Nyugat-Berlin nem lesz demilitarizált, 

semleges, szabad város, addig az NDK fővárosának állampolgárai a nyugat-berlini határok 

átlépésére csak külön engedéllyel jogosultak. Nyugat-Berlin lakosai számára pedig előírt, hogy 

a „demokratikus Berlinbe” való látogatáshoz a nyugat-berlini személyi igazolvány felmutatása 

szükséges. 

Még ugyanezen a napon, augusztus 12–13-án, az NDK rendeletet hozott a Nyugat- és 

Kelet-Berlin közötti közlekedésről is. Ennek értelmében az összes határt átszelő autóbusz 

különjáratokhoz Nyugat-Berlinből engedély szükséges. Ezek az intézkedések átmeneti 

jellegűek és a békeszerződés megkötéséig maradnak érvényben. 

Mivel az NDK a folyamatos, tömeges menekülthullám következtében az összeomlás 

szélén állt, ez csak a berlini határok lezárásával tűnt elkerülhetőnek. Ulbricht a fal 

megépítésének irányítását Erich Honeckerre bízta. A teljes titoktartás érdekében minden 

parancsot szóban kellett átadni és a feljegyzéseket kézzel kellett készíteni. 1961. augusztus 12-

én, szombaton délután négy órakor kiadták a parancsot, amely a szovjet és a keletnémet 

hadosztályok számára éjféli mozgósítást rendelt el. Fél 11 és 11 óra között a Minisztertanács 

elfogadta a határozatot a szektorhatárok lezárásáról. A döntés azonban a katonai mozgósítástól 

függetlenül történt. 

Pontosan éjfélkor kiadták a parancsot az akció megkezdésére. A terv szerint a különböző 

egységeknek három óra alatt kellett elfoglalni állásaikat a szektorhatárok mentén. Fél három 
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tájban a nyugat-berlini rendőrségi egységeket készenlétbe helyezték. Éjjel két óra és fél három 

között került sor a Brandenburgi kapu és a legtöbb Nyugat-Berlinbe vezető utca lezárására. A 

kisebb utcákat fegyveres osztagok zárták le, többnyire szögesdróttal, lezárva a közlekedést a 

két városrész között. 

Öt óra tájban pedig már a nyugat-berlini lakosok is megjelentek a szektorhatár mentén, 

különösen nagy számban a Brandenburgi kapunál és tiltakozásuknak adtak hangot.  

Évtizedek távlatából visszatekintve az akkori politikai viszonyokra, egyáltalán nem 

meglepő, hogy éppen egy szombatról vasárnapra virradó nyári napon történt a keletnémet 

határzárás, amikor a nyugati politikusok többnyire a szabadságukat töltötték. A kirendelt 

egységek a Nyugat-Berlinbe vezető utak közül egy autópályán, hat autóúton, 37 főúton és 

további 149 alárendelt vagy mellékúton akadályozták az áthaladást. A kivezérelt alakulatok és 

munkásőrök akadályokat állítottak fel és a legtöbb helyen szögesdrótot húztak fel. Az 

akadályok önmagukban azonban nem lettek volna elegendőek a határok lezárására, ezért volt 

szükség olyan sok kivezényelt katonára, munkásőrre és egyéb fegyveres osztagra. 

Konrad Adenauer még augusztus 13-án közzétett egy nyilatkozatot, amelyben 

hangsúlyozta, hogy a naponként érkező menekültek példája mutatta meg a világ 

közvéleményének, milyen elnyomásban élnek az emberek az NDK-ban, mert nem biztosítják 

számukra az önrendelkezési jogot. Határozottan elutasította a katonai beavatkozás bármilyen 

formáját, de szükségesnek tartotta a NATO-országok katonai készültségének fokozását és 

támogatását, illetve mielőbbi tárgyalásokat kezdeményezett. 

Augusztus 17-én az Egyesült Államok kormánya a Szovjetunió kormányához jegyzéket 

intézett, amelyben elvitatta az NDK kormánya által hozott védelmi rendszabályok törvényes 

jellegét, s kijelentette, hogy Berlin keleti részét nem ismeri el az NDK fővárosának. A jegyzékre 

augusztus 18-án adott válaszában a szovjet kormány teljes mértékben támogatta az NDK 

kormányának lépését, s megalapozatlannak és illetéktelennek minősítette az amerikai 

kormánynak azt a kísérletét, hogy beavatkozzék egy szuverén szocialista állam belügyeibe.  

A lakosság kezdeti felháborodását és félelmét csalódottság követte, amikor mindenki 

számára nyilvánvalóvá vált, hogy a tiltakozó jegyzékek megküldésén túl sem a nyugatnémetek, 

sem az amerikaiak nem fogják megakadályozni a fal megépítését. A kiábrándulás rövid időn 

belül újra haragba csapott át. 

Walter Ulbricht augusztus 18-i televíziós beszédében meg kellett magyarázza a 

keletnémet lakosoknak, miért volt szükség a határzáró intézkedésekre. Az emberek 

megnyugtatására úgy fogalmazott, hogy Nyugat-Berlin tűzfészek, ahol embercsempészek, 
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zsaroló, hazug, rágalmazó emberek élnek, akiktől meg kell védeni az NDK-t. A szögesdrót és 

a fal tehát a nyugat-berliniek ellen irányul, és a kelet-berlini emberek védelme érdekében épült. 

Az NDK közlekedésügyi minisztere Erwin Kramer és belügyminisztere, Karl Maron 

azonnali hatállyal életbe lépő rendeletet adott ki a villamos- és személyforgalom, illetve a 

vasúti, hajó- és autóbusz-forgalom korlátozása céljából. A kelet-berliniek közleményt adtak ki, 

amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy a „demokratikus Berlin polgárai többé nem 

dolgozhatnak Nyugat-Berlinben”. Az NDK és a Szovjetunió vezetése így jelezte: az eddigi 

szektorhatárokat mostantól kezdve államhatárnak tekintik. Berlin teljes mértékű kettéhasítása a 

két német állam egyetlen „érintkezési pontjának” megszüntetését, és így az NSZK és az NDK 

végleges kettészakítását is jelentette. 

Az összesen 81 átkelőhelyből csupán 12 maradt nyitva, amelyeket természetesen 

fokozott figyelemmel őriztek. Az augusztus 12-i belügyminisztériumi rendelet kijelentette, 

hogy az NDK és Kelet-Berlin polgárai csal az illetékes népi rendőrség engedélyével léphettek 

be Nyugat-Berlin területére. Nyugat-berliniek személyi igazolványuk felmutatásával 

látogathattak Kelet Berlinbe, nyugat-németországi lakosok pedig személyi irataik 

bemutatásakor napi tartózkodási engedélyt kaptak a kijelölt átkelőhelyeknél. 

A fal családokat szakított szét, drasztikusan elvágva a város vérkeringését; az évekig 

érvényes tűzparancs miatt a berlini határokon több mint félszáz menekülő vesztette életét. A fal 

megépítése nagy sokkot okozott, ugyanakkor bizonyos értelemben stabilizálta a keletnémet 

államot. 

A falat később folyamatosan „modernizálták”, később már két, egymástól száz méter 

távolságra épített 4 méter magas betonfal volt. A berlini fal felépítése a határőrizet megerősítése 

a két német állam határán 1961. augusztus 13-a után fordulópontot jelentett a német kérdésben 

és az NSZK Németország-politikájában. Nyilvánvalóvá vált, hogy szövetségeseik a német 

kérdést alárendelték a kelet-nyugati enyhülésnek.  

A hatvanas években, az NDK-ban nagyobb hangsúlyt fordítottak a rendszer belső 

struktúrájának kiépítésére. Mivel az állampolgárok menekülése gyakorlatilag lehetetlenné vált, 

az emberek berendezkedtek a rendszerrel való együttélésre. 

A berlini fal építésének traumája azonban hosszan hatott az NDK társadalmában. 

Megállt a lakosság tömeges elvándorlásának folyamata, egyúttal lezárult a gazdaság és 

társadalom szocialista átalakulásának szakasza. Az NSZEP a hatalomgyakorlás és a 

gazdálkodás új formáit kereste, ismét a munkatermelékenység és a termelés növelésére helyezte 

a hangsúlyt. 
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A berlini fal szerkezete 

 

 

 

Az első engedményeket a berlini fal felhúzása után 1963 decemberében tették, amikor 

a karácsonyi ünnepek alatt, a nyugat-berlini lakosok ideiglenes látogatást tehettek Kelet-

Berlinbe. Az NDK és az NSZK vezetősége 1963. december 12-17. között hét megbeszélést 

folytatott Nyugat-Berlin lakosainak átlépő igazolvány kiadásáról, hogy meglátogathassák 

rokonaikat Kelet-Berlinben, az NDK fővárosában 1963. december 19. és 1964. január 5. között. 

1964 októberében az NSZEP amnesztiát hirdetett. Az 1965. áprilisi új családi 

törvénykönyv biztosította a férfiak és nők egyenlőségét a házasságban. 1964 májusában a 

fiatalság jogait és kötelességeit rögzítették. 1965 februárjában új kommunális választási 

törvényt fogadtak el, amely bizonyos választást engedélyezett az egységes lista jelöltjei között. 

Az egységes szocialista oktatási rendszerről 1965 februárjában elfogadott törvény az iskolákat 

a gyerekek és fiatalok kommunista nevelésére kötelezte. „A hetente egyszer sportolni” jelszóval 

széles körű sportmozgalmat indítottak, amely a káderek tudatos iskolázását szolgálta és az 

élsport felé vezető utat egyengette. Ezek az engedmények azért voltak meghatározóak, mert az 

NSZEP jobb viszonyra törekedett a lakossággal. 
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1962. január 24-én parlamenti határozattal bevezették az általános hadkötelezettséget és 

a nemzeti néphadsereg (NVA) létszámát 90 ezer főben határozták meg. A sorkatonai szolgálat 

13 hónapos volt. A hadsereg nem játszik önálló szerepet, alá van vetve a polgári hatalomnak. 

Az 1960-as évek első felében az NDK külpolitikailag továbbra is elszigetelt maradt. Az 

NSZK a Hallstein-doktrína értelmében csak azokkal az államokkal lépett diplomáciai 

kapcsolatba, amelyek az NDK-val nem álltak diplomáciai kapcsolatban. 1964. június 12-én 

szovjet-NDK barátsági, együttműködési és segítségnyújtási szerződést írtak alá. Ez a szerződés 

megszilárdította az NDK nemzetközi helyzetét. Ugyanis a szerződő felek ezen okirat 

aláírásával megvalósítják a kölcsönös előnyök és a kölcsönös testvéri segítség elveit, továbbá 

kötelezik magukat, hogy a jövőben is fejlesztik és megszilárdítják barátsági kapcsolataikat és a 

szoros együttműködést minden területen. 

Az NDK a hatvanas évek második felében kiépítette önálló államiságát, és mindazt 

leépítette, ami az össznémet kapcsolatokból és vonatkozásokból még megmaradt. Az ország 

első külpolitikai sikerét Ulbricht 1965. évi egyiptomi látogatása jelentette. 1965 nyarán Tito 

jugoszláv államfő kereste fel az NDK-t. Ekkor az ország 12 szocialista országgal állt 

diplomáciai kapcsolatban. 1965 novemberében Brezsnyev kereste fel az NDK-t és 

kereskedelmi egyezményt írtak alá.  

A szovjet-NDK szerződéshez hasonlóan az NDK 1967-1972 között kétoldalú barátsági 

szerződéseket kötött többek között Lengyelországgal, Csehszlovákiával, Magyarországgal, 

Bulgáriával és Romániával. Az európai szocialista országokon kívül Mongóliával is még 1957. 

augusztus 22-én barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést kötött. 

1967 áprilisában a NSZEP elhatározta, hogy tovább kell fejleszteni az új gazdasági 

rendszert. Kiemelték a tudomány szerepét a gazdasági fejlődésben. 1968-ban referendummal 

elfogadták az NDK új alkotmányát, amelynek első cikkelye kimondta, hogy az NDK 

megvalósítja „a német nemzet szocialista államát”. Az alkotmány rögzítette, hogy a vélemény-

, gyülekezési és szervezeti szabadságot azoknak a polgároknak engedélyezi, akik az „alkotmány 

alapján” élnek. Az NDK katonai egységei szintén részt vettek 1968. augusztus 21-én az 

„ellenforradalmi” Csehszlovákia megszállásában. 
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3.3. Úton a válság felé 

 

A berlini kérdés éveken át, mint feszültséggóc szerepelt a nemzetközi politikában. A 

kérdést végül – az enyhülés folyamataként – az 1971. szeptember 3-i négyoldalú egyezmény 

rendezte. Az egyezmény Berlint nem érinti, kizárólag Nyugat-Berlinre vonatkozik, és 

hozzájárult a város helyzetének normalizálásához. Az egyezmény sarkalatos tétele, hogy 

Nyugat-Berlin nem része az NSZK-nak. 

A négyoldalú egyezményhez egész egyezményrendszer csatlakozott. December 17-én 

Bonnban az NSZK és NDK aláírta az úgynevezett tranzitegyezményt. Az egyezmény a polgári 

személyek és áruk tranzitforgalmát szabályozta az NSZK és Nyugat-Berlin között az NDK 

felségterületén át haladó kijelölt szárazföldi, vasúti és vízi útvonalakon, a megállapított 

határátkelőhelyeken keresztül. Majd december 20-án Berlinben aláírták az utazási és látogatási 

forgalom megkönnyítéséről és javításáról, valamint a berlini enkválék cseréjéről szóló 

megállapodásokat. A négyoldalú egyezmény aláírásával a három nyugati hatalom első ízben 

ismerte el az NDK-t szuverén államként. 

1971. május 3-án, a NSZEP Központi Bizottságának ülésén Ulbricht lemondott, s utódja 

Erich Honecker, az ifjúsági szervezet (FDJ) egykori elnöke lett. 

A két német állam ellentétes irányú társadalmi fejlődése során nyilvánvaló lett, hogy 

megszűnt az egységes német nemzet. Az 1974 októberében elfogadott alkotmányból már 

hiányzott minden utalás Németország újraegyesítésére, s a 6. cikk kimondta az NDK „örök és 

visszavonhatatlan” szövetségét a Szovjetunióval. 

1971 júniusában a NSZEP VIII. kongresszusa új feladatként a „gazdaság és a 

szociálpolitika elválaszthatatlan egységét” határozta el. A gazdasági helyzet javulásával a 

NSZEP a polgároknak szociális javulásokat helyezett kilátásba. Elsőbbséget kapott a 

munkabérek, a nyugdíjak, a nyugdíjak emelése és a munkaidő csökkentése. Támogatták a 

magán- és a társadalmi fogyasztást, s befagyasztották az alapvető cikkek áremelését. 1971-ben 

az élelmiszerek, az iparcikkek és a közszolgáltatások ártámogatására 8,5 milliárd márkát 

fordítottak. A szociálpolitika fokozottan támogatta a nőket, mert a munkaerőhelyzetre 

kedvezőtlenül ható születéscsökkentést igyekeztek meggátolni. Lakásépítési programot 

hirdettek, amely 1990-re lényegében a lakáskérdés megoldásával számolt. 

A forradalmi lendület az oktatáspolitikát is érintette. Bevezették az érettségivel záruló 12 

osztályos iskolát. Az iskoláztatásban a származás és a társadalmi aktivitás ismét többet nyomott 
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a latban, mint az érdemjegy. Az ötvenes évekhez hasonlóan, a tanulók fele munkás- vagy 

parasztcsaládból származott. 

Az októberi Népi Kamara-választásokon Honecker az államtanács és a Nemzeti Védelmi 

Tanács elnöke, Willi Stoph pedig a Minisztertanács elnöke lett Honecker kész volt szovjet 

irányelvekhez alkalmazkodni. 

1978-ig az NDK-t nemzetközi jogilag 123 állam ismerte el. A „keleti blokk” többi 

államával együtt 1975. augusztus 1-jén aláírta a helsinki zárónyilatkozatot, amelyben többek 

között az emberi jogok biztosítására is garanciát vállalt, továbbá kötelezettséget vállalt az 

állampolgárok szabad költözködési jogának elfogadására, némiképpen enyhült a kiutazási 

kérelmek elbírálása. A nyilatkozat kimondta, hogy a résztvevő államok tiszteletben tartják 

egymás szuverén egyenlőségét és sajátosságát. A szövetségi köztársaság kelet-berlini állandó 

képviseletének elfoglalása után a rendszer lazított kiutazási gyakorlatán. 1984-ben 35 000, 

1985-ben 18 000, 1986-ban 10 000 NDK lakos költözhetett legálisan az NSZK-ba. A rendszer 

a belpolitikai nyomást a kiutazások növelésével igyekezett enyhíteni. 

1976-tól az országban gazdasági hanyatlás és stagnálás következett be. A kiterjedt 

szociálpolitikát csak nagy nehézségekkel lehetett finanszírozni, s a világgazdasági 

korszakváltás az NDK-t is megrázta. Az ezt követő világválság hatására szélesre nyílt az árolló. 

Emiatt jelentősen nőtt az ország nyugati eladósodása, s ismét ellátási gondok jelentkeztek. 

Ebben a helyzetben az NSZEP vezetése az alapvető cikkek árát változatlanul hagyta, az 

igényesebbekét viszont megemelte. Emiatt a válság megtörte az életszínvonal viszonylag 

kedvező alakulását. 

1978 márciusában Honecker megállapodott az 1968-tól NDK-ban külön szervezkedő 

evangélikus egyház vezetőivel kapcsolataik alapjairól – az egyház elfogadta az „egyház a 

szocializmusban” elnevezést, a rendszer pedig néhány engedményt tett. Szabad 

vallásgyakorlatról azonban továbbra sem lehetett szó, a társadalomban a hívő keresztények 

továbbra is hátrányt szenvedtek. Az egyház tiltakozott akkor is, amikor az iskolákban 

bevezették a honvédelmi nevelés tantárgyat. A lakosság 11%-át tömörítő katolikus egyház 

kevésbé hallatta a hangját, püspökségei továbbra is mint össznémet szervezetek működtek. Az 

államhatalom 1976-tól masszívan akadályozta az egyházi keretekben folyó kulturális 

tevékenységet, s a betiltások és a büntetésekkel való fenyegetés mellett „információs 

munkatársait” is bevetette. Mindezen intézkedésekre azért volt szükség, mert ezekben az 

években az NDK-ban is megszaporodtak a polgári, valamint az új szociális mozgalmak, 

amelyeket az NSZK és Nyugat-Berlin hasonló szervei támogattak. Mivel erős politikai 
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elnyomásnak és megfigyelésnek voltak kitéve, elsősorban az egyházak védelme alatt 

szerveződhettek. 

Az 1980-as években a rendszer válsága folyamatosan nőtt. A gazdaság teljesítménye 

tovább csökkent, a környezet rombolása és szennyezése erősödött, a városok szétestek. 1982-

ben ismét komoly ellátási gondok jelentkeztek, amelyeket az import csökkentése és az export 

növelése okozott. A 10 milliárd dollár feletti külföldi adósságot a lakossági fogyasztás terhére 

6,7 milliárd dollárra csökkentették. Az ellátási helyzet mind súlyosabbá vált. Az üzemek és 

brigádok vezetői szemet hunytak a felett, hogy munkásaik és alkalmazottaik munkaidőben 

jártak ki bevásárolni, mert este már nem lehetett húst kapni. Az élelmiszerek és fogyasztási 

cikkek utáni vadászat egyre növekedett. 

1985 márciusa után a Szovjetunióban mindinkább előtérbe kerülő demokratizálást, az 

egyén felszabadítását, a gazdaság decentralizálását, a nyitást hirdető és a népek önrendelkezési 

jogát elismerő, új gorbacsovi irányvonal nagyobb egyetértésre talált a nyugatnémet konzervatív 

vezetés körében, mint az NDK-ban a Német Szocialista Egységpárt (NSZEP) vezetésében, 

amely ódzkodott a reformoktól. 

Ennek hatására 1987 februárjára a szovjet–NDK viszony alaposan megromlott. A szovjet 

politika elutasításában pedig az NSZEP olyan messzire ment, hogy 1988 novemberében 

betiltották a Szputnyik című szovjet folyóiratot és különböző szovjet filmeket. Bush amerikai 

elnök a berlini fal lebontását sürgette, de Honecker továbbra is azt vallotta, hogy a fal 50 vagy 

100 év múlva is állni fog. 

A közelgő válságra számos jel utalt, noha az NDK szociálpolitikai és bizonyos gazdasági 

vívmányaival vezető helyen állt a KGST-országok között. A növekvő belső elégedetlenség és 

legitimációs hiány ellensúlyozására a politikai hatalom még azt is eltűrte, hogy a rendszerrel 

elégedetlenek az NSZK-ba távozzanak. Ezekhez hozzájárultak a növekvő gazdasági gondok, a 

szolgáltatás folyamatos romlása, a környezet problémái és a csendben végrehajtott átemelések. 

A kiutazási kérelmek növekedése, valamint a menekülési hullám jelezte a rendszer belső 

állapotát, amelyet a Szovjetunió 1945 óta kívülről stabilizált, s amely a megváltozott 

körülmények közepette váratlanul magára maradt. 

A Német Demokratikus Köztársaság első évtizede a helyreállítás jegyében telt. A 

belpolitikában az egymást váltó ötéves tervekkel igyekeztek javítani a gazdaság és a közellátás 

helyzetén. Ezek a tervek azonban mind kevésnek bizonyultak a lakosság életszínvonalának 

növelése szempontjából, a növekvő elégedetlenség és a változatlanul rossz életkörülmények 

pedig 1953. június 17-én felkeléshez vezettek Kelet-Berlinben. Bár a felkelést leverték, mégis 

hatására változások vezettek be az NSZEP vezetői. Bizonyos mértékben javult az életszínvonal 



69 
 

és az a tény sem mellékes, hogy mindezek után a Szovjetunió fokozatosan megszüntette a 

megszállási rendszert és bizonyos szintű önállóságot biztosított az országnak. Miután pedig az 

NDK csatlakozott a Varsói szerződéshez, a két német állam, mint két katonai tömb került 

szembe egymással. 

Az 1960-as évek elején aztán megvalósult, azaz esemény, mely a szovjet vezetést már 

hónapok óta foglalkoztatta. 1961. augusztus 13-án megkezdték a Nyugat- és Kelet-Berlint 

elválasztó fal felhúzását, amely közel harminc éven keresztül meghatározó szerepet tölt majd 

be a mind a németek, mind egész Európa népei számára. Az emberek felháborodással és mégis 

beletörődéssel fogadták a történéseket. Az ezt követő években megkezdődött az NDK bel- és 

külpolitikájában a stabilizáció kiépítése. Az NSZEP jobb viszonyra törekedett a kelet-német 

lakossággal, ezért a 60-as években több engedményt tett a Nyugat-Berlinbe való utazással 

kapcsolatban. A nemzetközi viszonyai is javultak, egyre több szocialista országgal vette fel a 

diplomáciai kapcsolatot. 

Az 1970-es évektől viszont a Szovjetunió és az NDK között megromlott a viszony. Ennek 

fő oka, a szovjet vezetés modernizációs politikája, amit az NSZEP vezetése nem tudott 

elfogadni. A belső válság jelei is egyre jobban megmutatkoztak, jelezve azt, hogy a két ország 

újraegyesítése mindinkább elkerülhetetlennek látszik a keletnémet csőd elkerülése miatt. Bár a 

jelek vészjóslóak voltam már az 1980-as években is, az újraegyesítés gondolatával még hosszú 

évekig kellett barátkoznia nem csak a két német állam, de egész Európa vezető hatalmainak is. 
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IV. TÉMA. NÉMETORSZÁG ÚJRAEGYESÍTÉSE 

 

4.1. A két német ország kapcsolatának enyhülése és az NDK belső válsága. 

4.2.  A berlini fal leomlása. 

4.3.  Az újraegyesítés megvalósul. 

 

4.1.  A két német ország kapcsolatának enyhülése és az NDK belső válsága 

 

Az 1970-es évek elején alapvető fordulat következett be a két német állam viszonyában. 

Ennek egyik oka, hogy az NSZK és Brandt kormánya belátta, hogy közvetlenül az NDK-val 

kötött megállapodások megelőzhetik az emberi kapcsolatok szétszakítását. A nyugat németek 

új keleti politikájának komolyságát mutatta az 1972. május 26-án kötött közlekedési szerződés 

– az első nemzetközi jogi érvényű szerződés –, amelyet az NSZK és az NDK, mint két szuverén 

állam kötött egymással. A szerződés értelmében a közlekedésben részt vevők igénybe vehetik 

a másik szerződő állam területén a közforgalom számára rendelkezésre bocsátott közlekedési 

berendezéseket. Itt az NDK a maga részéről hozzájárult ahhoz, hogy a szerződésben foglaltakat 

a Nyugat-Berlinről szóló négyoldalú egyezménnyel összhangban Nyugat-Berlinre is 

kiterjesszék. A közlekedési kérdéseket eddig részben a megszállási időkből származó zónaközi 

rendelkezések szabályozták, részben azok a rendelkezések, amelyeket a két német állam 

szuverenitásának elnyerése után a maga területén léptettet életbe. 

A közlekedési szerződés azonban csak a kezdet volt. Június 15-én végre sor került az 

eszmecserére a „két állam közötti viszony alapkérdéseiről”. A közel két évig tartó tárgyalások 

után, az Alapszerződést 1972. november 8-án Berlinben parafálták és december 21-én írták alá. 

A szerződésnek és kiegészítő okmányainak sarkalatos rendelkezése, hogy a Német 

Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság az egyenjogúság alapján 

normális, jószomszédi kapcsolatokat hoz létre egymással. A két német állam közötti 

diplomáciai képviselet kérdésében kompromisszum jött létre. A szerződő felek elismerték 

egymás állami függetlenségét és önállóságát, megerősítették a közös határ sérthetetlenségét. Az 

NSZK szakított az ún. Hallstein-doktrínával, azaz lemondott a harmadik államokban való 

egyedüli képviselet elvéről. Az NSZK-t és az NDK-t 1973. szeptember 18-án egyidejűleg és 

egyhangúan felvették az ENSZ-be. 
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A két német állam együttműködéséről szóló megállapodások az enyhülési politika 

eredményeit jelentették, amelyek nemcsak a két német állam kapcsolatában hoztak változást, 

hanem lényegesen hozzájárultak a Kelet-Nyugat konfliktus gyengüléséhez, ugyanakkor az 

összeurópai feszültségek feloldásához vezető utat is egyengették. 

A két német állam közötti tárgyalások az 1980-as években is folytatódtak. 1985. március 

12-én Helmut Kohl, az NSZK szövetségi kancellárja és Erich Honecker, az NSZEP KB 

főtitkára és az NDK Államtanácsának elnöke Moszkvában véleménycserét folytattak. A 

megbeszélésen az NSZK és az NDK kapcsolatainak állapotáról és fejlődési lehetőségeiről, 

valamint aktuális kérdésekről esett szó. Megállapodtak abban, hogy a béke alapvető feltétele a 

határok sérthetetlensége, s valamennyi európai állam területi integritásának és szuverenitásának 

jelenlegi határaik közötti tiszteletben tartása. Német földről soha többé nem indulhat háború, 

német földről békének kell indulnia. Sőt, Kohlnál ismét előtérbe került a német újraegyesítés 

kérdése, ugyanakkor nem kívánta kockáztatni az NDK-val elért közeledés eredményeit. 

Honecker 1987. szeptember 7-11. közötti NSZK-beli látogatása a két német állam 

„normalizált” kapcsolatát, s az európai enyhüléshez való hozzájárulást volt hivatott kifejezni. 

Honecker főtitkár és Kohl szövetségi kancellár egyetértett abban, hogy az NDK-nak és az 

NSZK-nak közös történelmi múltjukból eredő felelősségük tudatában, különleges 

erőfeszítéseket kell kifejteniük a békés egymás mellett élés érdekében. A látogatás kapcsán 

növekedett azon európai politikusok száma, akik a két önálló német állam végleges elismerését 

sürgették.  

1988. július 8. – az NSZEP és az SPD közös javaslatot tett közép-európai bizalomerősítő 

és biztonsági övezet létrehozására. Ehhez olyan intézkedésekre van szükség, melyek mindkét 

felet meggyőzik arról, hogy egyiküknek sem áll szándékában meglepetésszerű támadást 

indítani. Javaslataikat a helsinki folyamatban részt vevő kormányok elé terjesztették ki. Egyik 

lényeges javaslatuk, hogy erőfeszítéseket tesznek közös európai műholdas megfigyelés 

létrehozására. 
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4.2. A berlini fal leomlása 

 

A német kérdés 1989 őszén került a figyelem középpontjába, a nyolcvanas évek 

értelmiségi vitáiban azonban már korábban megindult egyfajta tisztázási folyamat. A viták 

legfontosabb témái a nemzeti identitás, a haza, a semlegesség, Közép-Európa, a német különút, 

a harmadik út lehetősége, Németország pozíciója Kelet és Nyugat között, Németország és 

Európa viszonyának kérdései voltak. A viták során kialakult elképzelésekben megjelent a 

német egyesítés lehetősége. Még a legmerészebb elemzések is csupán az egyesített 

Németország semlegességéig, illetve föderációs berendezkedéséig jutottak el. 

Mindeközben az NDK-ban a közelgő válságra számos jel utalt. A növekvő belső 

elégedetlenség és legitimációs hiány ellensúlyozására a vezetés elnyomta az ellenzéket, illetve 

engedélyezte a rendszer bírálóinak távozását az NSZK-ba, ami folyamatosan emelkedő 

tendenciát mutatott. Mindehhez hozzájárultak a növekvő gazdasági gondok, a szolgáltatás 

folyamatos romlása, a környezet problémái és a csendben végrehajtott áremelések. A 

nyolcvanas évek második felére valamennyi területen súlyos problémák léptek fel. 

A politikai válság pedig csak tovább mélyült az 1989. május 7-ei helyhatósági 

választásokon. A formálódó ellenzék a választások felügyeletével igyekezett megakadályozni 

az eredmények meghamisítását. A becslések szerint 10-20% közötti ellenszavazati arány 

ellenére Egon Krenz, a választási bizottság elnöke ismét 98,89 százalékos hivatalos eredményt 

hirdetett ki (ez a választás sem különbözött a korábbiaktól, ezt is manipulálták, ezúttal azonban, 

az emberek nem fogadták el a kormány által kihirdetett eredményt, s panaszt emeltek). Ezek az 

események jelezték, hogy megváltozott a bel- és külpolitikai környezet: az ország korábbi 

legfontosabb szövetségesei a reformok útján jártak, és számos állampolgár a kormányt reformra 

alkalmatlannak tartotta. 

A közhangulatban mély csalódást okozott Kelet-Berlin támogató nyilatkozata a drámai 

kínai eseményekre válaszolva. Az NDK vezetése a pekingi Mennyei Béke terén elkövetett 

kegyetlenségek után nyíltan állást foglalt a kínai kormány mellett, s a tüntető diákokat 

ellenforradalmároknak bélyegezte. Ezt sokan figyelmeztetésnek tekintették, és tartottak az 

esetleges „kínai megoldástól”. Az NDK több templomában tiltakozó rendezvényekre került sor. 

Mindezek után egyre többen fordítottak hátat az országnak. Az 1989. nyári-őszi hónapok 

legfontosabb eseménye az NSZK-ba irányuló menekülthullám volt. Az NDK-polgárok 

megszállták az NSZK budapesti, varsói, prágai és kelet-berlini külképviseleteit. Az NDK és 

Magyarország közötti 1969. évi megállapodás értelmében az NDK állampolgárait tiltott 
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határátlépési kísérletkor ki kellett toloncolni az országból és gondoskodni arról, hogy 

visszatérjenek hazájukba, útlevelükbe pedig bebélyegezték a tiltott határátlépés jelzését, 

amelyért otthon megtorlás várt rájuk. A külügyminisztérium utasítására azonban a magyar 

hatóságok senkit nem toloncoltak ki az országból. A hatásőrség nem bélyegezte be útlevelükbe 

a tiltott határátlépési kísérletet, azt külön papíron jelezte, amelyet a tulajdonosa útközben 

„elveszíthetett”, így nem maradt nyoma a Magyarországon történteknek.  

Amikor a magyar katonák 1989. május 2-án Kőszeg közelében az osztrák határ mentén 

megkezdték az elektronikus biztonsági berendezések és a szögesdrót akadályok leszerelését, 

kezdett aggasztóvá válni a helyzet az NDK számára. Magyarország a határerődítmények 

lebontásával gyakorlatilag felmondta azt a hallgatólagos megegyezést, amelynek értelmében a 

keleti blokk országai elzárták a kommunista uralom alatt lévő területeket a Nyugattól. 

Június 27-én pedig Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszter egy darab 

szögesdrót jelképes átvágásával megnyitotta a két ország közötti határt. Magyarország és 

Ausztria között a „vasfüggöny” megszűnt létezni. Kelet-német menekültek özönlöttek 

Magyarországon és Ausztrián keresztül az NSZK-ba, számuk egyre nőtt. Naponta 100-200 

kelet-német érkezett Magyarországról a nyugat-német menekült-táborokba. Augusztus 19-én a 

Sopron melletti osztrák- magyar határon rendezett „Páneurópai piknik” során több mint 600 

NDK állampolgár nyomult át osztrák területre. 

Augusztus 23-án megszületett a magyar kormány első hivatalos döntése, hogy az NSZK 

budapesti nagykövetségén tartózkodó 117 NDK menekült vöröskeresztes okmányokkal 

elhagyhatta Magyarországot. Miután pedig a magyar kormány szeptember 11-től megengedte 

a kelet-németeknek az osztrák-magyar határ legális átlépését, a menekültek száma 

megtöbbszöröződött. Szeptember végéig ez összesen 32 500 embert jelentett. 

Az NSZEP Politikai Bizottságában Günter Mittag a „szocializmus elárulásával” vádolta 

Magyarországot. Magyarországra küldött megbízottjuk azonban üres kézzel tért vissza: a 

magyarok nyilvánvalóan nem szándékoztak leállítani az eseményeket, döntésében az emberjogi 

és humanitárius megfontolások nemzetközi elvei vezették. 

Ebben a helyzetben meglehetősen rosszkor jött az NDK fennállásának 40. évfordulójára 

(1989. október 6.) rendezett ünnepély. A nyilvános tüntetéssorozat és az ellenzéki csoportok 

aktivitása az ünnep előestéjén tetőpontjára hágott. 1989 októberében az NDK lakosságának 

lappangó elégedetlensége nyílt tiltakozó akciókba csapott át. Az első napokban a rendőrség 

még brutálisan fellépett a tüntetők ellen, de az október 9-i lipcsei tüntetés már erőszakmentesen 

zajlott le. Ez a nap lett az igazi „fordulat”, a „döntés napja”. Mivel Honecker továbbra is 
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ellenzett minden változást, ezért a vezetőség a lemondatását tervezte. Október 18-án a Központi 

Bizottság Egon Krenz Schabowskit választotta a párt főtitkárának. 

Az új vezetés megígérte, hogy a jövőben a tüntetéseket a politikai kultúra részeként 

tolerálják, s új utazási törvényt jelentettek be. Október 27-én amnesztiát hirdettek a kiutazottak, 

menekültek és a tüntetők számára. 

A tüntetések azonban továbbra is folytatódtak. Amikor pedig november 1-jén éjjel 

feloldották az október elején Csehszlovákiával szemben elrendelt utazási korlátozásokat, 

néhány óra alatt 8 000 NDK-állampolgár lépte át a határt. November első hetében a tüntetések 

elérték csúcspontjukat. Ezért november 7-én lemondott a Willi Stoph vezette kormány, 

november 8-án pedig az egész Politikai Bizottság, hogy új vezetésnek adja át a helyét. 

A keletnémet vezetés tisztában volt azzal, hogy a rendszer megújulása számára 

legdöntőbb az utazási szabadság ügye. Az október 31-re elkészült rendelet kilátásba helyezte, 

hogy minden NDK-állampolgár deviza nélkül egy hónapra külföldre utazhat, ha érvényes 

vízummal és útlevéllel rendelkezik, amelyet a rendőrség 30 nap alatt kiállít. A rendeletet 

november 6-án nyilvánosságra hozták, azonban még aznap tömegtüntetések és spontán 

figyelmeztető sztrájkok kezdődtek ellene: az emberek diszkriminációnak tekintették a deviza 

nélküli utazási lehetőséget. Rossz hírek érkeztek Csehszlovákiából is, ahol Milos Jakes közölte 

Krenzzel, hogy kormánya nem hajlandó tovább megengedni az NDK állampolgárainak, hogy 

Bajorország felé beutazzanak a szövetségi köztársaságba, mert mindez a csehszlovák ellenzék 

malmára hajtja a vizet. Ha a kelet-berlini kormány nem tesz megfelelő intézkedéseket, 

Csehszlovákia lezárja az NDK-val közös határát. Így az NSZEP Politikai Bizottsága belső és 

külső nyomás alá került. 

Krenz november 9-én informálta a Központi Bizottságot az új utazási rendelkezésekről. 

Eszerint külföldi utazási kérelmek feltételek nélkül kiállíthatóak, s minden NDK állampolgár 

másnap reggel 8 órától vízumot kaphat. A hatóságokat utasították, hogy az útleveleket és 

vízumokat gyorsan adják ki. 

Az eseményről a televízió híradójából értesülve még aznap este polgárok ezrei 

gyülekeztek a két városrészt elválasztó átkelőhelyeken, hogy személyesen győződjenek meg az 

új helyzetről. Este 10 óra tájban megnyitották a határátkelőket. A határállomások parancsnokait 

utasították, hogy a leghangosabban követelőzőket engedjék ki az NDK-ból, de igazolványukba 

tegyenek a visszatérésüket megtiltó pecsétet. A tömegnyomás azonban odáig fokozódott, hogy 

23 órakor a BornholmerStrasse átkelőnél megszüntették az útlevelek ellenőrzését, felnyittatták 

a sorompókat és átengedték a tömeget. A mindkét oldalról érkező németek vésőkkel, 

csákányokkal, markológépekkel és puszta kézzel kezdtek hozzá a Fal lerombolásához. 
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Ezzel a berlini fal 28 év után leomlott. Willy Brandt 1989. november 10-én este a 

schönebergi városháza előtti gyűlésen kijelentette: „most összenő, ami összetartozik”. 
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4.3. Az újraegyesítés megvalósul 

 

A berlini fal leomlásával a német egyesítés még nem zárult le. A világ hozzászokott a 

német megosztottsághoz, az NDK-t nemzetközileg elismerték. Külföldön és mindkét 

Németországban az volt az általános vélemény, hogy Európa és a világ tudomásul vette a két 

német állam létezését, az egységet belátható időn belül nem lehet visszaállítani az európai béke 

veszélyeztetése nélkül. 

Az 1989. őszi fordulat Keletet és Nyugatot egyaránt felkészületlenül érte. Kezdetben 

bizonytalanok voltak a reakciók, egyrészről reményteli volt a szabadság ígérete, másrészről 

erősödött a német kérdés lehetséges újraéledésétől való félelem. A Szovjetunióban az NDK 

elvesztésének megakadályozására a belnémet határ szovjet katonai lezárását fontolgatták. 

Ezekben az órákban a "harmadik világháború szélén" álltunk, nyilatkozta később Sevardnadze 

szovjet külügyminiszter. A nyugati reakciók sem voltak egységesek. Miközben London és 

Párizs a német újraegyesítéstől az európai rendszert látta veszélyeztetve, Washingtonban 

elégedetten szemlélték céljuk megvalósulását, Kelet-Európa felszabadulását a kommunizmus 

alól. Bonnban visszafogottságra törekedtek. Kohl szövetségi kancellár azonban – minden 

politikai elővigyázatossága ellenére – november 10-én Berlinben, a Schöneberg tanácsháza 

előtt azt kiáltotta a kelet-németeknek: „Ebben a nagy és történelmi órában nem vagytok 

egyedül, a szabadságért vívott harcot folytatni kell. Mert a ti oldalatokon vagyunk, egy nemzet 

vagyunk!”. 

A Kelet-Németországban 1989. november 13-án megválasztott új miniszterelnök, Hans 

Modrow kormánynyilatkozatában előbb „szerződésközösséget” javasolt a két állam között, 

majd december 4-én felvetette a „német konföderáció” lehetőségét. De Modrownak nem volt 

ideje megvalósítani a terveit. A helyzet napról-napra romlott. Továbbra is naponta kétezer 

állampolgár menekült, illetve költözött az NSZK-ba. 

Az NSZK-ban nagy figyelemmel kísérték a kelet-német fejleményeket. A politikai 

vezetők lényeges változást fedeztek fel: november 6-án Lipcsében, egy demonstráción először 

hangzott el: „Németország – egységes haza” és ez a szlogen egy héttel később már meghatározó 

sor lett a tüntetők transzparensein. 

November 17-én érkezett a hír Bonnba, hogy Gorbacsov főtitkár két nappal korábban 

moszkvai diákok előtt nem zárta ki Németország „újraegyesítését” — azzal az utalással, hogy 

az a két Németország belső ügye. 
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Ezt követően Bonnban intenzívebben hozzáláttak az újraegyesítéssel kapcsolatos 

állásfoglalások kidolgozásának. Így született meg Kohl kancellár 1989. november 28-i 

tízpontos terve, amely „azonnali konkrét segítséget” helyezett kilátásba az NDK számára. A 

szövetségi kormány politikai célja az újraegyesítés, a német állami egység helyreállítása marad 

– hangoztatta a kancellár. A 10 pontos terv intézkedések végső célja egy föderatív állami rend 

létrehozását fogalmazta meg Németországban, azzal az előfeltétellel, hogy az NDK-ban 

legitim, demokratikus kormány alakuljon. A program a szabad választások után össznémet 

intézmények egész sorát tervezi létrehozni. 

Az Egyesült Államok egyetértettek a kancellár tervével, bár hiányolták az előzetes 

konzultációt. Ezzel szemben Gorbacsov december 10-én nem tetszését fejezte ki Kohl 

javaslatai miatt, kijelentette, hogy a Szovjetunió visszautasítja a Nyugat minden törekvését, 

amely az „NDK szuverenitását” korlátozza. 

Az NDK jövőjéről azonban ekkorra már nem az országon kívülről vártak a döntésre, 

hanem Kelet-Németország maga határozott. A százezres tüntetéseken a „Németország, 

Németország!” kiáltásokkal követelték az egységet. A tüntetők már eldöntötték Németország 

további sorsát, az egyesítést el lehetett ugyan odázni, de elkerülni lehetetlen volt. A kérdés 

csupán annyi volt, hogy hogyan és mikor fog megtörténni ez a nagy történelmi előrelépés. 

Kohl és Modrow december 19-i drezdai tárgyalásain néhány fontos döntés született. 

December 24-én a két német államban gyakorlatilag helyreállt a németek szabad költözési joga. 

Hatalmas látogatási hullám indult: szilveszterkor félmillióan keltek át a Brandenburgi kapun. 

Az újraegyesítés első lépéseinek tervezése 1990. január végén, február elején kezdődtek. 

Modrow elismerte, hogy ha az NDK el akarja kerülni az előtte álló összeomlást, nem lehet 

tovább halogatni a „szerződéses közösség” létrehozását. Az egyetlen reális alternatíva az NSZK 

felé történő közeledés. „A német nép olyan új békerend felépítése közepette találja meg helyét, 

amelynek eredményeként megszűnik Európa ellenséges táborokra osztottsága és a német 

nemzet megosztottsága. Eljött az idő, hogy pontot tegyünk a II. világháború végére, hogy német 

békeszerződést megkössünk” Moszkvába utazott, hogy Gorbacsov főtitkárral találkozzon, 

akivel a „Németország – egységes haza” címet viselő 4 pontos tervezetet készült megvitatni. A 

tervezet négy lépésben készítette elő az egyesítést: 

1. Szerződésközösség konföderatív elemekkel (gazdasági, pénzügyi és közlekedési 

unió, valamint jogharmonizáció); 

2. Konföderáció létesítése közös szervekkel és intézményekkel (parlamenti 

bizottság, tartományi kamarák, bizonyos területek közös végrehajtó szervei); 

3. A két állam szuverenitási jogainak átruházása a konföderáció hatalmi szerveire; 
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4. Egységes német állam létrehozása német föderáció, vagy szövetség formájában, 

a konföderáció mindkét részében tartandó választások útján. Egységes parlament 

felállítása, amely egységes alkotmányt és egységes kormányt hozna létre berlini 

székhellyel. 

Modrow konföderációs tervét Bonn kevésbé fogadta pozitívan, mint Moszkva. 

Mindenekelőtt a konföderációban egyesült Németország politikai és katonai semlegességére 

vonatkozó javaslatát utasították el. Az NDK súlyos gondokkal küszködött, ezért a két kormány 

összefogása elkerülhetetlenné vált. Nagy szerepet játszott a pénz, az NDK-nak azonnal 

szüksége volt 15 milliárd DM-re, hogy a pénzügyi katasztrófát elkerülje. Ezáltal lehetővé válna, 

hogy a nyugat-német márkát (DM) kizárólagos pénznemként bevezessék az NDK-ban. Ebből 

kifolyólag Modrow elismerte, Németország újraegyesítése semlegesség nélkül is elképzelhető. 

Február 6-án Kohl nyilvánosan bejelentette, hogy tárgyalások indulnak a nyugatnémet 

márka bevezetéséről az NDK-ban. E politikai döntéssel egyértelmű perspektívát kívánt nyújtani 

a keletnémet állampolgárok számára a küszöbön álló március 18-i Népi Kamara-választásokon, 

s a további közeledést annak kimenetelétől tette függővé. 

A bonni kormány felkínálta, hogy teljes felelősséget vállal a kelet-német gazdaságért, a 

pénzügyi stabilitásért, a foglalkoztatottságért, a nyugdíjakért, a szociális ügyekért, kiépíti az 

infrastruktúrát. Cserébe feltételként szabta, hogy Kelet-Németország teljes egészében vezesse 

be a nyugat-német gazdasági rendet, hiszen a nyugat-német gazdaság pénzügyi és pénzpolitikai 

eszközeit csak piacgazdaságon belül lehet alkalmazni. 

A német egységben a döntő áttörés Kohl és Genscher 1990. február 10-i moszkvai 

tárgyalásai voltak, amikor is Gorbacsov beleegyezett a német egyesítésbe. 

1990 februárjában az NDK-beli események fontos átmeneti szakaszba érkeztek, 

felgyorsult a törvénykezés folyamata: bevezették a vélemény-, az információ- és a 

médiaszabadságot, határoztak a választások nyilvános ellenőrzéséről. Megszüntették a pártok 

együttműködését megtestesítő Nemzeti Frontot. Módosították az alkotmányt, bevezették a 

hadkötelezettséget. A szakszervezeti törvény engedélyezte a munkásharcokat és a sztrájkjogot. 

Az NSZK pártjai erőteljesen bekapcsolódtak a keleti választási csatározásokba. Március 

18-án a választók többsége a „Szövetség Németországért” pártjaira szavazott. Április 12-én a 

kereszténydemokrata Lothar de Maiziére-t az NDK miniszterelnökévé választották, s 

megkezdődött az operatív Németország-politika időszaka. Az eredmények megmutatták, hogy 

a kelet-német polgárok a gyors újraegyesítésre és piacgazdaságra szavaztak, és elutasították a 

szocializmus minden formáját. A választási eredmény egyúttal a Német Demokratikus 
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Köztársaság végét jelentette. A nép hosszú évtizedek után először élhetett önrendelkezési 

jogával, és a választás eredményei meggyorsították az újraegyesítés folyamatát.  

A két német állam egyedül döntött az újraegyesítéssel kapcsolatos gazdasági és 

belpolitikai kérdésekben, a külpolitikai kérdések rendezése azonban csak az egykori négy 

szövetséges hozzájárulásával történhetett, hiszen a német állam egyesítése az egész európai 

rendszert érintette. Továbbá a győztes hatalmak előjoga az 1945. június 5-i dokumentumon is 

alapszik, melyben a nagyhatalmak kijelentik, hogy Németország egész területén ők gyakorolják 

a legfőbb kormányzati hatalmat. Békeszerződések hiányában, a nagyhatalmak felügyeleti joga 

soha nem szűnt meg teljesen. 

A nyugati nagyhatalmak nem egységesen ítélték meg Németország újraegyesítését. A 

Szovjetunióban súlyos aggodalommal kísérték a németországi eseményeket. Az NDK képezte 

a Szovjetunió közép-európai határát, megszűnésével végképp összedőlés fenyegette a szovjet 

birodalmat. Francois Mitterand francia elnök a német újraegyesítést „jogilag és politikailag 

lehetetlenségnek” tartotta, szerinte az újraegyesített Németország nem működhet ellenőrizetlen, 

önálló államként. A brit miniszterelnök asszony Margaret Thatcher úgy gondolta, hogy a német 

újraegyesítést nem szabad elsietni, mivel attól félt, ez felboríthatja az európai egyensúlyt és 

stabilitást. Hasonlóan vélekedett Giulio Andreotti, olasz miniszterelnök is szerinte a német 

egyesítés nem aktuális. 

Az európai véleményekkel szemben, az USA pozitívan értékelte a németországi 

változásokat. Bush elnök fontosnak tartotta, hogy az egyesülési folyamatot kezeljék az 

amerikai-szovjet kapcsolatok fejlődésével összhangban. Szerinte a két német ország állami 

egysége a NATO és az Európai Közösség keretében jöjjön létre. 

A NATO Tanácsának december 15-én tartott ülésén előrelépés történt. A szövetség tagjai 

nyilatkozatot adtak ki, amelyben a Németországi Szövetségi Köztársaságra hivatkozva 

elfogadták a két német állam újraegyesítésre vonatkozó szándékát. 

1990 januárjában Mitterand és Kohl között találkozóra került sor. Itt Mitterand kifejtette, 

hogy az újraegyesített Németországnak nagy hátrányt jelentene a politikai semlegesség. 

Franciaország Európai Uniót és közös európai pénznemet sürgetett, amit Kohl is támogatott. 

Mindkettő megvalósult az 1992. február 7-én elfogadott maastrichti-szerződésben, melynek 

megkötését elsősorban Franciaország és Németország szorgalmazta. 

1990 januárjának végén a Szovjetunió a hagyományoknak megfelelően négyhatalmi 

találkozót javasolt. 1990. február 13-án, Ottawában megegyezés született arról a két német 

állam és a négy nagyhatalom között, hogy „2+4” állam keretében tárgyalják meg a német 

egység helyreállításának feltételeit, a szomszédos országok biztonsági kérdéseivel együtt. 
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A tárgyalások középpontjában olyan kérdések álltak, mint: az egyesült Németország 

szövetségi elkötelezettsége, a szövetségi hadsereg nagysága, a szomszédos országok biztonsági 

garanciái, a szövetséges fegyveres erők kivonása, a szövetségesek előjogainak megszüntetése, 

Németország szuverenitásának rendezése nemzetközi jogi értelemben. Lengyelország is érintett 

volt az Odera–Neisse-vonal kapcsán. A lengyel kormány diplomáciai offenzívát indított, hogy 

helyet szerezzen magának a „2+4” tárgyalásokon, rövidesen azonban belátta, hogy e német-

lengyel határszerződésre csak az egyesítés után kerülhet sor. 

A tárgyalások 1990. május 5-től külügyminiszteri szinten zajlottak. Lothar de Maiziére, 

az NDK miniszterelnöke április 24-én találkozott Kohl kancellárral, s a két német állam között 

hivatalosan is megkezdődtek a gazdasági és pénzügyi unióról szóló tárgyalások. A 1990. május 

18-án aláírt szerződés értelmében a szerződő felek 1990. július 1-jével pénzügyi uniót képeztek 

pénzügyileg egységes területtel és a német márkával, mint közös valutával. Megegyezés 

született az NDK pénzügyi támogatása tekintetében is. A szövetségi kormány és a 11 nyugat-

német tartomány megegyeztek, hogy létrehozzák a „Német Egység Alapját”, amelyből 1994. 

év végéig összesen 115 milliárd DM-et bocsátanak Kelet-Németország rendelkezésére 

újjáépítési segély címén.  

Németország megosztottságának felszámolása érdekében a két német állam három 

részből álló Államszerződést kötött. 

A pénzkérdés nagy szerepet kapott, mert a Szovjetunió mély gazdasági válságban volt. 

Július 18-án a Moszkvában aláírt hitelszerződés ötmilliárd márka szabad felhasználású hitelt 

biztosított a Szovjetuniónak, amely cserébe beleegyezett az egyesített Németország NATO-

tagságába. Július 16-án a Kaukázusban, Gorbacsov vadászházában tartott formális 

tanácskozáson megállapodás született arról, hogy a „2+4” tárgyalásokat kötelező érvényű 

nemzetközi jogi szerződéssel zárják le, az egyesített Németország az NSZK-ra, az NDK-ra és 

Berlinre terjed ki és a NATO tagja lehet, de le kell mondania az ABC-fegyverekről és a NATO 

katonai struktúráit nem terjesztheti ki az egykori NDK területére, amíg ott szovjet csapatok 

állomásoznak. A Bundeswehr létszámának felső határát 370 000 főben korlátozták. A 

tárgyalások eredménye német szemszögből szenzációnak számított.  

A „2+4” tárgyalások lezárása a megegyezés után már csak formális ügy maradt. 1990. 

június 17-én Párizsban a felek jóváhagyták a találkozó eredményeit, továbbá rögzítették, hogy 

lengyel sürgetésre felveszik záródokumentumukba az Odera–Neisse-vonal lengyel nyugati 

határként való kötelező érvényű, nemzetközi jogi elismerését. 

1990. augusztus 31-én született meg a Német Szövetségi Köztársaság és a Német 

Demokratikus Köztársaság között a Németország egységének helyreállításáról szóló szerződés. 
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A két ország ennek értelmében eltökélte, hogy Németország egységét békésen és szabadon a 

népek közösségének egyenjogú tagjaként megvalósítja. Németország fővárosa Berlin. Október 

3-a a Német Egység Napjaként törvényes ünnepnap. 

Az 1990. szeptember 12-én Moszkvában rendezett utolsó „2+4” találkozón aláírták „A 

Németországra vonatkozó befejező szabályozás szerződését”, amelynek tíz cikkelye jogilag is 

véget vetett a II. világháborúnak. A szerződés megállapította, hogy az egyesült Németország 

magába foglalja majd a Német Szövetségi Köztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság és 

az egész Berlin területét. Külső határai a Német Demokratikus Köztársaság és a Német 

Szövetségi Köztársaság határai. Az egyesült Németországnak semminemű területi követelése 

nincs más államokkal szemben, és ilyeneket a jövőben sem fog támasztani. Továbbá a két német 

ország kormányai megerősítik lemondásukat atom-, biológiai és vegyi fegyverek előállításáról, 

birtoklásáról és a felettük való rendelkezési jogról. Kijelentik, hogy e kötelezettségekhez az 

egyesült Németország is tartja magát.  

A Szovjetunió garantálta, hogy haderejét 1994 végéig teljesen kivonja Németországból. 

Megállapodás született továbbá abban, hogy 1990. október 1-jén aláírják azt a dokumentumot, 

amely a német egyesítés napján felfüggeszti a négy hatalom jogait Németországra, mint egészre 

és Berlinre vonatkozóan. 

A nagyhatalmak megállapították, hogy ezzel befejezettnek tekintik a Berlinre és 

Németországra, mint egészre vonatkozó jogaikat és kötelezettségeiket. Az egyesült 

Németország ennek megfelelően teljes szuverenitással rendelkezik bel- és külügyei 

tekintetében. 

Mivel a szerződés csak az utolsó ratifikációs, ill. elfogadó okirat letétbe helyezése után 

lépett hatályba, a négy nagyhatalom külügyminisztereinek nyilatkozata alapján, melyet 1990. 

szeptember 12-én Moszkvában tartott találkozójukon hoztak, felfüggesztették a szövetségesek 

előjogait Németország egyesítésének napjától a szerződés érvénybe lépéséig. Ezért 

Németország már 1990. október 3-án újra korlátozások nélküli szuverén állammá lett, miután 

az ezt megelőző napon a szövetséges parancsnokság befejezte munkáját Berlinben. 

Az egyesített Németország 357 000 négyzetkilométernyi területével és 81 millió 

lakosával, a legsűrűbben lakott európai ország lett. 

Helmut Kohl az újraegyesítést így értékelte: „Ez a modern történelem első olyan 

országegyesítése, amely háború, fájdalom és összetűzések nélkül következik be, amely nem 

hoz keserűséget”. 

A nagyhatalmak az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia (EBEÉ) 35 

országának tudomására hozták az 1990. október 3-i egyezményt, és azok elfogadták azt. Ily 
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módon, a német egyesítés, amely október 3-án történt meg azzal, hogy az NDK csatlakozott 

ahhoz a területhez, amelyre az Alaptörvény hatálya kiterjed, nemcsak a négy nagyhatalom 

egyetértésével, hanem Európa és Észak-Amerika minden államának beleegyezésével jött létre. 

Az újraegyesített Németország ennek megfelelően az első naptól kezdve az új rend 

integrált és mindenki által elfogadott tagja volt. A kettős „német különút”, mely a 20. század 

közepétől meghatározta és megterhelte az európai és nemzetközi politikát, ezzel véget ért. 
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AZ ÚJRAEGYESÍTÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

Az egyesülés hosszú folyamatnak bizonyult. A keletnémet gazdaság összeolvasztása a 

nyugatnémettel, azaz az egységes intézményi és pénzügyi rendszer megteremtése, illetve a két 

országrész gazdasági szférájának integrálódása nehézkesebben ment végbe és több áldozattal 

járt, mint ahogy azt az érintettek Keleten és Nyugaton egyaránt elképzelték. A politikai 

újraegyesülés deklarálása, a közös valuta bevezetése egy hosszú folyamatnak csupán a legelső 

lépéseit jelentették. Ebben a vonatkozásban a politikai eltökéltség önmagában elegendőnek tűnt 

a változások elindításához. Az újraegyesülési folyamatnak ezek voltak azok az első szakaszai, 

amikor a politikai vezetés szándékai a tömegek széles egyetértésével találkoztak. Ebben az 

időszakban még nem látszott annyira, hogy az új Németországért mekkora áldozatokat kell még 

hozni Keleten és Nyugaton egyaránt, s hogy az újraelosztás folyamataiban gyökeres 

változásokat kell végbemenniük.  

A nyugatnémet ipar, amely az egyesítést követő években kellőképpen kihasználta a 

keletnémet lakosság megnövekedett vásárlóerejét, s amelyet a volt NDK-ba irányuló szállítások 

messzemenően kompenzáltak az export gyengélkedéséért, becsapottnak érzi magát: a 

költségvetés növekvő eladósodása következtében tartósan magas kamatszínvonat 

megdrágította a beruházásokat.  

A keletnémet tartományokban sem a lakosság sem a gazdaság nem élte meg túlzottan 

pozitívan az újraegyesülést. Széles rétegek abban bíztak, hogy a nyugatnémet márka átvétele a 

két Németország közötti életszínvonat-különbségek gyors eltűnésével, vagy legalábbis az 

életkörülmények viszonylag gyors közeledésével fog járni. Az ezzel szemben bekövetkező 

tömeges méretű munkanélküliség, a foglalkoztatás, s ezáltal az életkörülmények bizonytalanná 

válása, egyes rétegek elnyomorodása, a hajléktalanok megjelenése mind sokkszerűen hatott az 

egykori NDK társadalmára. 

Az újraegyesülés finanszírozása körüli viták, a nyugatnémet tartományok részéről egyre 

nyilvánvalóbbá váló ódzkodás a további terhek átvállalása, sokakban keltette Keleten azt az 

érzést, hogy másodosztályú állampolgárokként tekintenek rájuk saját hazájukban. 

A kilencvenes évek közepére a korábbi struktúrák lebontása nagyrészt befejeződött és 

egy új egészségesebb gazdasági szerkezet kialakulása indult meg. A régi rendszer 

összeomlásával járó súlyos recesszió időszaka viszonylag rövid volt, s a piacgazdaság kiépülése 

nagyon gyorsan megindult. Egyértelmű, hogy ez a folyamat azért hozhatott gyors 

eredményeket, mert a szövetségi kormány kellő mennyiségű tőkét tudott e célra mozgósítani. 
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1998-ban Kohl tizenhat éves kancellárságának vége szakadt. Bukásához hozzájárult a 

gazdaság stagnálása és a rekordméretű, négymilliós munkanélküliség, de az alapvető ok a 

kormányának a reformokra való képtelenségében rejlett. 1990-ben a szövetségi kormány úgy 

gondolta, hogy egy erőteljesebb pénzügyi támogatás után lendületbe jön a keleti piac és 

ugyanolyan jól fog teljesíteni majd, mint a nyugati. Az volt a cél, hogy minél gyorsabban 

javítsanak a keletnémetek életkörülményein, hogy a következő választások idején mindenki 

elégedett legyen.  

Így aztán óriási pénzeket utaltak Nyugatról Keletre. Az újraegyesítés óta évente átlagosan 

majdnem 100 milliárd euró folyik az új tartományokba, ahol a kapott pénz kétharmadát 

fogyasztásra használják fel és csupán töredékét fordítják beruházásokra. A befolyt pénzből 

autópályákat, vasúti pályákat, telefonhálózatot, lakóparkokat és szórakoztató központokat 

építettek, azaz döntően az infrastruktúra fejlesztésére költöttek, így a termelő gazdaság nem 

fejlődött. A keletnémet állami ipar fejlesztésére az újraegyesülés óta szinte semmit sem 

fordítottak, ennek következtében a keletnémet munkanélküliek száma évről évre növekedik. Az 

átlagos munkanélküliség Kelet-Németországban meghaladja a 20 százalékot. Egyre több fiatal 

és képzett munkaerő hagyja el a keleti tartományokat. A keletnémet társadalom egyre inkább 

elöregszik.  

A keletnémet gazdaság erősen függ a nyugati támogatásoktól. Nyugat-Németország 

évente a GDP-jének nagyjából a 4 százalékát kell, hogy átutalja a keletnémet tartományok 

támogatására.  

A nyugatnémet polgárok körében egyre nagyobb az elégedetlenség, amikor azt látják, 

hogy csak keleti városokat újítanak fel, csak Kelet-Németországban építenek utakat, míg az 

ország nyugati felében is szükség lenne hasonló intézkedésekre.  

Bár a Kohl által létrehozott egyesítési alap 1994-ig több mint 155 milliárd márka segéllyel 

támogatta az NDK felzárkózását, a befektetők távolmaradása miatt az egykori nyugatnémet 

országrész arra kényszerült, hogy a vállán cipelje a keletieket. Így tehát, bár 1990. október 3-a 

a felhőtlen ünneplés napja volt, a kemény munkát hozó mindennapok során az ellentét 

hamarosan megkeserítette az újraegyesült Németország életét, a regionális különbségekből 

eredő konfliktust pedig máig sem sikerült leküzdeni. Ahogy a keletnémet születésű Angela 

Merkel kancellár 2009-ben mondta, az egyesítés folyamata még mindig nem ért véget, a külön 

töltött négy évtized valószínűleg még hosszú ideig éreztetni fogja hatását a társadalomban. 
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FONTOSABB SZEMÉLYEK JEGYZÉKE 

 

Adolf Hitler (1889–1945) — osztrák születésű német politikus. A Nemzetiszocialista Német 

Munkáspárt vezetője 1921-től haláláig. 1933-tól a Német Birodalom kancellárja, 1934-től 

Führer (vezér) elnevezéssel diktátor, szintén haláláig. 

Alois Mock (1934–2017) — Ausztria külügyminisztere 1987–1995 között. 1969-ben egy éven 

át oktatási miniszter, 1987 és 1989 között pedig alkancellár, az Osztrák Néppárt (ÖVP) korábbi 

vezetője. 

Angela Merkel (1954–) — német politikus, 2000 óta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) 

elnöke, 2005 óta Németország kancellárja. 

Charles De Gaulle (1890–1970) — francia tábornok, államférfi. A Francia Köztársaság 18. 

elnöke 1959 és 1969 között. Franciaországban „Le Général” (A Tábornok) becenéven volt 

közismert. 

Clement R. Attlee (1883–1967) — brit munkáspárti politikus, 1945. július 26. és 1951. október 

26. között az Egyesült Királyság miniszterelnöke. 

Cordell Hull (1871–1955) — az Amerikai Egyesület Államok szenátora. 1933 és 1944 között, 

Franklin Delano Roosevelt kormányaiban amerikai külügyminiszter. Ő volt az Egyesült 

Államok történetének leghosszabb időn át hivatalban lévő külügyminisztere, 11 éven át töltötte 

be a tisztséget. 

Dean Gooderham Acheson (1893–1971) — amerikai ügyvéd és államférfi. 1949. január 21. 

és 1953. január 20. között amerikai külügyminiszter. 

Egon Krenz Schabowski (1937–) — egykori keletnémet kommunista politikus, az NDK 

ifjúsági szervezeteinek vezetője, az NDK államtanácsának volt elnöke.1989. október 18. és 

1989. december 3. között az NDK ötödik államfője. 

Erich Honecker (1912–1994) — német kommunista politikus, az NSZEP központi 

bizottságának főtitkára, az NDK államtanácsának elnöke 1973 és 1989 között. 

Ernest Bevin (1881–1951) — 1945 és 1951 között brit külügyminiszter. 1922 és 1940 között 

az általános munkásszövetség főtitkára. 

Erwin Kramer (1902–1979) — német politikus, műfordító, mérnök és katona. Az NDK 

közlekedési minisztere és az ország állami vasúttársaságának vezetője. 
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Francois Mitterand (1916–1996) — francia politikus. 1954–1955 között francia 

belügyminiszter, 1956–1957 között igazságügyi miniszter. Franciaország 21. miniszterelnöke 

1981 és 1995 között.  

Franklin D. Roosevelt (1882–1945) — amerikai politikus, az Egyesült Államok 32. elnöke, 

akit négy terminusra választottak meg, így ő az egyetlen, aki két ciklusnál tovább vezette a 

Fehér Házat 1933–1945 között. 

Giulio Andreotti (1919–2013) — olasz politikus, író és újságíró. Olaszország történetében a 

legtöbbször töltött be miniszterelnöki és miniszteri tisztségeket. Hétszer volt miniszterelnök, 

nyolcszor honvédelmi miniszter, ötször külügyminiszter, háromszor gazdaságban állami 

részvételért felelős miniszter, kétszer volt pénzügy-, költségvetési és gazdasági, ipari, 

kereskedelmi és kézművesipari miniszter, egyszer volt kincstárügyi, belügy-, kulturális javakért 

felelős - és politikai kommunikációért felelős miniszter. 

Günter Mittag (1926–1994) — egykori kelet-német politikus, a Szocialista Egységpárt (SED) 

központi bizottságának tagja 1966 és 1989 között. 

Habsburg Albert (1397–1439) — osztrák herceg (1404–1439), német király (1438–1439), 

Magyarország (1437–1439) és Csehország (1438–1439) királya. 

Hans Modrow (1928–) — német politikus és közgazdász, az NDK utolsó kommunista 

miniszterelnöke. 1990. április 12-ig volt hivatalban. 

Hans-Dietrich Genscher (1927–2016) — német jogász, politikus. 1974 és 1982 között az 

NSZK külügyminisztere és kancellárhelyettese, majd 1982–1992 között ismét külügyminiszter. 

1984–85-ben a NATO Tanácsának és a Nyugat-európai Unió elnöke volt. 

Hans-Georg von Friedeburg (1895–1945) — német tengernagy, 1943-tól a német 

tengeralattjáró-flotta irányítója. A haditengerészet képviselőjeként ő írta alá a német 

kapitulációs okmányt. 

Hans-Jürgen Stumpff (1889–1968) — német repülő tábornok. A háború kitörése előtt a 

Luftwaffe (a Harmadik Birodalom légiereje) egyik magas rangú parancsnoka, 1939-ig a légierő 

vezérkari főnöke. 1944 januárjától a Luftflotte Reich parancsnoka. 1945-ben a légierő 

képviseletében ő írta alá a német fegyverszüneti egyezményt. 

Helmut Kohl (1930–2017) — német kereszténydemokrata politikus, a Német Szövetségi 

Köztársaság 6. kancellárja 1982 és 1998 között. 1967-ban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) 

vezetőjévé választották. 
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Helmut Schmidt (1918–2015) — nyugat-német szociáldemokrata politikus, 1972-ig 

hadügyminiszter, majd 1972-ben gazdasági és pénzügyminiszter, 1972-1974 között 

pénzügyminiszter, 1982. szeptembere és októbere között külügyminiszter. A Német Szövetségi 

Köztársaság 5. kancellárja 1974 és 1982 között. 

Henry Morgenthau (1891–1967) — német származású amerikai politikus. 1934 és 1945 

között az Egyesült Államok pénzügyminisztere, nevéhez fűződik az 1944-es Morgenthau-terv, 

a „Program annak megakadályozására, hogy Németország kirobbantsa a harmadik 

világháborút”. 

Horn Gyula (1932–2013) — politikus, közgazdász, a közgazdaság tudományok kandidátusa. 

A Magyar Népköztársaság utolsó külügyminisztere, 1994 és 1998 között a Magyar Köztársaság 

harmadik miniszterelnöke volt. 

I. Barbarossa Frigyes (1122–1190) — ismertebb nevén Rőtszakállú Frigyes (olaszul 

Barbarossa). 1152–1190 között német király, illetve 1155–1190 között német-római császár. A 

Szentföld visszafoglalása érdekében indított III. keresztes hadjárat során vesztette életét. 

I. Ottó (912–973) — német király, a Német-római Birodalom megszervezője. 936-tól 973-ig, 

majd német-római császár 962 és 973 között. 

II. Ferenc (1768–1835) — Habsburg-Lotaringiai Ferenc József Károly osztrák főherceg, 

magyar és cseh királyi herceg. 1792 és 1804 között osztrák uralkodói főherceg, 1792-től magyar 

király I. Ferenc néven, cseh és német király, valamint német-római császár II. Ferenc néven, 

majd 1804-től osztrák császár I. Ferenc néven.  

IV. Henrik (1050–1106) — német király 1056-től, majd német-római császár 1084 és 1105 

között. A Száll-dinasztia tagja. 

IV. Károly (1316–1378) — vagy Luxemburgi Károly morva őrgróf 1333 és 1346 között. 

Csehország királya 1346–1378 között, német ellenkirály 1346–1947 között, majd német király 

1347–1378 között. a Német-római Császárság uralkodója 1355 és 1378 között. 

Ivan Sztyepanovics Konyev (1897–1973) — a Szovjetunió marsallja és katonai vezetője a 

második világháborúban. 

James F. Byrnes (1882–1972) — politikus, jogász, amerikai szenátor (Dél-Karolina 1931–

1941). 1945 és 1947 között az Egyesült Államok külügyminisztere.  

Jean Monnet (1888–1979) — francia üzletember, közgazdász, politikus. Az ő ötlete volt a 

Schuman-terv, amely segítségével Európa egységét a szén- és acéltermelés nemzetek fölötti 
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összevonásával próbálták meg elérni. Ennek eredményeként 1952-ben létrejött az Európai 

Szén- és Acélközösség, amely 1955-ig Monnet elnökletével működött. 

Joszif Visszarionovics Sztálin (1878–1953) — szovjet forradalmár. Az Oroszországi 

Kommunista Párt, illetve 1925-től az Össz-szövetségi Kommunista Párt Központi 

Bizottságának főtitkára 1922 és 1934 között, majd 1934-1953 között titkára, a Szovjetunió 

diktátora. 

Karl Maron (1903–1975) — német politikus és újságíró. 1955 és 1963 között a Német 

Demokratikus Köztársaság (NDK) belügyminisztere. 

Konrad Adenauer (1876–1967) — német politikus, a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) 

első kancellárja 1949 és 1963 között. 1945-ben a Kereszténydemokrata Unió alapító tagja, a 

párt országos elnöke 1950-től 1966-ig. Az egységes „Európa atyja”. 

Kurt Georg Kiesinger (1904–1988) — német politikus. 1966 és 1969 között a Német 

Szövetségi Köztársaság (NSZK) kancellárja. Kancellári tisztségét megelőzően 1958 és 1966 

között Baden-Württemberg tartomány miniszterelnöke volt. 

Lothar de Maiziére (1940–) — német kereszténydemokrata politikus. 1989 novemberétől 

1990 áprilisáig az NDK miniszterelnök helyettese. 1990-ben a Német Demokratikus 

Köztársaság egyetlen demokratikusan megválasztott miniszterelnöke volt. 

Ludwig Erhard (1897–1977) — német politikus, közgazdász. 1957-től kancellár-

helyettes,1963 és 1966 között a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) kancellárja volt. 

Konrad Adenauer kormányában gazdasági miniszterként nagyban hozzájárult Nyugat-

Németország gazdasági fellendüléséhez. 

Margaret Thatcher (1925–2013) — brit konzervatív politikus, 1975 és 1990 között a 

Konzervatív Párt vezetője, 1979 és 1990 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke. 

Mihail Szergejevics Gorbacsov (1931–) — orosz nemzetiségű szovjet politikus, 1985-től az 

SZKP főtitkára, majd 1990. március és 1991. decembere között a Szovjetunió 1. elnöke.  

Milos Jakes (1922–) — nyugalmazott cseh kommunista politikus. 1987 és 1989 között a 

Csehszlovákiai Kommunista Párt főtitkára volt.  

Otto Grotewohl (1894–1964) — keletnémet politikus, nyomdász. 1949-től 1964-es haláláig a 

Német Demokratikus Köztársaság első miniszterelnöke. 1945-től a Német Szociáldemokrata 

Párt Központi Vezetőségének elnöke, 1949-től a Népi Kamara vezetője. 
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Otto von Bismarck (1805–1898) — német politikus, államférfi. 1862–1871 között 

Poroszország miniszterelnöke, majd 1871 és 1890 között a Német Birodalom 1. kancellárja.  

Robert Schuman (1886–1963) — luxemburgi születésű német-francia kereszténydemokrata 

politikus. 1947. novembere és 1948 júliusa illetve 1948. szeptember 5-11. között Franciaország 

miniszterelnöke. Második kormányának idején külügyminiszter is. Az Európai Unió 

alapítóinak egyike, az Európai Parlament 5. elnöke 1958-1960 között.  

Theodor Heuss (1884–1963) — liberális német politikus és újságíró. A Német Szövetségi 

Köztársaság első elnöke 1949 és 1959 között. 

VII. Gergely pápa (1020/1025 körül–1085) — a történelem 157. pápája. A pápaság története 

során az egyik legkiemelkedőbb vezető, és a középkor egyik meghatározó alakja. A keresztény 

Európa feletti főhatalomért folytatott invesztitúraharc korai szakaszának főszereplője. 1073. 

június 29-én iktatták be hivatalába.  

Vjacseszlav Molotov Mihajlovics (1890–1986) — szovjet politikus. 1930-tól 1941-ig a 

Népbiztosok Tanácsának elnöke, 1941–46 között első elnökhelyettese. 1939–49 és 1953–56 

között külügyi népbiztos, 1946-tól külügyminiszter, 1941-től 1945-ig az Állami Honvédelmi 

Bizottság elnökhelyettese. Ribbentrop német külügyminiszterrel ő írta alá a szovjet-német 

megnemtámadási szerződést 1939 augusztusában. 

Walter Ulbricht (1893–1973) — kommunista német politikus. Németország Szocialista 

Egységpártjának 1. főtitkára 1950–1971 között. A Német Demokratikus Köztársaság 

Államtanácsának 1. elnöke 1960 és 1973 között. 

Wilhelm Keitel (1882–1946) — német vezértábornagy, a német tábornoki törzskar tagja, az 

egyik második világháborús főbűnös. 

Wilhelm Pieck (1876–1960) — szociáldemokrata. később kommunista politikus. Előbb a 

NSZEP társelnöke lett, majd az NDK 1949-es megalapítása után az állam elnökévé 

választották. Az elnöki pozíciót haláláig töltötte be. 

Willi Stoph (1914–1999) — német politikus, a Német Demokratikus Köztársaság 

államtanácsának elnöke. 1948-tól az NSZEP gazdaságpolitikai munkacsoportjának vezetője, 

1950 és 1990 között a Nép Kamara képviselője, 1952-től a gazdasági bizottságának elnöke. 

1956 és 1960 között védelmi miniszter. 

Willy Brandt (1913–1992) — német újságíró, politikus. 1957 és 1966 között Nyugat-Berlin 

főpolgármestere, 1966 és 1969 között a Német Szövetségi Köztársaság külügyminisztere, majd 
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1974-ig a második világháború utáni első szociáldemokrata kancellárja. Emellett 1964 és 1987 

között az SPD, 1976 és 1992 között pedig a Szocialista Internacionálé elnöke. 

Winston Churchill (1874–1965) — brit politikus, szónok és stratéga, a brit hadsereg tisztje. 

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke 1940– 1945 majd 1951–1955 között. 1910 és 1911 

között had- és légügyi miniszter, majd 1924 és 1929 között pénzügyminiszter.  
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