
torial Transsylvania, 1956; reprinl: Gede Testvérek, Budapest, é. 
n., 456. p.)
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37 Anonymus, 14.
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Szigeti Magdolna

Hatalmi berendezkedés 
és hatalmi szimbólumok 
a Német Demokratikus 

Köztársaságban

Németország felosztása

A  második világháború után az 1871-ben bi
rodalommá bővített német állam sajátságos 
helyzetbe került. A kapitulációnak csak ka

tonai jelentősége volt, azt nem követte annexió. A 
német állam az általános nemzetközi jogi alapelvek 
szerint nem szűnt meg, csak állami szervei hiányá
ban működésképtelenné vált. A győztes szövetséges 
hatalmak az általuk megszállt területen az államha
talmat maguk gyakorolták.1 Az 1944. szeptember 12- 
én kelt londoni jegyzőkönyv tanúsága szerint Nagy- 
Britannia, a Szovjetunió és az USA megegyezett 
abban, hogy a feltétel nélküli kapitulációt követően 
Németországot övezetekre osztják fel, Berlin pedig 
a megszállók közös fennhatósága alá kerül. Az 1944. 
november 14-ei Londoni Egyezmény értelmében a 
megszállt Németországban a föhatalmat a szövet
séges haderők főparancsnokai gyakorolták. A főpa
rancsnokok legfőbb ellenőrző szervként 1945. július

30-án közösen cselekvő Ellenőrző Tanácsot hoztak 
létre. Megfelelő áttételeken keresztül a Tanács fel
adata volt Berlin közigazgatásának vezetése is. Fran
ciaország belépésével a megállapodások négyhatalmi 
egyezménnyé bővültek.2

A szövetséges haderők főparancsnokainak 1945. 
június 5-ei nyilatkozata alapján a négy nagyhata
lom kormányai Németországban átvették a legfőbb- 
kormányzati hatalmat. Az Ellenőrző Janács a zó
nák főparancsnokainak közös grémiumává alakult, 
amelynek az 1945. augusztus 30-ai proklamáció 
értelmében döntéseit egyhangúlag kellett meghoz
nia, ez azonban nem volt könnyű feladat. A franciák 
kezdettől fogva szabotáltak minden kezdeményezést, 
amely az össznémet szervezeti formákra irányult, a 
britek centrálisán felépített állam megalakítását szor
galmazták, az amerikaiak föderalisztikusan működő 
államot képzeltek el, a szovjetek pedig kommunista 
államot akartak létrehozni.

Az Ellenőrző Tanács 1948. március 20-án, szovjet 
javaslatra, bizonytalan időre elnapolta ülését, amelynek 
következtében az egyes megszállási övezetekben mű
ködő katonai kormányok szabad kezet kaptak. A meg
szálló hatalmak felhatalmazása alapján előbb új német 
államok létesültek, majd később a három nyugati zóná
ban létrejött a Német Szövetségi Köztársaság, a szovjet 
övezetben pedig a Német Demokratikus Köztársaság.

A hiányzó állami szerveket pótolandó német föl
dön a szövetségesek gyakorolták a német államhatal
mat, egészen a Német Szövetségi Köztársaság meg
alakulásáig. Ezzel helyreállt a német állam működő
képessége, igaz, csak a régi Németország egy részén. 
A katonai kormányok övezetekként eltérő arculattal 
rendelkeztek. Az amerikaiak Berlin székhellyel 1945. 
október 1-jén létrehoztak egy központi parancsnok-
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ságot (Office o f Military Government), amely az 
amerikai Hadügyi Minisztérium alá volt rendelve. E 
központi szervnek Frankfurtban alosztálya működött; 
ez alá rendelték a helyi katonai közigazgatási hatósá
gokat, amelyeknek illetékességi körébe tartoztak az 
amerikai megszállási övezet egyes tartományai. Az 
amerikai megszállók 12 000, 1946-tól csupán 7600 
személyt foglalkoztattak.

A britek 1945 szeptem
berében szintén Berlinben 
hozták létre megszállási 
övezetük számára lényegé
ben civil központi szervü
ket Controll Commission 
fór Germany elnevezéssel, 
amely egy különleges ügy
körrel rendelkező londoni 
szakminiszter alá tartozott.
A központi szerv hierar
chikusan építette fel köz- 
igazgatási hatóságait saját 
övezetében, amely jelentős 
személyi állományt (25 000 
főt) foglalkoztatott.

A franciák Baden-Ba- 
denben főparancsnokságot 
hoztak létre; a szervet tar
tományi küldöttek képvi
selték Koblenz, Freiburg 
és Tübingen városokban.
Ez a közigazgatási szerepet 
ellátó szerv Párizshoz való 
viszonyában messzemenő 
önállósággal rendelkezett, 
és működése a gyarmati 
kormányzáshoz hasonlítha
tó. A francia katonai igazga
tás 11 000 embert foglalkoztatott, amely a megszállt 
németek számarányához képest a legnagyobb meg
szálló erőt képviselte.

A szovjetek Karlshorstban hozták létre központi 
katonai igazgatási szervüket, amely a tartományi és 
körzeti közigazgatási felosztásnak megfelelően hi
erarchikusan tagozódott, és összesen 60 000 főből 
álló orosz katonai személyzetet foglalkoztatott. Ak
koriban úgy tűnt, a szovjetek rendelkeznek egyedül 
határozott elképzeléssel Németország átalakításával 
kapcsolatosan. Segítségükre voltak a Moszkvában is
kolázott német kommunisták, különösen az ún. Ulb- 
richt-csoport, amely már 1945. április 30-án megér
kezett, és gondoskodott a megfelelő káderekről.3

Mindezek következtében az egyes zónák nagyon 
gyorsan saját, egymástól különböző arculatot alakí
tottak ki. Az oroszok már 1945. június 9-én rendel
keztek a tartományok megalakításáról, az amerikaiak 
a községi önkormányzatok újjáépítését kezdték meg, 
a britek elsőként a központi övezeti hatóságok meg
alakítását szorgalmazták. Az amerikai katonai kor
mányzó 1945 szeptemberében elrendelte az államok

(a későbbi tartományok) megalakítását, míg a francia 
megszállási övezetben erre csak 1947 júniusában ke
rült sor.

Az 1945. augusztus 2-ai Potsdami Egyezmény Ke- 
let-Poroszország északi felének igazgatását a Szov
jetunióra, a fennmaradó kelet-német terület igazga
tását pedig az Odera-Neisse-vonalig Lengyelország

ra bízta. Az egyezmény a 
Németországgal kötendő 
békeszerződést a központi 
német kormány felállítá
sáig elnapolta. A szövetsé
gesek a közjogi funkciókat 
először községi és kerületi 
-  tehát a legalacsonyabb -  
szinten, a demokratikus ön- 
kormányzatok kialakítását 
követően tervezték német 
kézbe adni.

Németország közigaz
gatási szervezetének újjá
építése a megszállási öve
zetek keretei között zajlott. 
A különböző övezetekben 
az alábbi államok alakultak 
újra:

Az amerikai övezetben4 
Bajorország (Bayem) lé
nyegében a korábbi Ba
jorország területével meg
egyezően, a később csupán 
Hessen nevet viselő Nagy- 
Hessen, az egykori porosz 
területekkel együtt, Bréma, 
a korábbi Hanza-város, 
amely 1947.január21-énaz 
angoloktól került az ameri

kai megszállási övezetbe, valamint Baden-Württem- 
berg, amely csak 1952-ben alakult meg a korábban 
francia megszállási övezethez rendelt területekből.

1946 elején helyi választásokra került sor, a végén 
az alkotmányozó gyűlések alkotmánytervezeteket5 
terjesztettek a lakosság elé. Megválasztották a parla
menteket, és megalakították a parlamentáris kormá
nyokat. A katonai kormányzat ettől kezdve csupán 
általános politikai ellenőrzést gyakorolt. Az amerikai 
zónában „állam” (Staat) megjelöléssel jöttek létre 
közigazgatási egységek, amelyek teljes törvényho
zói, végrehajtói és bírói hatalommal rendelkeztek, 
amit csupán az Ellenőrző Tanács föléjük rendelt ha
tásköre korlátozott.

Az angol megszállási övezetben -  túlnyomórészt 
az egykori porosz területekből -  az alábbi államok 
alakultak: Schleswig-Holstein, Alsó-Szászország 
(Niedersachsen), Hamburg, az egykori Hanza-vá
ros, és -  legnagyobbként -  Eszak-Rajna-Vesztfália 
(Nordrhein-Westfalen).

1946. február 15-én a brit zónában működő német 
közigazgatási hatóságok, pártok és szakszervezetek

Németország megszállási övezetei a II. világháború 
után. a német tartományok feltüntetésével (1947)
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magas rangú képviselői tanácsadó szervet alakítot
tak, amely az övezet katonai kormányának munkáját 
a közélet minden területén tanácsadással segítette.

Az angol megszállási övezetben 1947 elején került 
sor6 a helyi önkormányzatok megalakítására.

1947. január 1-jén az amerikai és a brit zóna „Bi- 
zóniává” (kettős övezetté) kapcsolódott össze. Az 
egyesült gazdasági terület 
közös gazdasági igazgatá
sának szerveként megala
kult a Gazdasági Tanács.
1947 novemberében és de
cemberében öt német köz
pontot létesítettek az ame
rikai és a brit zóna közös 
közigazgatása számára.

A francia zónában 1947 
őszén jött létre Rajna-Pfalz 
(Rheinland-Pfalz) állam, az 
autonóm területté nyilvání
tott Saar-vidék (Saarland), 
amely később, 1957-ben 
népszavazás következtében 
vált a Német Szövetségi 
Köztársaság tartományává, valamint az egykori déli 
területekből Baden és Württemberg-Hohenzollem.

A megszállt területek új német államai 1945. ok
tóber 17-én létrehozták az Államok Tanácsát, amely 
eleinte miniszterelnöki konferenciaként működött, 
később az államok kormányai által delegált küldöttek 
tanácskozóhelye lett.

A nyugati megszállt övezetek új német államaiban 
-  az ottani megszálló hatalmak akaratának megfelelő
en -  a parlamenti demokrácia visszaállítása érdekében 
lépésről lépésre engedélyezték a nemzetiszocialista 
eszmekörtöl mentes pártokat, és ugyanilyen alapon 
dolgoztak ki 1952-ig mindenhol új -  népszavazással 
elfogadott -  alkotmányokat, amelyek igen hasonlóak 
voltak. A törvényhozói hatalom számára mindenhol 
az egykamarás rendszert részesítették előnyben, Ba
jorországot kivéve, ahol a képviselökamara mellé egy 
rendkívül korlátozott kompetenciákkal felruházott 
szenátust hívtak életre. Mindegyik állam parlamen
táris kormányzást igényelt. Az alaptörvénycikkekben 
az országok alkotmányai messzemenően egyezőek 
voltak; a hesseni alkotmánynál érdemes kiemelni, 
hogy nemcsak megfogalmazta az ellenállási jogot a 
közhatalommal való visszaélés esetére, hanem köte
lességgé is tette azt.7

A szovjet megszállási övezethez tartozott Türingia 
(Thüringen), Szászország (Sachsen), Sachsen-An- 
halt, Brandenburg és Mecklenburg. Ebben a zónában 
1946-ban zajlottak a helyi választások, 1946-1947 
fordulóján pedig már sor kerülhetett a kormányok 
megalakítására és az alkotmányok elfogadására is. A 
szovjetek engedélyezték elsőként (1945. június 10.) 
saját megszállási övezetükben a politikai pártok ala
kítását, míg a nyugati hatalmak csupán 1945 őszén 
álltak készen erre, akkor is csak kerületi szinten. A

zónákon túl terjeszkedő pártok megalakítása nehezen 
indult, s csak a nyugati zónákra korlátozódott. (SPD 
-  Hannover, 1946. május; CDU -  Bajorország nél
kül, Goslar, 1950; FDP -  Heppenheim, 1948. decem
ber). A politikai pártok igen gyorsan monopolhely
zetet tudtak teremteni a maguk számára, elsősorban 
a politikai akaratformálás és az állam egészét érintő

akaratnyilvánítás terén.
Az Ellenőrző Tanács 

1947. február 25-én, el
sősorban a brit katonai 
kormányzat nyomására, 
formálisan megszüntette 
Poroszországot, miután 
1946 nyarán az oroszok 
már valójában felszámol
ták az egykori porosz tar
tományokat, mivel az a 
militarizmus és a reakció 
hordozója volt Német
országban. Egyúttal eze
ken a területeken létrejött 
Észak-R ajna-V esztfália, 
Schleswig-Holstein és 

Hannover. Ezzel meghiúsultak az oroszok és a fran
ciák tervei, a Ruhr-vidékből nem lehetett már nem
zetközi terület, ill. kettőjük kizárólagos felügyelete 
alá sem kerülhetett.11

A szovjet zónában az államok parlamentjei 1946— 
1947-ben adták ki alkotmányaikat. Miután a nyugat
német állam megalakítása eldöntötté vált, a Szovjet
unió 1948. március 20-án az Ellenőrző Tanácsban 
beszüntette a munkáját, képviselője pedig júniusban 
végleg elhagyta Berlinben a Szövetségesek Parancs
nokságát. Kelet-Berlin a Szovjetunió által megszállt 
keleti zóna részévé vált, majd a Német Demokratikus 
Köztársaság 1949-ben történt megalakítása után an
nak fővárosává nyilvánították. A szovjet megszállási 
zónát alkotó öt államot, a megszálló hatalom akaratá
nak megfelelően -  az egységes állami viszonyok ki
alakításának igényével indokolva - ,  1952-ben felosz
latták, és 14, pusztán közigazgatási feladatokat ellátó 
kerülettel helyettesítették.

A Német Demokratikus Köztársaság megalakulá
sa

1945. április 30-án, Hitler öngyilkosságával egy
azon napon Walter Ulbricht (KPD) csoportja moszk
vai száműzetéséből Berlinbe érkezett.9 Tíz német 
kommunista landolt a Frankfurt an dér Odertől 70 
km-re lévő szovjet katonai repülőtéren. Feladatuk az 
volt, hogy segítsék a Vörös Hadsereget az újjáépítés
ben. Felkészülten, listával a kezükben érkeztek, amely 
felsorolta azoknak a nevét, akikről gyanították, még 
Berlinben vannak, és Hitler ellenségei. A Szovjetunió 
az Ulbricht-csoporton kívül további német kommu
nista csoportokat is szállított német földre; közülük

Berlin megszállási övezetei a II. világháború után 
(egykorú német térkép)
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jelentős erőt képviseltek az Anton Ackermann veze
tésével Szászországba, valamint Gustav Sobottka ve
zetésével Mecklenburg-Pomerániába érkezett német 
kommunisták.

Május 2-án Berlin kapitulált a Vörös Hadsereg 
előtt. A Vörös Hadsereg megbízása alapján Ulbrich- 
ték megkezdték az országépítést. Hamarosan radi
kális társadalmi, gazdasági változások 
mentek végbe a szovjet megszállási 
övezetben. A kommunisták a sokhe
lyütt spontán létrejött antifasiszta bi
zottságokat felszámolták vagy felügye
letük alá vonták. Június 9-én Berlin- 
Karlshorstban megalakult a Németor
szági Szovjet Katonai Adminisztráció 
(Sowjetische Militárische Administra- 
tion Deutschlands. SMAD), amely 
közigazgatási szervezési feladatokat is 
ellátott, meghatározta a politikai irány
vonalat, ellenőrizte a német közigazga
tást, s a szovjet megszállási övezetben 
gyakorlatilag a szuverenitás gyakorlója 
volt. Feladata hivatalosan csupán abból 
állt, hogy betartassa a feltétel nélküli 
kapitulációból eredő kötelezettségeket, igazgatási 
feladatokat lásson el a szovjet megszállási övezetben, 
valamint végrehajtsa az Ellenőrző Tanács alapvetően 
katonai és gazdasági kérdéseket érintő határozatait.10 
A SMAD június 10-étől engedélyezte az antifasiszta 
pártok megalakítását a felügyelt zónában." A pártok 
feladata volt, hogy kiirtsák a nemzetiszocializmus 
maradványait, s a demokrácia és a polgári szabadság 
alapján az államépítésben segédkezzenek. E n g ed é l
lyel működhettek a szabad szakszervezetek, amelyek 
kollektív szerződéseket köthettek, támogatási és biz
tosítási pénztárakat szervezhettek, illetve oktatási és 
kulturális munkát fejthettek ki. Minden szervezet re
gisztrálására sor került, ettől kezdve az SMAD ellen
őrzése alatt álltak. A KPD elsőként fordulhatott Ber
linben a nyilvánossághoz, s javasolta a demokratikus 
pártok antifasiszta blokkjának megalakítását. Ennek 
nyomán az SPD12 és a KPD közös akcióprogramot 
fogadott el. A különféle szakszervezetek képviselői 
júniusban megalakították a Szabad Német Szakszer
vezeti Szövetséget, amely egységes szakszervezet
ként az addigi -  sokféle irányultságú -  érdekvédel
mi szervezetek és egyletek helyébe lépett. A szovjet 
zónában létrejött államok vezetői a KPD-hez tartoz
tak.1' Kirajzolódott az út, amely Kelet-Németorszá- 
got a szovjet rendszer elfogadásához vezette.

Június 26-án Berlinben megalakult a CDU14, amely 
a keresztény vallást vallók közös pártjaként a „ke
resztényszocializmus” híve volt, s amely elismerte a 
magántulajdont, de elfogadta a föld, a bányászat és 
más kulcsfontosságú iparágak köztulajdonba vételét. 
A párt programjában a kereszténység erkölcsi és szel
lemi erejére támaszkodva a demokratikus szabadsá
gon alapuló társadalmi rendszer megvalósítását tűzte 
ki célul.15 A SMAD nyomására 1945 decemberében

leváltották az elnököt, Andreas Hermest és helyet
tesét, Walther Schreibert, akik nem értettek egyet a 
parcellázásokkal és a kisajátításokkal. Az új vezetés 
Jákob Kaiser és Emst Lemmer irányítása mellett a 
blokk eszméit képviselte.

A SMAD utasítására a szovjet zónában 11 köz
ponti német igazgatóságot építettek ki, melyek élén 

elnökök álltak. (Az igazgatóságok ta
gozódása: közlekedés, posta- és táv
közlés, kereskedelem és ellátás, ipar, 
robbanóanyag-ipar, mező- és erdőgaz
daság, pénzügy, munkaügy és szociá
lis ellátások, egészségügy, népoktatás, 
-művelés, igazságügy. Ezeket további 
5 követi: a német áttelepülök igazga
tósága, a statisztikai igazgatóság, a 
zárgondnoksággal és foglalással fog
lalkozó központi német bizottság, a 
német belügyi igazgatóság, valamint a 
zónák közötti és külügyi német igaz
gatóság.16) A központi igazgatóságok a 
SMAD megbízása alapján tanácsadó, 
koordinációs és irányító funkciót lát
tak el az országos és a helyi közigaz

gatásban, de azoknak nem alárendelten. Kulcspo
zícióikat a kommunisták töltötték be. Minden aktív 
nemzetiszocialistát, a nácitlanítás jegyében született 
intézkedéseknek köszönhetően, regisztráltak, majd 
eltávolították őket a közigazgatásból.

Minden 100 hektárnál nagyobb nagybirtokot, vala
mint a náci és háborús bűnösök birtokait kártalanítás 
nélkül és maradéktalanul kisajátították. Ezek állami 
tulajdonba kerültek, és földalapot képeztek, amely
ből részben mezőgazdasági munkások, földnélküli
ek, kisbirtokos parasztok, illetve „áttelepülők”17 ré
szesültek.18 A földalap 1/3-át. mint népi tulajdonban 
lévő vagyont, igazgatási egységek művelték.

A demokratikus földreformot a blokkhoz tartozó 
pártok, különböző céllal ugyan, de mind pártolták. 
Kritikával csak a CDU vezetése élt, őket a SMAD 
nyomására le is váltották.

1945 szeptemberétől kezdve egymás után születtek 
meg a paraszti érdekegyesületek, amelyek szövetke
zeti szinten akarták biztosítani a földreformot.19

A pénzintézetek és a föld államosítása után sor 
került a nagyipari üzemekre is, a kisvállalkozások 
létét pedig különféle intézkedések veszélyeztették, 
amelyekhez a szovjet gondolkodásmód szolgáltatott 
ideológiai alapot. Ennek értelmében a nácizmus a 
kapitalizmus táptalaján fejlődött ki, tehát a nácitla- 
nításhoz elengedhetetlenül szükséges a kapitalizmus 
felszámolása is. 1945. június 5-én Szászországban 
népszavazást is tartottak az aktív nemzetiszocialisták 
és háborús bűnösök ipari üzemeinek államosításáról. 
A szavazáson a szavazati joggal rendelkezők 93,7%-a 
vett részt, ebből mellette 77,6%, ellene 16,5% sza
vazott; a végeredmény: a szavazók döntő többsége 
az államosítást célzó intézkedésekre adta le a voksát. 
Erre hivatkozva -  noha máshol nem volt népszava-

Waller Ulbricht
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zás -  a többi tartományban szintén életbe léptették az 
államosító rendeleteket. Az államosítás 1948. április 
17-én, a VVB20 megalakításával be is fejeződött.

Nem minden ipari üzem került az államosítás 
következtében német kézbe. Olyan nagyvállalatok, 
mint a Leuna-, a Buna-, a Bitterfeld- és a Wismut- 
Müvek -  mint ahogy koráb
ban tervezték -  nem estek 
az államosítás áldozatává, 
hanem a megalakított Szov
jet Részvénytársaság fenn
hatósága alá kerültek. Az Rt. 
tulajdonát képezö'üzemek a 
szovjet zóna teljes termelé
sének !/<-ét állították elő, és 
reparációs kötelezettségeket 
is teljesítettek. A szovjetek 
óriási jóvátételt is kivontak 
saját zónájukból, a leszerelt 
gépeket vonatokon szállítot
ták közvetlenül a Szovjetu
nióba. Ezek a vállalatok fo
kozatosan kerültek vissza az 
NDK tulajdonába, az utolsó
kat 1954. január 1-jén adták 
ismét német tulajdonba.

A kommunista elnyomás 
ellehetetlenített minden kez
deményezést, amely kelet
német területeken is meg
alapozhatta volna a demok
ratikus társadalmi és gazda
sági berendezkedést. Ennek 
hiányában az 1949. október 
7-én megalakult, magát demokratikus köztársaság
nak nevező, de valójában diktatórikus kelet-német 
állam fennállásának egész ideje alatt igyekezett -  ta
lán saját magával is -  elhitetni, hogy új világot épít, 
amely jobban szolgálja népének boldogulását, mint a 
szomszédos Németországi Szövetségi Köztársaság a 
sajátjáét.

Berlin

Németország második világháború utáni törté
netében Berlin több szempontból is különleges he
lyet foglalt el. A város kicsinyített mása volt a felosz
tott, megszállt Németországnak. A világsajtó a város 
életében kísérhette figyelemmel az egész országra jel
lemző eseményeket, közvetlen közelből tapasztalhat
ták meg, milyen eszközökkel éltek a kommunisták, 
milyen intézkedésekkel befolyásolta a történéseket a 
többi szövetséges nagyhatalom. A berlini események 
nemcsak Berlin városának életére hatottak ki, hanem 
a szövetségesek és a német politikusok későbbi törté
nelemalakító tevékenységére is.

Berlin, a birodalmi főváros 1945. május 2-án kapi
tulált a Vörös Hadsereg előtt. Ekkor Hitler már nem

élt. Április 30-án, Hitler öngyilkosságának napján ér
kezett Moszkvából Berlinbe Waiter Ulbricht, a német 
kommunisták egy csoportjával. A kommunisták veze
tésével a keleti zónában -  így Berlinben is -  azonnal 
megindult az újjáépítés. A szovjet városi parancsno
kok létrehozták Berlin első „antifasiszta” magisztrá

tusát,21 amelynek élére, a fő
polgármesteri székbe a pár
ton kívüli Arthur Wemer22 
került, de a kulcspozíciókat 
kommunisták töltötték be.

1945 júliusában, a szövet
ségesek megállapodásának23 
megfelelően, amerikai, brit, 
augusztus közepén pedig 
francia csapatok vonultak 
be Berlinbe. A Szövetséges 
Ellenőrző Tanács alá ren
delt katonai parancsnokok a 
várost az előre elhatározott 
megszállási modell alapján 
négy szektorra osztották, 
és Berlin igazgatása fö
lött átvették a négyhatalmi 
ellenőrzést. A város húsz 
közigazgatási kerületéből 
tizenkettő a nyugati szö
vetségesek felügyelete alatt 
állt (nyugati szektor), nyolc 
pedig a szovjet megszálló 
hatalom irányítása alá ke
rült (keleti szektor). A nyu
gati megszálló hatalmak a 
berlini szektorokért cserébe 

kiürítették, elhagyták, és a szovjet megszállóknak át
adták az általuk megszállt thüringiai, szász és meck- 
lenburgi területeket.

A Szövetségesek Ellenőrző Tanácsának jóváha
gyásával a nagyhatalmak 1945 novemberében ki
alakították azt a légifolyosót, amelyen keresztül a 
szövetséges repülőgépek korlátozás nélkül meg tud
ták közelíteni Berlint Hamburgból, Bückeburgból 
és Frankfurt am Mainból. A Berlinbe vezető vízi és 
szárazföldi utak használatáról írásbeli megállapodás 
nem született, az 1946. május 30-ai, a „Vízi utakról 
szóló” és az 1946. október 3-ai, a ,;Szárazföldi utak
ról szóló” egyezmény ezeket a kérdéseket nem érin
tette, a szóbeli megállapodások pedig állandó, heves 
viták forrásaivá váltak.

A szektorok közötti eltérések Berlinben is hamaro
san nyilvánvalóvá váltak. A keleti szektorban történ
tek alapján a kommunisták szorgalmazták a baloldali 
pártok egyesülését Nyugat-Berlinben. A kérdésről az 
SPD 1946. március utolsó napján közvetlen szavazást 
tartott, amelynek eredményeképpen a szavazó tagság 
82%-a szavazott az ellen, hogy pártja a Németország 
Kommunista Pártjával egyesüljön.24 A többség vi
szont helyeselte a két párt közötti együttműködést. 
Kelet-Berlinben és a szovjet zónában nem volt módja

Az NDK kikiáltása a Népi Kamara ülésén 
(1949. okt. 7. Berlin)
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Jog
a párttagságnak közvetlen szavazás formájában véle
ményt nyilvánítani a kérdésről. A szavazás alapján az 
1946. április 7-ei kerületi pártgyülésen a berlini SPD 
Frank Neumann vezetése alatt elutasította a KPD-vel 
történő egyesülést.

A megszálló hatalmak Berlint irányító közös szer
ve, a négy övezet parancsnokából 
álló Szövetséges Városparancs
nokság volt, amely mint legfőbb 
közös irányító szerv az egész vá
rost érintő ügyekben egyhangúlag 
hozott határozatokkal döntött. A 
Szövetséges Városparancsnok
ság 1946. augusztus 13-án kiadta 
„Nagy-Berlin Ideiglenes Alkot
mányát”.

1946. október 20-án az első 
-  és hosszú évtizedekig úgy tűnt, 
az utolsó -  szabad választások 
zajlottak Berlinben (Nagy-Berlin- 
ben). A városi küldöttgyűlés meg
választása során a Németországi 
Szocialista Egységpárt (SÉD) 
a leadott érvényes szavazatok 
19,8%-át kapta, az SPD 48%-ot, 
a CDU 22,2%-ot az LDPD 9,3%- 
ot.25 A küldöttgyűlés megválasz
tása után a magisztrátust a német 
parlamenti képviselők választot
ták. Ahogy a háború utáni Né
metországban kezdetben jellemző 
volt, az első városi igazgatásban 
minden olyan párt képviselője helyet kapott, amely 
a városi parlamentben képviseltette magát. Berlinben 
ezek az SPD, a CDU, a SÉD és az LDP26 voltak.

A nyugati szövetségesek a londoni külügyi kon
ferencia meghiúsulása után egy nyugat-német állam 
megalapítását szorgalmazták. A szovjetek úgy vélték, 
a nyugatiak politikájára Berlinben tudnak vereséget 
mérni. Miután 1948. március 20-án az oroszok el
hagyták a Szövetségesek Ellenőrző Tanácsát, 1948. 
április 1-jén elkezdték zavarni a nyugati szövetsége
sek és a németek között bonyolódó forgalmat. 1948. 
június 18-21. között a nyugati zónákban bevezették 
a pénzügyi reformot, néhány nappal később (23-án) 
a Németországi Szovjet Katonai Adminisztráció, 
a SMAD legfőbb főnöke, Szokolovszkij marsall a 
szovjet megszállási övezetben27 elrendelte a kelet
német márka bevezetését. A blokád is válasz volt; 
még 24-én éjjel, szovjet hatalmi szóra, kikapcsol
ták a Nyugat-Berlinbe irányuló áramszolgáltatást. A 
kommunista hatalom technikai nehézségekre hivat
kozva megakadályozta a nyugati szövetségesek kato
nai szállításait, valamint a személy- és áruforgalmat 
szárazföldön és vízi úton Nyugat-Németország és 
Berlin között. 1948. július 1-jén a szovjetek elhagy
ták a Szövetséges Parancsnokságot, és ezzel véget 
ért Berlin négyhatalmi igazgatása. Nyilvánvaló volt, 
hogy a technikai nehézségek addig állnak fenn, amíg

a nyugatiak a nyugat-német államra vonatkozó terve
iket fel nem adják.

Logikus következtetésnek tűnt, ha Berlin elesik, 
Nyugat-Németország lesz a következő; ha a nyugati
ak Európát a kommunistákkal szemben tartani akar
ják, nem engedhetnek. Az amerikaiak a britek részvé

telével együtt légi hidat szervez
tek Berlinbe, és 10 hónapon ke
resztül 2,2 millió nyugat-berlini 
polgárt légi úton láttak el élelmi
szerrel és létfontosságú cikkek
kel. A nyugatiak ellentámadásba 
lendültek, megszervezték az el
lenblokádot, 1948. június 24-étől 
kezdve elvágták a „Bizóniából” 
induló szén- és fémszállítmányok 
útját. A blokádharcnak nyertese 
nem lett, a teljes sikertelenség 
következtében 1949. május 12-én 
a blokádot és az ellenblokádot is 
feloldották.

A berlini blokáddal a szovje
tek éppen az ellenkezőjét érték 
el annak, mint amire törekedtek; 
a nyugati állam megalapítását 
nem megakadályozták, hanem 
felgyorsították. 1948. július 1-jén 
a nyugati szövetségesek átadták a 
nyugat-német miniszterelnökök
nek az ún. Frankfurti Dokumen
tumokat.

A Városi Küldöttgyűlés fel
adata volt, hogy 1948. május 1-jéig a Szövetséges 
Városparancsnokság elé terjessze a végleges alkot
mány tervezetét. A tervezet nagyrészt a nyugat-német 
tartományi alkotmányok mintájából táplálkozott, és 
nem találkozott sem a Németországi Szocialista Egy
ségpárt frakciójának, sem pedig a Szövetséges Város
parancsnokság szovjet képviselőinek egyetértésével. 
A Városi Küldöttgyűlés az ellenzők akarata ellenére
1948. december 5. napjára választásokat írt ki egész 
Berlin területére.

A berlini blokád alatt a kommunisták meggyorsí
tották a város kettészakítását, amelyre a Szövetséges 
Városparancsnokság megszűnése (1948. július 1.) 
után nyílt lehetőségük. 1948. június 23-án kommu
nista tüntetők nyomultak be a keleti szektorban lévő 
berlini parlament üléstermébe, a főpolgármester asz- 
szonyt, Louise Schrödert nem engedték szóhoz jutni, 
a nem kommunista küldötteket tettlegesen bántal
mazták. A kommunista parancsnokság alatt álló rend
őrség nem avatkozott be. Szeptember 6-án Nyugat- 
Berlinben összeültek a képviselők. A SÉD ezen és 
a további üléseken nem jelent meg. Berlin közigaz
gatásának végérvényes kettészakadását az jelentette, 
amikor Kelet-Berlinben megalakult a kommunisták 
vezette ellen-magisztrátus, amelyet választások nél
kül, 1948. november 30-án alakítottak a SED-ből és a 
tömegszervezetek képviselőiből. December 1-jén pe-

A Német Szocialista Egységpárt meg
alakulására kiadott propagandaplakát 

(1946)
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dig Ferdinand Friedensburg (CDU) föpolgármester- 
helyettest, aki Kelet-Berlinben hivatalos ügyei után 
járt, a helyi rendőrség -  támogatva az új magisztrá
tust megakadályozta abban, hogy belépjen hivatali 
helyiségeibe.

Ezek után a nyugati szektorban is új Városi Kül
döttgyűlést választottak, 
természetesen a Német- 

• országi Szocialista Egy
ségpárt részvétele nélkül, 
amely keleten hozta létre 
a maga magisztrátusát, 
élén a főpolgármesterrel.
Ettől kezdve Berlin nyu
gati és keleti szektora két 
külön, egymástól teljesen 
elválasztott politikai és ad
minisztratív egységet alko
tott.

Az addigi városi kül
döttgyűlés helyére a Kép- 
viselőház lépett, a Szenátus 
pedig az addigi magisztrátus szerepét vette át. A Sze
nátus alkalmazottai a schönebergi városházán kaptak 
helyet, kiszorulva az Alexanderplatz közelében álló, 
vörös klinkertéglából épült „Vörös Városháza” épü
letéből, ahol 1869 óta ülésezett a berlini magisztrátus. 
A nyugat-berlini Szenátus élén a kormányzó polgár- 
mester állt: 1951. január 18. óta Emst Reuter (SPD), 
majd 1953. szeptember 29-én bekövetkezett halála 
után Walther Schreiber (CDU).

Az 1948. év végén lezajlott választások következ
tében Berlin tehát kettészakadt, a keleti és nyugati te
rületen két magisztrátus jött létre, két főpolgármester 
vezetésével. Miután 1949 októberében a város keleti 
szektora az NDK fővárosa 
lett, a nyugati szektorok 
megalkották Berlin Alkot
mányát, amely a nyugati 
szövetséges hatalmak en
gedélyét követően, 1950. 
október 1 -jén lépett hatály
ba.

Nyugat-Berlin Alkotmá
nya [ 1. § (2.) és (3.) bekez
dése] az Alaptörvény 23.
§-ával egybehangzóan do
kumentálta, hogy „Berlin 
a Németországi Szövetségi 
Köztársaság egy tartomá
nya”, és kiegészítette azzal, 
hogy az NSZK törvényei 
Berlin számára kötelező erejűek. A Nyugat fenntar
tásai miatt azonban ezeket a bekezdéseket 1950. au
gusztus 29-én időlegesen felfüggesztették.

Berlin működőképessége, a város különleges stá
tusából, illetve a megszálló hatalmak jogából eredő
en, korlátozott volt. Ez megnyilvánult a nyugati kato
nai kormányzóknak az alaptörvényt, illetve a berlini

alkotmányt érintő engedélyezési jogában. A nyugati 
megszállók nem engedélyezték Berlinnek, hogy a 
Németországi Szövetségi Köztársaság Szövetségi 
Gyűlésében, illetve Szövetségi Tanácsában szavazati 
joggal rendelkezzen. Nem engedélyezték, hogy a vá
ros a szövetség kormányzása alá kerüljön.

A berlini Alkotmány 87. 
§-a megfogalmazta, hogy 
a Németországi Szövetsé
gi Köztársaság Alaptörvé
nye Berlinben csak meg
szorításokkal érvényes. 
A nyugati hatalmak min
denesetre megelégedtek 
azzal, hogy a Szövetségi 
Gyűlés törvényeit a berlini 
Képviselöház formálisan 
elfogadta, és így váltak 
Berlin törvényeivé. Az ún. 
Berlin-klauzulával ellátott 
nyugat-német törvényeket 
a Képviselöház kerettör

vényekként átvette. Értelemszerűen nem tartozhattak 
ebbe a körbe a négyhatalmi státusnak ellentmondó 
törvények, pl. a honvédelmi törvény, a hadkötele
zettségről szóló törvény. 1952. május 26-án kiadták 
az „Új Berlin-statútumot”, amely hatályon kívül he
lyezte a „Kis megszállási statútumot”. Ez a statútum 
rendelkezik arról, hogy a „Berlin-klauzulával” ellá
tott törvényeket a nyugat-berlini parlament átveheti 
(hatályba lépett 1955. május 5-én).

A Német Demokratikus Köztársaság és a Szov
jetunió Nyugat-Berlinnek különleges jogállást tu
lajdonított, amely az 1944. szeptember 12-én és 
1945. július 26-án kelt egyezmények értelmében a

szovjet megszállási öve
zetbe, a négy nagyhatalom 
ellenőrzése alá tartozik, 
és nem tartománya a Szö
vetségi Köztársaságnak. A 
Szovjetunió 1958. január 
6-án tiltakozott az ellen, 
hogy az NSZK bevonja 
nemzetközi szerződései
be Nyugat-Berlint, mivel 
Nyugat-Berlin nem az 
NSZK része. Azonban az 
1971. szeptember 3-án kelt 
négyhatalmi egyezmény, 
bár megerősíti, hogy Nyu
gat-Berlin nemzetközi jogi 
értelemben nem része a 

nyugat-német államnak, elismeri, hogy különleges 
kötelék fűzi őket egymáshoz.

1958. november 27-én a Szovjetunió újabb jegy
zéket intézett a három nyugati nagyhatalomhoz, az 
NSZK-hoz, valamint az NDK-hoz. Ebben kifejtette, 
hogy a tényleges helyzetből kiindulva az 1944—1945- 
ben kötött szövetségi egyezményeket már nem tekin-
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lortenrt uem le

ti hatályban lévőnek, mert a nyugati hatalmak meg
szegték a Potsdami Egyezményt. Azt követelte, hogy 
hat hónapon belül hagyja el a megszálló katonaság 
Nyugat-Berlint, és Berlin mint szabad város alkos
son „önálló politikai egységet”, különben külön bé
keszerződést köt az NDK-val, és Berlinre vonatkozó 
jogait áthárítja rá.

A három nyugati nagyha
talom 1958. december 31- 
én adott választ a jegyzékre: 
készek a tárgyalásokra, de 
azt elutasítják, hogy Berlin
re vonatkozó jogaik feladá
sa ultimátum tárgya legyen.

A szövetségi német kor
mány válaszjegyzékében 
(1959. január 5.) elvetette a 
„szabad város” teóriáját, ez
zel együtt az NDK javasolta 
a két német állam konföde
rációját is.

A nyugati hatalmakkal 
egyetértésben a nyugat
németek előirányozták az Alaptörvényben (23. §) 
Nyugat-Berlinnek a Németországi Szövetségi Köz
társaságba történő integrációját. Addig is a Szövet
ségi Köztársaság a parlament mindkét kamarájában 
tanácsadói szerepet biztosított Nyugat-Berlinnek. A 
Szövetségi Gyűlésbe Nyugat-Berlin városa képvise
lőket küldhetett, akiket nem közvetlenül választottak, 
hanem a nyugat-berlini parlament delegált. Nyugat- 
Berlin megszállási viszonyait a „Kis megszállási sta
tútum” szabályozta, amelyet 1949. május 14-én a há
rom nyugati városparancsnok adott ki. 1951. március 
7-én felülvizsgálták, majd ennek eredményeképpen a 
”Kis megszállási statútum” helyébe új „Berlin-Statú- 
tum” lépett, amely, a párizsi szerződésekkel együtt, 
1955. május 5-én lépett hatályba.

A Németországi Szövetségi Köztársaság Berlinre 
vonatkozó, 1950. március 7-étöl hatályos segélytör
vénye előírta, hogy a nyugat-német államnak Nyu
gat-Berlin gazdaságát szövetségi garanciákkal, pénz
ügyi befektetésekkel, valamint adókedvezményekkel 
kell erősítenie. A Berlinbe irányuló segélyt az 1948. 
október 19-én létrehozott „Szükségáldozat Berlin” 
elnevezésű alapon keresztül finanszírozta a szövetsé
gi állam.

Nyugat-Berlin kötődése az NSZK-hoz megnyil
vánult abban is, hogy az NSZK alkotmányos szervei 
időszakonként Berlinben üléseztek; Nyugat-Berlin 
22 -  szavazattal nem rendelkező -  képviselője részt 
vehetett a Szövetségi Gyűlés ülésein; joga volt jelen
létét demonstrálni a Szövetségi Tanácsban28; a köz
ponti szövetségi hatóságok berlini ülésein is megmu
tatta a város a szövetségi államhoz való kötődését, 
s az NSZK folyamatos anyagi támogatása is jelezte 
Nyugat-Berlin fontosságát.

Nyugat-Berlin a két német állam megalakulása 
után, ezer szállal kötődve Nyugat-Németországhoz,

de külön testként élt tovább, Kelet-Berlin azonban 
az NDK fővárosaként teljesen integrálódott a szovjet 
megszállás alatt álló kelet-német területbe.

Kelet-Berlin 1945 után ugyanazzal a státussal ren
delkezett, mint Nyugat-Berlin. Az NDK a Szovjetunió 
támogatásával mindig nyomatékosan hangsúlyozta

Nyugat-Berlin különleges 
státusát és az NSZK-tól 
való különállását, de a vá
ros keleti részét sikerült a 
kelet-német állam részévé 
tenni. Az 1949. évi29 és az 
1968. évi alkotmány30 is 
Berlint a Német Demokra
tikus Köztársaság főváro
sává nyilvánította, egyúttal 
a legfőbb állami szervek 
székhelyét Kelet-Berlinbe 
helyezte. A Szovjetunió 
nem mondott le megszálló 
hatalmából eredő jogairól 
Kelet-Berlin vonatkozá
sában, de elfogadta, hogy 

Kelet-Berlin az NDK-val szerves egységet alkot.
Az, amit ezzel szemben a nyugati hatalmak han

goztattak, nem hozott gyakorlati eredményt: a kü
lönleges státus egész Berlinre vonatkozik, így Kelet- 
Berlin is mind a négy megszálló hatalom fennhatósá
ga alá tartozik.

A két német állam megalakulása után -  minden 
megosztottsága ellenére -  sokáig Berlin jelentette a 
németek számára az osztatlanságot, az átjárhatósá
got, erősítve az illúziót, hogy átmeneti állapotról van
szó.

Az első nagy csapás 1953-ban érte a berlinieket, 
amikor az addig megtűrt kishatárforgalmat leállítot
ták, és az NDK megszakította a telefonkapcsolatokat 
Kelet- és Nyugat-Berlin között. 1953. január 15-étől 
csak a földalatti és a gyorsvasút közlekedett folyama
tosan a két városrész között.

A második nagy csapás 1961. augusztus 13-án kö
vetkezett be, amikor a Berlin közepén emelt fal az 
utolsó illúziójától is megfosztotta a német népet.

Az 1970. augusztus 12-én megkötött „Moszkvai 
szerződés”-sel kezdődő enyhülési folyamat Berlin
ben is éreztette hatását. 18 hónapi tárgyalássorozat 
után a négy nagyhatalom újra szabályozta a Berlin- 
kérdést, a nélkül azonban, hogy megoldást talált vol
na. Az 1971. szeptember 3-án megkötött „Négyha
talmi Berlin-egyezmény” megerősítette és tartóssá 
tette a város megosztottságát, rendelkezett az NSZK 
és Nyugat-Berlin közötti, az NDK területén keresz
tülhaladó országúti, vasúti és légi közlekedésről, va
lamint -  deklarálva, hogy Nyugat-Berlin nemzetközi 
jogi értelemben nem szerves része az NSZK-nak -  az 
ügyek egyszerű és gyors intézése érdekében lehetővé 
tette, hogy a Szövetségi Köztársaság Nyugat-Ber- 
lint bevonja szerződési politikájába. Az egyezmény 
javítani kívánt a meglévő helyzeten, elviselhetőbbé
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kívánta tenni a város megosztottságát, átjárhatóbbá 
kívánta tenni a falat, és jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy ne alakulhasson ki Berlinben újabb politikai 
válság, miközben deklarálta, hogy a status quo egy
oldalúan nem változtatható meg. Berlin a két német 
állam, valamint a kommunista Kelet és a kapitalista 
Nyugat közötti enyhülési 
folyamat központjává vált.

Berlin egyesülése Né
metország újraegyesítésé
vel együtt következett be 
(1990. október 3.); az egye
sülést szabályozó szerző
dés '1 1. cikkelye kimondja, 
hogy a 23 kerületből álló 
Berlin Németország önál
ló tartománya, a 2. cikkely 
pedig az egységes Német
ország fővárosává nyilvá
nította Berlint. A Szövet
ségi Gyűlés 1991. június 
20-án döntést hozott arról, 
hogy a szövetségi köztár
saság valamennyi törvény
hozó és végrehajtó szervét 
Bonnból Berlinbe telepítik. Ezzel a döntéssel Berlin 
ténylegesen Németország fővárosává vált.

A Német Demokratikus Köztársaság 1949. évi al
kotmánya

Röviddel az NSZK megalakulása után, 1949. ok
tóber 7-én az Ideiglenes Népi Kamara (addig 2. Né
met Népi Tanács) hatályba léptette a kelet-német 
területek alkotmányát. Az NDK, mint antifasiszta, 
népi demokratikus köztársaság első alkotmánya az 
1919. évi weimari birodalmi alkotmány és az 1936. 
évi szovjet alkotmány alapján a Németország Szoci
alista Egységpártja 1946. 
november 14-ei keltezé
sű alkotmánytervezetének 
mintájára készült. Az ál
lamhatalom alapelvei sze
rint32 az NDK osztatlan 
demokratikus köztársaság, 
ahol minden állami hatalom 
a néptől származik, minden 
polgárnak joga és köteles
sége az államhatalom gya
korlásában való részvétel.
Berlin megkapta az NDK 
fővárosának státusát, habár 
az alkotmány hatálya Ber
lin keleti szektorára nem 
terjedt ki.

Az alkotmány kimondta a népszuverenitás elvét, 
amelynek értelmében minden állami hatalom a nép
től ered." Az államhatalom tartalmát és kereteit a 6 -

49. cikkelyek határozták meg. A személyes szabad
ság és a védelmi jogok mellett34 kollektív szociális 
jogok is megjelentek,35 így a munkaerő védelme és a 
munkához való jog,36 a pihenéshez, a szabadsághoz, 
a betegségi és öregségi ellátáshoz való jog,37 az üze
mekben az egyetértési jog.38 Az alkotmány kötelezi

az állampolgárokat a társa
dalmi és állami építésben 
való részvételre. Különö
sen hangsúlyos a népi kez
deményezésekben és nép
szavazásokon való részvé
tel, az aktív és passzív vá
lasztójog gyakorlása, vala
mint a közigazgatásban és 
igazságszolgáltatásban a 
közhivatalok viselése. Az 
1968. évi alkotmány már 
hangsúlyozta a marxista- 
leninista párt szerepét, és 
számos „burzsoá” szabad
ságjogot kiiktatott az al
kotmányból, a meglévőket 
pedig azzal a korlátozással 
sújtotta, hogy a szocializ

mus szempontjait, érdekeit, alapelveit minden más 
elé kellett helyezni. Hogyan lehetett a szocializmus 
értékrendjének útvesztőiben eligazodni? A párt értel
mezése volt az iránymutató.

Garanciák védték a gazdasági rendet, a magántulaj
dont, és a társadalmi tulajdonba vétel lehetőségét,39 a 
családot és az anyaságot,40 a nevelést és az oktatást,41 
a vallást és a vallási közösségeket.42 A kormány fel
hatalmazást kapott a gazdasági rend szocialista átala
kítására, amely az alkotmány megfogalmazása ide
jén a magán és állami tulajdonon alapuló gazdasági 
rendszer keveréke, a gazdasági tervezés,43 valamint a 
kisajátítás és a társadalmi tulajdonba vétel44 által.

Az államhatalom hierarchikus felépítése kapcsán 
az alkotmány a népi de
mokrácia és a hatalom 
egységének elvéből indult 
ki. A jogi valóságról és a 
Németország Szocialista 
Egységpártja szerepéről 
az alkotmány nem szólt.

A Népi Kamara*5 mint 
népképviselet, a köztársa
ság legfelsőbb szerve volt. 
Meghatározta a kormány- 
politika és az igazgatás 
irányvonalát, illetékes volt 
annak felügyeletére, meg
erősítette és felmentette a 
kormányt, a kormány vagy 

a Népi Kamara tagjai előterjesztését követően törvé
nyeket alkotott, meghatározta az államháztartás kere
teit, gazdasági tervet és államszerződéseket szavazott 
meg, amnesztiát adott, megválasztotta a köztársaság

Az egyesített Berlin új kormányzati központja - 
A Szövetségi Kancellária épülettömbje
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elnökét (a Tartományi Kamarával együtt), a Leg
felsőbb Bíróság tagjait, valamint a legfőbb ügyészt, 
döntést hozott a törvények, valamint a kormány- és 
az igazgatási intézkedések alkotmányba ütközése 
esetén. Az alkotmány szigorú feltételekhez kötötte 
az alkotmány módosítását, a képviselők 2/3-os jelen
léte szükségeltetett a Népi 
Kamara határozatképessé
géhez, az alkotmány mó
dosítását pedig a jelenlévő 
képviselők 2/3-nak igen 
szavazata alapján tekint
hette a Népi Kamara elfo
gadottnak. A valóságban 
a Népi Kamara ritkán ült 
össze, leginkább csak rati
fikálta, és nyilvánosságra 
hozta a magasabb szinte
ken meghozott döntéseket.

Az alkotmány aktív vá
lasztójogot biztosított min
den 18. életévét betöltött 
polgárnak, passzív választójoggal pedig minden 21. 
életévét betöltött polgár rendelkezett. A képviselőket 
általános, egyenlő, közvetlen és titkos választással 
választották az arányos választási jog alapelvei sze
rint, 4 évre. A gyakorlatban működő, azonban alkot
mányjogilag nem rögzített egységes lista biztosítot
ta a Németország Szocialista Egységpártja vezette 
blokkrendszer46 politikai hatalmát. A jelölési rend
szer nem tért el a legtöbb volt ún. szocialista ország 
gyakorlatától.47

Az NDK-ban a népfrontmozgalmat a Demokrati
kus Németország Nemzeti Frontja testesítette meg. A 
Nemzeti Front magját képezte a Demokratikus Blokk, 
amely magában foglalta az összes működő kelet-né
met pártot (Németország Szocialista Egységpártja, 
Németország Demokratikus Parasztpártja, Németor
szág Nemzeti-Demokrata Pártja, Kereszténydemok
rata Unió, Németország Liberális-Demokrata Pártja), 
a Szabad Német Szakszervezeti Szövetséget, a Sza
bad Német Ifjúságot, a Demokratikus Nőszövetséget, 
s a Fronthoz tartozott Németország Megújulásának 
Kulturális Szövetsége és a Paraszti Kölcsönös Segít
ség Szövetsége is.

Az alkotmány értelmében48 a képviselők „lelki
ismeretüknek felelősek és nincsenek utasításokhoz 
kötve.”49 Mégis visszahívhatók, ha úgymond fel
adataikat nem teljesítik, erről azonban nem az al
kotmány, hanem az 1958. november 24-én hatályba 
lépett, a Népi Kamara választásáról szóló törvény 49. 
§-a rendelkezett. A törvény értelmében a képviselők 
visszahívására a Demokratikus Németország Nem
zeti Frontjának egy bizottsága által összehívott vá
lasztói gyűlés tehetett javaslatot, a döntést azonban a 
Népi Kamara hozta meg.

A Tartományi Kamara50 képviselte a tartományo
kat. A képviselőket a tartományi gyűlések válasz
tották a blokkrendszer szerint, rendszerint saját kö

rükből. A Tartományi Kamara törvénytervezeteteket 
nyújthatott be a Népi Kamarához, és a törvényterve
zetről hozott határozatok ellen halasztó hatályú óvást 
jelenthetett be.

A törvényhozás51 a Népi Kamara, illetve, népsza
vazás esetén, a nép kezében volt. A Tartományi Ka

marának a törvényjavasla
tokról szóló határozatokkal 
szembeni vétója érvényte
len, ha a Népi Kamara a 
döntését fenntartja, adott 
esetben 2/3-os többséggel 
(pl. alkotmánymódosítás 
esetén). Törvényeket nem 
lehetett bírósági úton al
kotmányossági szempont
ból felülvizsgálni.

A köztársaság kormá
nya52 mint a Népi Kama
ra bizottsága (közgyűlési 
kormányzat) működött. 
Megerősítette hivatalában 

a legerősebb frakció által jelölt miniszterelnököt, és a 
blokkrendszer szerinti, frakciók által állított minisz
tereket. A kormánynak és minden miniszternek bírnia 
kellett a Népi Kamara bizalmát. A kamara megvon
hatta bizalmát a kormány egészétől, ill. az egyes kor
mánytagoktól is.

A köztársaság elnökéi53 a Népi és Tartományi 
Kamara együttes ülése választotta 2/3-os többség
gel, illetve a képviselők törvényben meghatározott 
számának 2/3-a hívhatta vissza. Az elnök kihirdette 
a törvényeket, a kormánytagok a hivatalba lépésnél 
előtte tettek esküt, képviselte a Német Demokratikus 
Köztársaságot nemzetközi jogilag, államszerződése
ket kötött, meghatalmazta és fogadta a követeket, és 
kegyelmi jogot gyakorolt.

Az 1960-ban bekövetkezett alkotmánymódosí
tás megszüntette a köztársasági elnöki intézményt, 
és helyébe léptette az Államtanácsot Ennek tagjait 
a Népi Kamara választotta négy évre, működése a 
szintén négy évre választott Népi Kamara megúju
lása után, az új Államtanács megválasztásával ért 
véget. Az Államtanács tagjainak, az elnök, a 6 el
nökhelyettes, a 16 tag és 1 titkár megválasztásának 
nem voltak megszorító feltételei. így nem állt fenn 
összeférhetetlenség, ha az Államtanács tagja egyben 
a minisztertanács vagy más államigazgatási szerv 
vagy akár a Népi Kamara tagja volt. Az Államtanács 
tagjai visszahívhatóak voltak, amelyhez a képviselők 
2/3-os többségének szavazatára volt szükség.

Az Államtanács élén a különleges jogokkal és kö
telezettségekkel rendelkező elnök állt. Az Államta
nács elnöke képviselte az államot nemzetközi jogi
lag, aláírta és kihirdette a törvényeket, a Népi Kama
ra elé terjesztette az Államtanács beszámolóját. Az 
elnök vezette az Államtanács munkáját, a kormány 
tagjait beiktatta hivatalukba, akik előtte tettek hiva
tali esküt.

Berlin, a Köztársaság Palotája, 1976-tól a Népi Kama
ra székhelye, a NSZEP pártkongresszusainak színhelye
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Jog
Az Államtanács sokrétű hatáskörrel rendelkezett; 

feladatai közé tartozott a választások kiírása, az új 
parlament első ülésszakának összehívása, a nemzet
közi szerződések ratifikálása, a diplomáciai képvise
lők megbízása és visszahívása, kitüntető címek ado
mányozása, a kegyelmi jog gyakorlása.

Az Államtanács jogsza
bályt is alkothatott, a Népi 
Kamara ülésszakai között 
a parlament hatáskörében 
eljárva törvényerejű rende
letet, egyéb esetekben ha
tározatot bocsáthatott ki.

Az Államtanács tagjait 
megillették a képviselők 
mentelmi jogai és jogosít
ványai.

A köztársaság és a tar
tományok közötti viszony
ban54 érvényesült a decent
ralizált egységállam elve.
A jelentős törvényhozói 
kompetenciák a köztársaság számára voltak fenntart
va, törvényeit a tartományok szervei hajtották végre.

A köztársaság igazgatása55 a köztársaság, az állam 
kezében volt. Az alkotmány értelmében igazgatta a 
postát, a távközlést, a televíziót, a rádiót és a vasút- 
ügyet, a vízi és a távforgalmú utakat, a köztársaságot 
illette az adókivetés joga és az adóügyi igazgatás.

Az igazságszolgáltatás56 az államhatalmi ágakat 
egyesítő Népi Kamarának volt alárendelve. A Leg
felsőbb Bíróság általa választott bíráit és a Legfőbb 
Ügyészt a Kamara visszahívhatta, ha hivataluk gya
korlása során alkotmányba vagy törvénybe ütköző 
összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy kötelezett
ségeiket durván megszegték. A népképviseletek és a 
közigazgatási bíróságok útján történt az ellenőrzés, 
ez nyújtott védelmet a jogellenes közigazgatási intéz
kedésekkel szemben.

Az önkormányzat57 a községek és a községi egye
sületek kezében volt, a törvény szabta keretek kö
zött.

Az átmeneti és záró rendelkezések szerint58 az al
kotmány minden rendelkezése közvetlenül érvénye
sülőjog. Ennek mondott ellent az alkotmányos való
ság, Németország Szocialista Egységpártja mindenek 
fölött állt és parancsolt.

Az NDK állami szervei és a megszálló hatalom

Az NDK megalakulása után a Németországi Szov
jet Katonai Adminisztráció (SMAD) átengedte köz- 
igazgatási funkcióját az NDK kormányának és felosz
lott. Helyére 1949. október 10-én a Szovjet Ellenőrzé
si Bizottság (Sowjetische Kontrollkommission, SKK) 
lépett, amely 1953. május 29-én Németországi Szov
jet Legfőbb Bizottsággá, diplomáciai képviselete pe
dig 1953. október 1-jén nagykövetséggé alakult át.

Az öt tartományi gyűlés a parlament második ka
marájaként 1949. október 10-én megválasztotta az 
Ideiglenes Tartományi Kamarát.

Az Ideiglenes Népi Kamara és az Ideiglenes Tarto
mányi Kamara első közös ülésén, 1949. október 11 -én 
egyhangúlag köztársasági elnökké választotta a SÉD

elnökét, Wilhelm Piecket, 
aki az NDK első és utolsó 
elnöke volt (ugyanis halá
la után az elnöki tisztséget 
az Államtanács vette át), s 
1960. szeptember 7-én be
következett haláláig töltöt
te be ezt a tisztet.

Ottó Grotewohl minisz
terelnök, a SÉD legerő
sebb frakciójának jelölt
jeként alakított kormányt; 
az Ideiglenes Kormányt az 
Ideiglenes Népi Kamara 
erősítette meg. A kormány 
átvette a Német Gazdasági 

Bizottság, valamint a mellette működő önálló köz
ponti belügyi, népművelési, és igazságügyi igazgatá
si szervek jogaival együtt azok politikailag megbíz
ható személyzetét is.

A Népi Kamara 1949. december 7-én elfogadta a 
Legfelsőbb Bíróság, valamint a Legfőbb Ügyészség 
létrehozásáról szóló törvényt, az ügyészség felépíté
se a szovjet prokuratúra mintájának alapján történt. 
A törvény értelmében a politikailag különösen jelen
tős büntetőügyekben a föállamügyész emel vádat a 
Legfelsőbb Bíróság előtt, s kezdeményezheti jogerős 
ítéletek felülvizsgálatát, illetve megsemmisítését.

1950. február 8-án megalakult az Állambiztonsági 
Minisztérium, amely elsősorban az ország határain 
belüli kommunista hatalom biztosításáért volt fele
lős.

A Német Népi Tanács bővített elnökségéből 1950. 
február 3-án létrejött Nemzeti Front Nemzeti Tanácsa 
röviddel megalakulása után, február 15-én új progra
mot hirdetett meg, amelyben kinyilatkoztatta, hogy a 
Nemzeti Front nem ismer el alapszabályban megha
tározott tagságot, hanem egyetlen célja, hogy minden 
népi erőt a „munkás-paraszt államhoz” kössön.

Ugyanezt a gondolatot képviselte a vezető kom
munista párt, a Németországi Szocialista Egység
párt is, amikor III. pártkongresszusán (1950. július 
20-24.) a „német munkásosztály pártjának, annak 
tudatos és szervezett élcsapatának”59 nevezi magát, 
amelyet a marxizmus és leninizmus eszméje vezet.60 
Fő feladata a „szocializmus tervszerű felépítése és az 
osztályharc erősítése.”61

Új pártstatútumot fogadtak el, amelynek értelmé
ben a pártelnök szerepét a Központi Bizottság (KB) 
vette át; a KB alakuló ülésén, 1950. július 25-én Wal- 
ter Ulbrichtot választották a frissen létrehozott fő
titkári székbe. Egyúttal megszületett az a határozat, 
amely elrendelte a páttagság felülvizsgálatát.
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Az első, 1950. évi párttisztogatás mindenekelőtt az 
egykori nyugati emigránsokat érintette. A Paul Mer- 
ker, Leó Bauer, Willy Kreikemeyer, Lex Ende ellen 
indított eljárás során a vádlottakat azzal a koncepciós 
váddal zárták ki a pártból és ítéltek el, hogy azok az 
amerikai ügynökkel, Noel H. Fielddel kollaboráltak, 
illetve amerikai vagy más 
kémek voltak. Hasonló vá
dakat emeltek Magyaror
szágon, Csehszlovákiában,
Bulgáriában, a Szovjetuni
óban vezető és nem vezető 
kommunistákkal, valamint 
pártonkívüliekkel szemben, 
akiket az amerikai titkos- 
szolgálattal, a cionistákkal 
és Titóval való összeeskü
vésben találtak bűnösnek, 
és halálra ítéltek. A halálos 
ítéletet többségében végre
hajtották.

Az ideiglenesen létreho
zott állami szerveket vég
leges formáknak kellett felváltani. Az 1950. október 
15-ei választásokon került sor az első Népi Kama
ra, a tartományi gyűlések, a kerületi gyűlések és a 
községi képviseletek megválasztására. A választás a 
Nemzeti Front egységlistája alapján történt, a helye
ket a pártok és tömegszervezetek között speciális, a 
Demokratikus Blokk (korábban Antifasiszta Blokk) 
által meghatározott kulcs szerint osztották el.

Az egységlisták megjelenése tiltakozásokat váltott 
ki, a tiltakozások viszont bojkottra buzdításnak szá
mítottak, amit keményen büntettek. A választójogi 
gyakorlatot nem az alkotmány által előírt általános, 
titkos, közvetlen választójog határozta meg, hanem 
az egységlista. A Nemzeti Front jelöltjeit választani 
morális kötelességnek számított. Ennek ismeretében 
nem csodálkozhatunk azon, hogy a szavazásra jogo
sultak szokás szerint -  néha a 99%-ot is meghaladó 
támogatással -  megválasztották a Nemzeti Front je 
löltjeit. Grotewohl a választások eredményeképpen 
1951. november 15-én megalakította második kor
mányát.

A kelet-német választások, a többi szocialista or
szág gyakorlatához hasonlóan, álválasztások voltak, 
amelyek eredményét, ha kellett -  a kívánatos 100% 
körüli eredmény elérése érdekében -  feltehetően 
gondolkodás nélkül meg is hamisították.

Az emberek kordában tartására a kommunista ve
zetés törvényi hátteret is tudott teremteni. Az 1950. 
december 15-én elfogadott, „A béke védelmére” ho
zott törvény62 szigorú büntetéseket helyezett kilátás
ba a népek, fajok elleni, valamint a háborús uszítók- 
kal szemben. A hatalom előszeretettel alkalmazta e 
törvényt a béke ellenségeinek tekintett belső ellen
zékkel szemben.

A Németországi Szocialista Egységpárt 1952. jú 
lius 9-12. között tartott második pártkonferenciája

szintén zászlajára tűzte az emberek politikai meg
győzését. A konferencia elhatározta a szocializmus 
alapjainak tervszerű felépítését és a mezőgazdaság 
kollektivizálását. Az ideológiai alapot a polgári ide
ológiák valós, vélt vagy kinevezett képviselői elleni 
harc fokozásához az osztályharc éleződésének sztáli

ni elmélete szolgáltatta.
Az 1952. július 23-án 

elfogadott ún. Demokra
tizáló törvény az addig 
decentralizált NDK-t köz
pontosított egységállammá 
alakította. A demokratikus 
centralizmus elve és az 
adminisztratív-gazdasági 
tervek alapján az öt tarto
mány helyébe63 14 kerület 
és 217 körzet lépett. Az új 
kerületi gyűlések és taná
csok megkapták az addigi 
tartományi gyűlések és 
tartományok funkcióit. 
Kerületenként és körzeten

ként megalakultak a bíróságok. A kerületi gyűlések 
által választott Tartományi Kamarát azonban csak az 
1958. december 8-án elfogadott törvény oszlatta fel.

Röviddel a berlini fal felépítése után, 1961. au
gusztus 13-án Berlin fővárost az ország 15. kerületé
vé nyilvánították.

Sztálin halála után a Németországi Szocialista 
Egységpárt Politikai Bizottsága 1953 nyarán szintén 
„új kurzust” hirdetett. Kimondták, hogy a parasztok, 
kiskereskedők, iparosok és az értelmiség érdekeivel 
szemben komoly hibákat követtek el, azonban a kon
zekvenciákat levonva nem a megemelt munkanor
mákat csökkentették, hanem kényszerintézkedéseket 
vezettek be (élelmiszerjegy-megvonás, áremelés). A 
párt formálisan engedélyezte, hogy a kormány a kon- 
zumjavak termelését fokozza a nehézipari termelés 
rovására, s javító intézkedéseket tegyen a jogbizton
ság érdekében, és támogassa a két Németország kö
zötti közeledést.

Ezek a lépések nem vallottak a kelet-német veze
tők önkritikus gondolkodására. A szovjet kommunis
ta párt Központi Bizottságának elnöksége már 1953 
májusában heves kritikával illette az NDK-t, a máso
dik pártkonferencia után megindított új irányvonalat, 
a szocializmus gyorsított építését, valamint a nem 
kielégítő politikai és gazdasági helyzetet. A szov
jetek követelése a kelet-német kommunista pártot 
politikai lépésváltásra kényszerítette. Berija, szovjet 
biztonsági miniszter radikális változtatást tervezett a 
Szovjetunió kelet-német politikájában, ennek során 
feltehetően a kelet-német kommunista pártvezetés 
leváltására is sor került volna.

A lakosság elégedetlensége következtében 1953. 
június 16-án általános sztrájk és népfelkelés tört ki az 
NDK-ban. Elsőként építőmunkások kezdtek sztrájk
ba a kelet-berlini Sztálin sugárúton, mivel a Minisz-
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tertanács a májusban megemelt munkanormát nem 
csökkentette legalább 10%-al. A nyugtalanság gyor
san terjedt, több mint 370 településen tüntettek az 
emberek, előbb általános sztrájk, végül népfelkelés 
tört ki, bár a párt a normaemelést még 16-án korri
gálta.

A népfelkelés köz
pontjai a Weimari 
Köztársaság idején is 
a munkásmozgalom 
fellegvárainak számító 
iparvárosok voltak.

A tüntetéseken ele
inte csak gazdasági kö
vetelések hangzottak el, 
később azonban a nép 
politikai követeléseinek 
is hangot adott. Néhány 
városban ideiglenesen 
munkásbizottságok vet
ték át a hatalmat.

Végül a szovjetek 
lettek úrrá a helyzeten, 
parancsnokok 17-én kihirdették a hadiál- 
iapotot, betiltottak mindenfajta tüntetést 
és gyűlést, majd a felkelés központjaira 
páncélosok segítségével sújtottak le.

A Németországi Szocialista Egységpárt 
Központi Bizottsága a felkelést fasiszta 
provokációnak és puccskísérletnek minő
sítette, de az élmény hosszan kísértett a 
kommunista politikusokban. A Miniszter- 
tanács, okulva az eseményekből, és mivel 
nem jelezték előre, és nem akadályozták 
meg a népfelkelést, július 23-án feloszlat
ta az Állambiztonsági Minisztériumot, és 
mint Államtitkárságot a Belügyminisztérium alá ren
delte. 1955. november 24-étöl újra önálló miniszté
riumként működött tovább. 1957. november 11 -étől 
kezdve Erich Mielke lett a „Stasi”64 vezetője, aki a 
proletariátus diktatúrájának speciális hatalmi szervé
vé alakította az Állambiztonsági Minisztériumot, po
litikailag pedig felértékelte, s „a párt védőpajzsának 
és kardjának”65 tekintette.

A „Stasi” minden bizonnyal eredményesen végez
te munkáját, hiszen a hivatalos eredmények szerint az 
1954. október 17-én lezajlott parlamenti választáso
kon a választásra jogosultak 98,4%-a vett részt. Ezek 
99,5%-a szavazott a Nemzeti Front egységlistájára.66 
A nép megválasztotta a második Népi Kamarát, a. 
kerületi gyűléseket és a Berlin Városi Küldöttgyű
lést. Megalakult az új -  valójában régi -  kormány, 
annyi változtatással, hogy a Minisztertanács az ál
lamhatalom legfőbb végrehajtó szerveként megkapta 
a jogszabályalkotás jogát, rendeletet alkothatott. A 
Minisztertanács átvette a kormány központi terve
zési, gazdasági, igazgatási és ellenőrző funkcióit. A 
Minisztertanács minden tagja felelős lett a kormány 
egész munkájáért (testületi vezetés elve).67

Természetesen a megtorlás sem maradhatott el. Az 
igazságügyi minisztert, Max Fechnert leváltották és 
letartóztatták, mert nem értett egyet az ellenzékiek, 
valamint a június 17-ei hangadók letartóztatásával, 
és támogatta a sztrájkolókat. Az addigi titkosszolgá
lati miniszter, Wilhelm Zaisser, valamint a központi

sajtóorgánum, a Neues 
Deutschland c. újság 
főszerkesztője, Rudolf 
Hermstadt -  Ulbricht 
ellenfelei -  eltűnt a ha
talomból. Anton Acker- 
mannt kizárták a Köz
ponti Bizottságból, 
Hans Jendretzky és Elli 
Schmidt az ellenforra
dalom szimpatizánsa
ként vált üldözötté.68

A Németország Szo
cialista Egységpártja 
frakcióharca során, a 
Sztálin halála utáni, jú 

nius 17-ei felkelést és a volt szovjet bel
ügyminiszter, Berija kivégzését (1953. de
cember 23.) követően -  a keleti blokkban 
végbement desztalinizálás ellenére -  Ulb- 
richtnak sikerült hatalmát megerősítenie, 
és riválisait eltávolítani a hatalomból.

Az érintettek számára aligha számított 
elégtételnek, hogy a Központi Bizottság 
1956. július 24-29-ei ülésén többek kö
zött Fechnert rehabilitálták, Ackermannt, 
Jendretzkyt és Elli Schmidtet, az ellenfor
radalom szimpatizánsait pedig felmentet
ték a pártbüntetés alól.

A hűség ára nem maradt el. A Szovje
tunió 1954. március 25-én a Német Demokratikus 
Köztársaságot szuverén államnak nyilvánította.

1955. május 14-én a Varsói Szerződés multilaterá
lis garanciát nyújtott az állam fennmaradásához.69

A hatalmi szimbólumok

A  kommunisták vezette országokban, így az NDK- 
ban is, a párt és az állam szorosan összefonódott egy
mással. Az állami hierarchián belül vezető szerepet a 
kommunista párt játszott. A párt szervei a centraliz
mus elvén épültek fel és működtek. A hierarchia csú
csán ténylegesen a Németországi Szocialista Egység
párt mindenkori első embere és a Politikai Bizottság 
állt, alatta a valamivel nagyobb létszámú Központi 
Bizottság, ez alatt a pártkongresszus. Bár formálisan 
betartották a pártdemokrácia szabályait, a kongresz- 
szus legfőbb szervként választotta a Központi Bizott
ság tagjait, a Bizottság feladata volt a kongresszus 
ülései között a párt vezetése. A Központi Bizottság 
választotta a Politikai Bizottság -  amely a Központi 
Bizottság ülései között látta el a vezetői feladatokat

Berlin-Lichtenheig, az NDK Allambiztonsági Minisztériumá
nak (Stasi) épülettömbje

a szovjet városi

A Stasi emblémája
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-  és a titkárság tagjait, valamint a párt első titkárát. 
Alacsonyabb szinten következtek a körzetek (Krei- 
se), kerületek és helységek pártszervezetei. Legalul 
álltak az alapszervezetek, amelyek a lakó-, illetve 
munkahelyeken működtek. A Németországi Szocia
lista Egységpárt tömörítette a felnőtt munkavállaló 
lakosság nagy részét; tö
megpárt volt, amelyben a 
beiskolázott politikai ak
tivistákon kívül a passzív 
tagok is kivették részüket 
a pártmunkából. A tagok 
többsége kötelességszerü- 
en és fonnál isan vett részt 
a párt vitáin, a döntések 
legfelül születtek. A pártot 
nem lehet az állammal azo
nosítani. Két, hierarchiku
san szerveződött struktúra 
létezett, s a pártnak sokszor 
komoly erőfeszítésébe ke
rült uralkodni az államap
parátus fölött; az érdekel
lentétek különböző szinte
ken nyilvánultak meg.

A politikai akarat szám
talan szimbólumon keresztül érvényesült, és érvé
nyesül ma is. A szimbólumok a propaganda eszközei, 
amelyek politikai és ideológiai tartalmat, a hatalom 
akaratát közvetítik a társadalom számára. A szimbó
lumok segítségével a közélet szilárd részévé válik az 
uralkodó ideológia, a szimbólumok ezért a hatalom 
igen fontos politikai eszközei. A zászló, a címer, a 
himnusz, az állami kitüntetések, az emlékművek, 
mint szimbólumhordozók az ünnepeinken jelennek 
meg, nem részei hétköznapi életünknek; szimbolizál
ják a hazát, a politikai berendezke
dést, jelentése köztudott és félreért
hetetlen. Ezek mellett léteznek olyan 
szimbólumhordozók, amelyek az 
egyén életének részévé válnak a min
dennapi cselekvések során. Ilyenek 
az utcatáblák, a bélyegek, a pénzek, 
de a politikai szóhasználatnak is van 
szimbolikus értelme.

A hatalmi szimbólumok jelentő
sége sokkal erősebb azokban az or
szágokban, ahol a legitimitás hiány
zik, hiszen a politikai elit tudatosan 
törekszik arra, hogy rákényszerítsen 
egyfajta ideológiát a társadalomra, 
formálva annak tudatát, remélve, hogy ezáltal idővel 
megszerzi a legitimációt, ugyanakkor demonstrálja is 
hatalmi helyzetét.

A megszálló hatalmak is tudatában voltak a szim
bólumok fontosságának. Közvetlenül a győzelem 
után fényképek, filmek készültek, amelyeken jól 
látható, ahogy a megszálló csapatok katonái leve
rik az épületekről a német sast, a horogkeresztet, és

rátaposva pózolnak. A győzelem szimbólumaként 
megjelentek a német középületeken a megszállók 
nemzeti zászlói, és a városok megtisztultak a Harma
dik Birodalom szimbólumaitól (már amit véletlenül 
-  akár évekig -  ott nem felejtettek). A bélyegekről 
eltűntek az SS-katonák, az utcákat átkeresztelték, a

régi emlékműveket lerom
bolták, és újakat emeltet
tek. Különösen a szovjet 
megszállási övezetben 
volt igen erős ez a törek
vés; kb. 800 emlékművet 
és emléktáblát állíttattak 
fel a szovjet megszállók 
győzelmük dicsőítésére és 
a Vörös Hadsereg német 
földön elesett katonáinak 
emlékére.70

A két német állam lét
rejötte után különösen az 
NDK-ban jelentett prob
lémát az állami és politi
kai identitás szimbolikus 
megjelenítése. A palettát 
színesítette, hogy a kom
munista hatalom a nemzet 

és állam kérdését az idő múlásával különbözőképpen 
értelmezte.

1945-1955 között az „egy nemzet, egy állam” je l
szó az állami egység visszaállítására való politikai 
igényt tükrözte. 1955-1970 között az „egy nemzet, 
két állam” szóhasználat híven kifejezte, hogy a kom
munista hatalom számára rendkívül fontos a kelet
német állam nemzetközi elismerése, de az egyesítés 
lehetőségét nem zárják ki. 1970-1989 között a „két 
nemzet, két állam” megfogalmazás egyértefinüvé tet

te, hogy az aktuális politikai vezetés 
végérvényesnek tekinti a német ál
lam kettéosztottságát, az egyesítés 
kérdését pedig nem tartja időszerű
nek.

A két német állam megalakulása 
után az egyik legfontosabb, eldön
tendő kérdéssé vált, hogy melyek 
legyenek az új állami szimbólumok, 
milyen legyen a címer, a zászló, mi 
legyen az állam himnusza.

Az NDK meglehetősen nehéz 
helyzetbe került, hiszen kommu
nista államként szakítani kívánt 
minden jelképpel, amely akár a bis- 

marcki, akár a weimari időszakra emlékeztetett, nem 
beszélve természetesen a hitleri korszakról. A döntés 
néhány hónap alatt megszületett, az NDK címerét két 
búzakalász keretezte, amelyeket nemzeti színű (feke- 
te-piros-arany) szalag fogott át, középre, vörös ala
pon, kalapács került, arra egy körző. Az üzenet egy
értelmű, az NDK olyan ország, ahol a hatalom a mun
kásosztály és a parasztság kezében van, ugyanakkor

Berlin, az NDK Minisztertanácsának egykori épülete
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haladó ipari ország, ahol az értelmiség is megbecsült 
helyet kap. Walter Ulbricht szavaival élve: „Az NDK 
állami címere megtestesíti a munkásosztály egységét, 
a parasztsággal való szövetséget, és az értelmiséggel 
való szoros együttműködést.”71 A kalapács- és körző- 
motívum emlékeztet a sarló-kalapácsra, a vörös alap, 
a búzakalász pedig szintén kifejezi a Szovjetunióval 
és a szocialista országokkal vállalt közösséget.

r A nemzeti színek eldöntése sem 
volt könnyű feladat. Habár 1919- 
ben a német szociáldemokraták 
is vörös zászlót lengettek, 1949- 
ben a politikai vezetés már az új 
kelet-német állam demokratikus 
jellegét hangsúlyozta a szocialista 
jelzővel szemben. Azonos döntés
re jutottak a nyugati és a keleti zó
nákban élők a nemzeti színekkel 
kapcsolatosan is; demokratikus 
hagyományokat keresve a fekete- 
piros-arany trikolórhoz, az 1848. 
márciusi forradalmárok színeihez 
nyúltak vissza, mely színek a né
met egységet is szimbolizálják. A 
döntés alkotmányos szintre emel
kedett, az NDK alkotmányának 2.
§-a kimondta: a Német Demokra
tikus Köztársaság színei a fekete, 
a piros és az arany.72

Az NDK fennállásának 10. év
fordulóján időszerűvé vált a zászló megváltoztatása. 
A SÉD 1959. október 2-án tartott ünnepi ülésén elha
tározta, hogy az NDK zászlaját az alábbi módon kell 
megkülönböztetni a NSZK zászlajától: „A Német 
Demokratikus Köztársaság állami zászlaja a fekete- 
piros-arany színekből áll, és mindkét oldalán középen 
található a Német Demokratikus Köztársaság állami 
címere.”73 A döntés politikai jelentőségű, s üzenete 
félreérthetetlen: az NDK számára a szuverén állami 
lét a legfontosabb, ezt minden módon demonstrálni 
kell, ugyanakkor az egyesítés kérdése háttérbe kerül. 
Néhány nappal később ünnepi bélyegsorozat jelent 
meg az új zászló képével, s a 10. évforduló alkalmá
ból rendezett ünnepségeken is az új zászló lobogott.

A szuverén államiság demonstrálása azonban nem 
történt zökkenőmentesen; az 1959 októberében, Stutt
gartban rendezett nemzetközi kerékpárversenyen az 
NDK versenyzőit eltiltották az indulástól, mivel az új 
nemzeti szimbólumot, a címert is megjelenítették a 
ruhájukon, erre pedig nem kaptak engedélyt.74 1966- 
ban a nyugat-német állam még mindig hevesen tilta
kozott a kelet-német állami szimbólumok nemzetközi 
sportversenyeken történő megjelenítésével szemben, 
mivel azt az NDK szuverenitásának elismeréseként 
értékelte.75

A himnusz kiválasztása bonyolultabb volt. A „Horst- 
Wessel”-dalt, mint a nemzetiszocializmus eszméjével 
szorosan összefonódott szimbólumhordozót, a nácit- 
lanítás jegyében, a háború végeztével betiltották. Az

1890-es évektől a németek nemzeti himnuszává vált 
Deutschlandlied ismertté vált sora („Deutschland, 
Deutschland über alles” [Németország, Németország 
mindenek felett]), és természetesen a történelmi múlt 
miatt az agresszivitás és a német sovinizmus jelképe 
lett. A német identitást azonban ez a dal fejezte ki. 
Jó bizonyíték erre az 1954-es futball-világbajnok- 
ság, amikor az NSZK megnyerte a világbajnokságot, 

20 000 német szurkoló harsogta a 
„Deutschland, Deutschland über 
alles” kezdetű himnuszt, nem 
kis nyugtalanságot keltve ezzel 
európai szomszédjaiban.76 Mivel 
némi vita után a Deutschlandlied, 
ugyan szövegében megkurtítva, 
az NSZK himnusza lett, az NDK 
számára nem maradt más lehető
ség, új himnuszt kellett kompo
nálni. A megtisztelő megbízást 
két kipróbált kommunista mű
vész, Johannes R. Becher költő 
és Hans Eisler zeneszerző kapta. 
A kelet-német himnusz politikai 
hitvallás lett, a nemzeti egységre 
törekvés, és a békéért folyó harc 
dala, de nem tudott szimbólum
hordozóvá válni, 1989-ben, az 
egyesítés előestéjén a kelet-né
met tömegek a nyugat-német 
himnuszt énekelték.

A kelet-német állampolgárok és kollektívák sokfé
le erkölcsi és anyagi elismerésben részesültek, dicsé
ret illette a kiváló munkát, a tervtúlteljesítést, a szo
cialista társadalomért, a szocialista értékekért való 
kiemelkedő munkálkodást, a szocialista rendszer 
megszilárdítása érdekében folytatott tevékenysége
ket. Az elismeréssel kitüntetés és pénzjutalom járt, a 
kitüntetés maga a kitűzhető érem, annak szalagvál
tozata, valamint oklevél. A kitüntetések külsőségeik
ben hordozták a nemzeti szimbólumok jeleit, színeit, 
s törvény szabályozta, hogy ki, mely érdemek alapján 
nyerheti el a kitüntetést, ki adhatja, és mi a kitüntetés 
tárgya.77 Néhány kitüntetést a kommunizmus nem
zetközi -  főleg szovjet -  hőseiről és nagyra becsült 
német baloldaliakról nevezték el. Feltételezve, hogy 
egy személy több kitüntetést is megkapott, rendelet 
szabályozta a kitüntetések viselésének sorrendjét; az 
erről szóló rendelet melléklete78 121 kitüntetést sorol 
fel, amelyet baloldalon, a mell fölött, belülről kife
lé haladva, és 12 kitüntetést, amelyet a jobboldalon, 
szintén mell fölött, belülről kifelé haladva kell ki
tűzni.

A politikai változások jól nyomon követhetők az 
utcatáblákon. A kelet-német államnak nemcsak a sa
ját múltjával kellett rövid időn belül megküzdenie, 
hanem a kommunista rendszer szemléletváltását is 
követnie kellett. Talán nem volt olyan város a volt 
szocialista országokban, ahol az egyik legjelentősebb 
útvonalat ne Sztálinról nevezték volna el.

Bélyegblokk az NDK fennállásának 20. 
évfordulójára



lo rim ti szemle
Sztálin halála után néhány évvel a szovjet hatalom 

viszonyulása a sztálini időkhöz egyértelművé vált, az 
NDK-ban a Sztálin-kultusztól való eltávolodás azon
ban lassan ment végbe, és csak 1961-ben kezdődött 
meg az utcanevek desztalinizálása. Nemcsak az utcá
kat, tereket kellett átkeresztelni, szervezetek, intézmé
nyek, városrészek, városok kaptak más elnevezést, a 
Sztál in-szobrokat pedig az éj leple alatt, a munkaterü
leteket elkerítve és őrizve, rombolták le talapzatukról.

A lakosság politikai ellenállásának egyik kife
jeződése volt -  hasonlóképpen a magyar, lengyel,
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Varga Norbert

Az Osztrák-Magyar 
Monarchia középcímere

Az országok címere szent szimbólum, 
a melyben az egész népnek múltja van megérzékitve

A kiegyezést követően először 1874. február 
9-én állapították meg Magyarország címe
rét, amelyet 1896-ban változtattak meg.2 Már 

ekkor szükségesnek mutatkozott egy közös címer 
tervezése, amelynek eredményeként született meg 
a közös szervek használatára a középcímer, amely
nek jogi alapját az 1867:12. te.-ben és a Pragmatica 
Sanctióban (1723) lefektetett paritásos államszövet
ség gondolata szolgáltatta. Ezt a közjogi berendezke
dést kellett heraldikailag a lehető legmegfelelőbben 
ábrázolni.3

Az ábrázolás során arra kellett törekedni, hogy a 
közös intézményeknél a címer- és a zászlóhasználat
ban kifejezésre jusson az Ausztriával létrejött köz
jogi kapcsolat.4 A Budapesti Közlönyben 1915-ben 
megjelent legfelső kézirat (236. sz.) tartalmazta „a 
közjogi viszonyoknak megfelelő”, Ausztriának és 
Magyarországnak J iá za m  czímere által egybekö
tött czimerből álló közös czim er”-ét.5 A legfontosabb 
kérdés azonban az, hogy ez a címer megfelelt-e a 
dualista viszonyoknak? Oly módon történt-e a heral
dikai ábrázolás, hogy az kifejezi a paritásos dualiz
must, amely egyrészről a trónöröklési törvényekben, 
másrészről pedig a „Deák Ferenc törvényének” is 
nevezett 1867:12. törvénycikkben öltött testet.6 Mi
előtt erre a kérdésre megadnánk a választ, meg kell

vizsgálnunk, hogy pontosan mi is került a címerben 
ábrázolásra.

A középcímer magában foglalta a két ország saját 
koronájával fedett középcímerét, amelyet egy-egy 
pajzstartó fogott közre, amely alatt egy jelmondatos 
szalag húzódott. A két címert összekötötte a Habs
burg család genealógiai címere, az aranygyapjas rend 
nyaklánca és a három legmagasabb érdemrend.

Az uralkodóház címere Ausztriának és Magyar- 
országnak a címerpajzsa fölé emelkedik, mintegy a 
két címer „vállán” helyezkedik el úgy, hogy a ma
gyar és az osztrák korona magasságban felülmúlják.7 
Ez a pajzs kétszer hasított, középső vörös mezejében 
ezüst pólya található, amely az Ausztriai Házat, jobb 
oldalt aranyban koronás, kékkel fegyverzett, kiöltött 
kék nyelvű vörös oroszlán, amely a Habsburgokat, 
míg balról aranyban három, haránt helyzetű, csonkí
tott ezüst sassal megrakott vörös harántpólya talál
ható, amely Lotharingát jelképezi. Ezen a pajzson 
helyezték el a hétabroncsos királyi koronát, amelyet 
az aranygyapjas rend nyaklánca vesz körül. Ez alatt 
található a három legmagasabb érdemrend nagyke
resztje: a Mária Terézia-rend, a Szent István-rend és 
a Lipót-rend keresztjei.8

Az osztrák címer négy egymásra helyezett pajzs
ból áll: alap-, nagy-, közép- és szívpajzs. A szívpaj
zson az Ausztriai Ház címere található: vörösben 
ezüst pólya. Ez került a középpontba és egyben a leg
előkelőbb helyre.9 »

A középpajzs egyszer vágott, s a fenti rész szintén 
egyszer, míg az alsó kétszer hasított, amelyen az örö
kös tartományok címerei találhatók: Alsó-Ausztriai 
Főhercegség (kékben öt arany sas), Felső-Ausztriai 
Föhercegség (hasított mezőben elöl feketében arany 
sas, hátul ezüsttel és vörössel háromszor hasítva), 
Stíria Hercegség (zöldben vörös szarvú és vörössel 
fegyverzett ezüst párduc, amely tüzet lehel), Karin- 
thia Hercegség (hasított mezőben elől három, egy-
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