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„Soha nem felejtjük el nektek…” A magyar–
német kapcsolatok az elmúlt két évtizedben
Peisch Sándor

„Mi, németek a magyarokkal több évszázados partneri viszonyban és barát-
ságban élünk. Kapcsolataink István királyig nyúlnak vissza.

Ez a barátság azokban az időkben is bizonyítást nyert, amikor a vasfüggöny 
megszűnt létezni. Mi, németek sosem fogjuk elfelejteni a magyaroknak, hogy 
ők voltak az elsők, akik segítettek nekünk áttörni a népünket évtizedeken át 
megosztó falat és szögesdrótot. Emlékezzünk a „Páneurópai Piknikre” 1989 
augusztusára Sopronban. Sok honfitársunk, aki el akarta hagyni az akkor még 
létező NDK jogfosztó rezsimjét, ezt az alkalmat használta fel, hogy a szabad-
ságba meneküljön. Mindenekelőtt azonban a magyar kormány bátor döntésére 
emlékezünk, amelyet 1989 szeptemberének drámai napjaiban hozott.

A kormány az ellenzék támogatásával, amelyhez az Antall József vezette 
Magyar Demokrata Fórum is tartozott, ekkor nyitotta meg a határt, szabad be- 
és kiutazást biztosítva az NDK-menekültek számára. Sohasem fogjuk elfelej-
teni a magyar népnek ezt a barátságról tett nagyszerű tanúbizonyságot. Ezért 
különösen nagy öröm számunkra, hogy ma a magyar néppel együtt élhetünk 
az Európa Házban, békében és szabadságban.”

(Helmut Kohl: Előszó Antall József parlamenti beszédeinek német nyelvű 
kiadásához.)

A határnyitás huszadik évfordulója arra ösztönöz, hogy visszapillantva mérleget 
készítsünk a magyar–német kapcsolatok elmúlt két évtizedbeli alakulásáról, s 
természetesen ennek alapján előre tekintve keressük azokat a területeket, ame-

lyeken tovább lehet lépni a hazánk nemzetközi kapcsolatrendszerében oly kitüntetett 
helyet betöltő országhoz fűződő viszonyunkban. 

E két évtized fejleményeinek megértéséhez azonban szükség van bizonyos előzmé-
nyek felvillantására, amelyek a nyolcvanas évek elejére nyúlnak vissza, s amelyek bizo-
nyítják, mennyire erősek voltak azok a közös érdekek, amelyek az akkori kormányok 
lépéseit motiválták. Ezt annál is inkább szükséges hangsúlyozni, mert a jelen írás meg-
kísérli a kapcsolatok egyfajta csoportosítását az érdek- és értékközösség felrajzolásával.

E csoportosításnál abból indulok ki, hogy a nyolcvanas évek magyar és német (mind 
az NSZK, mind bizonyos fokig az NDK) kormányainak külpolitikai-külgazdasági 
törekvéseit az érdekközösség jellemezte, jóllehet különböző értékközösségekhez, sőt 
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szemben álló katonai szövetségi rendszerekhez tartoztak. Ennek az érdekközösségnek 
a legfőbb jellemzője az, hogy az érintett kormányok meg kívánták őrizni az enyhülési 
politika, a helsinki folyamat vívmányait. Felismerték ugyanis, hogy a közép-hatótávol-
ságú rakéták telepítésével megkezdődött újabb hidegháborús időszak legfőbb vesztesei 
nem a szuperhatalmak lesznek, hanem éppen a vasfüggöny két oldalán fekvő európai 
országok, mindenekelőtt a két német állam és Magyarország, de folytathatnánk a sort 
Ausztriával, Olaszországgal, Franciaországgal is. 

A második szakasz a közös érdekek és közös értékek időszaka. Ennek kezdetét 1988–
89-re teszem, amikor a Németh Miklós, Pozsgay Imre, Horn Gyula nevével fémjelzett 
reformszocialista magyar kormány döntő fontosságú lépéseket tett az ország európai 
irányultságú fejlesztése érdekében. Az 1956-os események átértékelésével (nem ellen-
forradalom, hanem népfelkelés történt) megkérdőjeleződik az addigi rendszer legitimi-
tása. A genfi menekültügyi konvencióhoz csatlakozva Magyarország leveti magáról azt 
a bilincset, amelyet a Varsói Szerződés tagállamainak megállapodása jelentett számára, 
ami előírta a hazájukba visszatérni nem akaró állampolgárok visszatoloncolását, azaz 
Magyarország az embert állította a politika középpontjába. (Ezt a lépést természetesen 
nemcsak a hazánkban tartózkodó keletnémet menekültek indokolták, hanem a Romá-
niából és más kelet-európai országokból érkezett s ugyancsak nálunk menedékre talált 
magyar és nem magyar származású menekültek is!)

Külgazdasági – de természetesen külpolitikai – szempontból jelentős lépés volt az 
Európai Közösségek diplomáciai elismerése és a kereskedelmi és kooperációs megál-
lapodás megkötése (mindkettő a KGST-országok közül elsőként hazánk nevéhez fű-
ződik). Ez jelzi azt a fokozatos, de egyértelmű orientációváltást, amelyet a nyolcvanas 
évek kezdete óta szorgalmaztak a reformerők, de ami kemény belső viták és a külső 
feltételek megváltozása nyomán csak az évtized vége felé bontakozhatott ki. Ebben 
döntő szerepet játszott a „German connection”, a német kapcsolat, amelynek kiépítésé-
ben hervadhatatlan érdemei vannak dr. Horváth István akkori bonni nagykövetnek.

Ennek az orientációváltásnak és egyben a magyar nemzeti függetlenség visszanyeré-
sének fontos mozzanata volt, amikor a Németh-kormány 1990. február 20-án aláírta az 
egyezményt a Szovjetunióval a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok 
kivonásáról. Ezt a vonalat, hazánknak az euroatlanti integrációs rendszerbe való be-
kapcsolásának folyamatát vitte tovább a rendszerváltás után Antall József kormánya, 
amikor szinte legelső külpolitikai lépésként megkezdte a tárgyalásokat az EK-val a tár-
sulási megállapodás, az úgynevezett Európai megállapodás megkötéséről.

Az értékközösség irányába mutat a nemzeti kerekasztal-tárgyalások megkezdése, 
majd az a tény, hogy az 1990 májusában megválasztott demokratikus kormány hitet 
tett a jogállamiság, a parlamenti demokrácia és a szociális piacgazdaság megteremtése 
mellett. Fontos megemlíteni, hogy az úgynevezett új demokráciák közül – nem csupán 
a változásokban vitt úttörő szerepe elismeréseként, hanem a politikai és alkotmányjogi 
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viszonyok alapos vizsgálata nyomán is – elsőként Magyarországot vette fel tagjai sorá-
ba az Európa Tanács, 1990. november 6-án. 

Témánk szempontjából a harmadik szakaszt talán azzal a kissé provokatív kérdéssel 
jellemezném, hogy kapcsolatainkban vajon erős értékközösség, de gyengülő érdekkö-
zösség áll-e fent? E szakasz kezdetének időbeli meghatározása nem egyértelmű. Meg-
kísérlek azonban rámutatni arra a jelenségre, amelyet mi, érzékeny lelkű magyarok 
a kilencvenes évek mézeshetei után a „házastárs csökkenő hőfokú érdeklődéseként” 
éltünk meg a magyar–német kapcsolatokban az utóbbi évtizedben, s ami felveti a ho-
gyan tovább kérdését.

*

E dolgozat kereteit szétfeszítené, ha túlságosan mélyen elemeznénk az első szakasz 
történéseit. Ám a fentebb jelzett külpolitikai érdekközösség mellett rá kell mutatni a 
gazdasági kapcsolatok jelentőségére, arra, hogy a rendszerváltást megelőzően a Szov-
jetunió után az NSZK és az NDK volt hazánk legjelentősebb külgazdasági partnere. 
Míg 1980-ban a magyar export 29,3 százaléka irányult a Szovjetunióba, 9,7 százaléka az 
NSZK-ba, 6,8 százaléka az NDK-ba, ez az arány 1989-re 25,1, 11,9 illetve 5,4 százalékara 
módosult. 1980-ban a magyar import 27,7 százaléka származott a Szovjetunióból, 6,9 
százaléka az NSZK-ból és 11,7 százaléka az NDK-ból. 1989-ben ez az arány már 22,1, 
16,0, ill. 6,2 százalék volt, azaz az „össznémet” import már csekély mértékben megha-
ladta a szovjet importot. Ezen belül is dinamikus növekedést mutatott az NSZK-ból 
származó behozatal, s ez a fejlettebb technológiai színvonalat képviselő termékek iránti 
növekvő magyar igényt jelezte.

De nemcsak azt! A magyar vezetésen belül a nyolcvanas évek második felére meg-
erősödött az a gazdaságpolitikai irányzat, amely az ország felemelkedésének zálogát 
az Európai Közösségekhez fűződő kapcsolatok erősítésében látta, s ennek a magyar 
érdeknek az érvényesítésében fontos szerepet szánt az NSZK-nak. Fontos mozzanat, 
hogy 1981-ben maga Kádár János is egyetértett az EK-felé irányuló kapcsolatfelvételi 
kísérlettel, de erről előzetesen kikérte az általa nagyra becsült Helmut Schmidt vélemé-
nyét. A híres szociáldemokrata kancellár azonban – attól tartva, hogy egy ilyen lépés, 
s annak nyugatnémet támogatása megterhelné az NSZK és a Szovjetunió kapcsolatait 
– egyértelműen eltanácsolta ettől a magyar vezetőt, aki azonnal leállította a szinte még 
el sem kezdődött kísérletet.

E helyütt azért is kell hangsúlyozni a kancellár szociáldemokrata pártállását, mert a 
későbbiekben a magyar–német kapcsolatokban bekövetkező minőségi változás már a 
kereszténydemokrata Kohl kancellár és Strauss, a CSU elnöke, bajor miniszterelnök ne-
véhez fűződik. Ennek a ténynek annak idején sokan abban látták a magyarázatát, hogy 
az elvhű konzervatív politikusokat nem lehetett úgymond hírbe hozni a kommunis-



472009. ősz

„Soha nem felejtjük el nektek…” A magyar–német kapcsolatok az elmúlt két évtizedben

tákkal, ezért lehettek bátrabbak, míg a szociáldemokratáknak óvatosabban kellett poli-
tizálniuk. A valóság azonban az, hogy Helmut Kohl történészként, Franz Josef Strauss 
pedig bajor emberként, saját élményei alapján is sokkal jobban ismerte a kelet-közép-
európai térség problémáit, mint a nagynevű SPD- politikus, aki nem mellékesen kitűnő 
kapcsolatokat ápolt Edward Gierek lengyel vezetővel. (Strauss egyébként emlékirata-
iban egy teljes fejezetet szentel Magyarországnak, az 1956-os forradalom méltatása, 
illetve a szovjet beavatkozás leírása kapcsán.)

Ezek a személyes élmények is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy sikerült bizalmi 
kapcsolatot kiépíteni a német vezetőkkel, másrészt a német vezetők és a magyar poli-
tikai vezetés reformszárnya között. A német vezetés felismerte, hogy az ortodox és a 
reformer erők közül – nem függetlenül persze a Szovjetunióban és Lengyelországban 
végbement pozitív változásoktól – az utóbbiak erősödnek meg, s ezek támogatása né-
met érdek. Ezt a bizalmi kapcsolatot erősítette az 1987-ben aláírt kormányközi meg-
állapodás a magyarországi németek nyelvi és kulturális hagyományainak ápolásáról, 
illetve az ahhoz nyújtott NSZK-támogatásról. Ennek a megállapodásnak az alapján nyi-
totta meg budapesti kirendeltségét a Goethe Intézet, s ez áttörésnek számított a Varsói 
Szerződés egyik tagországa és az NSZK kulturális kapcsolataiban, mivel ez megtörte 
az NDK tabunak számító monopóliumát ezen a területen.

Ugyancsak ennek a bizalmi viszonynak volt köszönhető, hogy az NSZK segítséget 
nyújtott hazánknak az adósságválság kezeléséhez. Az egymilliárd márka hitel meg-
szervezésében oroszlánrésze volt a bajor kormányfőnek. Ennek a bizalmi viszonynak 
a kulcsa az, hogy a bonni magyar nagykövet mindig hiteles tájékoztatást adott a ma-
gyar helyzetről, a reformszárny törekvéseiről, de a folyamatosan színre lépő új politikai 
erőkről is. Persze igen fontos az is, hogy az üzenetek a kancellár kül- és biztonságpoli-
tikai főtanácsadója, Horst Teltschik útján mindig eljutottak a címzetthez.

A magyar–NSZK együttműködés minőségi fejlődésének előmozdítása mellett  inten-
zív kapcsolatépítés folyt az EK irányába is, azaz végre megindult az a munka, amelyet 
a nyolcvanas évek elején Kádár még leállított. A nyolcvanas évek közepére ugyanis 
nyilvánvalóvá vált, hogy hazánk gazdasági felvirágoztatására az európai út az egyet-
len reális alternatíva.  Figyelemmel az Európai Bizottság akkori „külügyminisztere”, a 
belga Willy de Clercq liberális pártállására, ebben nagy segítségünkre voltak a vezető 
FDP-s politikusok, Wolfgang Mischnick és Otto Graf Lambsdorff is.

A magyar–német kapcsolatok történetében kiemelkedő helyet foglal el 1989.  
Az annus mirabilis ebben a relációban is a csodák éve volt. A keletnémet menekültek 
befogadásában, majd kiengedésében, a határnyitásban manifesztálódott egyértelműen 
az a mélyreható változás, amely az azt megelőző időszakban a magyar politikában vég-
bement. De csoda volt abban a tekintetben is, hogy a kormány és az akkor már jelentős 
erőt képviselő ellenzék kimondva-kimondatlanul egyetértett abban, hogy a keletnémet 
menekülteknek segíteni kell. A határnyitás előzményeit, a bel- és külpolitikai körül-
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ményeket és a kormány álláspontjának kialakulását írja le kitűnő könyvében Oplatka 
András (Egy döntés története, Helikon Kiadó, 2008).

A határnyitás az NSZK vezetése, de az egész világ számára hitelesítette azt a politikát, 
amelyről annyi üzenetet közvetített Bonn-nak a magyar nagykövetség. Az NDK vezetése 
azonban mindezt másképpen ítélte meg. A keletnémet és a magyar vezetés közötti kap-
csolatok légkörére vonatkozóan álljon itt két idézet Oplatka András említett könyvéből:

„Az NDK és Magyarország viszonyát általános bizalmatlanság jellemezte. Ez köl-
csönös volt, és okait jóval előbb kell keresni, mint 1989 elején. A nyolcvanas évek vi-
szonylag kevéssé dogmatikus klímájában Magyarországon felváltva bosszankodtak és 
gúnyolódtak az NDK ideológiai merevsége miatt. Az NDK funkcionáriusait Budapes-
ten még a magasabb kommunista körökben is gyakran nevezték a „szolgálatos marxis-
táknak”. Kádár János, aki 1956 óta ült a főtitkár székében, az utolsó éveiben már régen 
nem számított reformpolitikusnak. A pártvezér nem egy közeli munkatársa maga is 
úgy látta, hogy »az öreg«, aki valaha kész volt kísérletezni, immár minden további nyi-
tásnak útjában áll. De még ez a megöregedett, a reformfolyamatot fékező Kádár sem 
kedvelte az NDK-t. Véleményét többek közt Lakatos Ernő révén ismerjük, akit Kádár 
1988 tavaszán beszélgetésre magához kéretett. Lakatost, aki maga is a keményvonalas-
ok közé tartozott, ekkor nevezték ki Magyarország kelet-berlini nagykövetének. 

Az eszmecserére akkor került sor, amikor Grósznak éppen sikerült Kádárt kiszo-
rítania a hatalomból. A párt éléről kelletlenül távozó Kádár visszapillantott a most 
végződő pályájára, s összegezte tapasztalatait az NDK-val kapcsolatban; igyekezett 
Lakatost felkészíteni arra, ami Kelet-Berlinben várja. Bár még egy évvel a keletnémet 
menekültek miatt beálló válság előtt vagyunk, de Kádár már ekkor is arról beszélt, 
hogy a két ország viszonya hideg és feszült. Az NDK vezetősége – mondta – sohasem 
fogadta el a magyar belső helyzet másféleségét, és nemzetközi kommunista fórumokon 
állandóan támadta a magyarokat. Kádár keserűen emlékezett vissza Walter Ulbrichtra, 
aki 1968 nyarán a prágai tavasz elleni intervenciót szorgalmazta, és neki – Kádárnak 
– felrótta, hogy mérsékelt álláspontot foglal el.  Kádár úgy vélte, Honecker ugyanezt a 
sémát követi, környezetével együtt az önjelölt ideológiai ítélőbíró szerepét játssza. Ke-
let-Berlinben – figyelmeztetett Kádár – nagyon kevés jóindulattal szemlélik a magyar 
reformokat, annak ellenére, hogy a magántulajdon aránya az NDK gazdaságában jóval 
magasabb, mint Magyarországon.”

„A kelet-berlini magyar követség 1989. szeptember 12-én számos tiltakozó telefonhí-
vást kapott, munkáskollektívák közölték, hogy a dolgozók »spontán« gyűléseken ítélték 
el a magyar döntést; a telefonálók válaszra se vártak, hanem mondókájuk után azonnal 
letették a kagylót. Akadt azonban számos olyan telefonáló is, aki azt kérte, tolmácsol-
ják elismerését a magyar kormánynak.  Tömegesen érkeztek levelek is, s ezek feladói 
hasonló módon vagy a rezsim kritikusai, vagy annak radikális hívei közül kerültek ki. 
A követség néhány ilyen küldeményt eljuttatott Budapestre. Példák az egyik oldalra: 
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»Mély tiszteletemet és nagyrabecsülésemet kívánom kifejezni azért, hogy Önök nem-
zetközi konvenciókat előnyben részesítenek olyan kétoldalú szerződésekkel szemben, 
amelyek felülvizsgálatra szorulnak.« Avagy: »az Átfogó segély és támogatás, amelyben 
országuk kormánya és lakossága polgártársaimat részesíti, az én szememben mély hu-
manista szellemiséget fejez ki.«

És példa a másik oldalra: »Követ úr! Megdöbbenéssel értesülök arról, hogy az  
Ön kormánya a neofasiszta NSZK-val piszkos emberkereskedelmet folytat. Néhány 
nyugatnémet ezüstpénzért prédálnak el fiatal NDK-s polgárokat az NSZK-nak.«”

A német újraegyesülésnek, az NDK megszűnésének, illetve a rendszerváltásnak itt 
is, mint másutt, voltak vesztesei is. Ám a német nép egyesülés iránti vágya szempontjá-
ból 1989–1990-ben olyan történelmi pillanat adódott, amelyet az államférfiak helyesen 
ismertek föl és ragadtak meg.

„Mi, magyarok büszkék vagyunk arra, hogy jelentős szerepet játszhattunk ebben a 
vonatkozásban” – 1990 májusában Antall József erről így vall a Der Spiegel című heti-
lapnak adott interjújában.

„Spiegel: A német egység létrejöttében Magyarország, mindenképpen pozitív érte-
lemben véve, nem egészen ártatlan. A gyors egyesülési folyamatot tekintve Magyar-
országot is hasonló gondok gyötrik, mint más szomszédokat, hogy tudniillik egy erős 
Németország ismét veszélyes lehet?

Antall: Pont ugyanezt a kérdést tette fel nekem nemrégiben egy vezető amerikai po-
litikus. Azt feleltem neki: egyáltalán nem. Erre azt mondta: akkor Önök az egyetlen 
ország, amelyet ismerek, akiknek az újraegyesítéssel nincs problémájuk. Én személy 
szerint mindig feltétlen híve voltam a német újraegyesítésnek. Egyébként mi magya-
rok valóban büszkék vagyunk arra a közvetett szerepre, amit a berlini fal leomlásában 
játszottunk…

Spiegel: …ami a magyar határoknak az NDK-menekültek előtt történt megnyitásával 
indult – a Német Szocialista Egységpárt-féle rezsim végének a kezdete.

Antall: Ezzel kapcsolatban szeretném a neves magyar politikust, báró Eötvös Józsefet 
idézni. Ő azt mondta a 19. század közepén: a magyar függetlenség a német egységtől 
függ. Büszke vagyok, ha ma azt mondhatom, hogy a német egység a magyar független-
ségtől függött.” (Antall József: Modell és valóság. 2. k. 333. o.)

A Németh-kormány lépései tehát már egyértelműen az európai értékek elfogadása, 
az értékközösség megteremtése irányába mutatnak, az intézményes keretek azonban 
az 1990. évi választások, a rendszerváltás után jönnek létre mind bel-, mind külpolitikai 
téren (ET-tagság, az Európai megállapodás aláírása).

Az a tény, hogy a rendszerváltáskor Magyarország a német kormányzati modellt 
vette át (kancellári típusú kormányzás, parlamenti/politikai és közigazgatási államtit-
károk), s ugyancsak a német minta alapján törekedett a szociális piacgazdaság kiépíté-
sére, még hangsúlyosabbá teszi a kétoldalú kapcsolatokat.
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A magyar–német kapcsolatok tekintetében a korai kilencvenes évek legfontosabb 
nemzetközi jogi aktusa a baráti együttműködésről és európai partnerségről 1992-ben 
aláírt szerződés volt. Amint a szerződés 1. cikke kimondja: 

„A Szerződő Felek kapcsolataikat hagyományos barátságuk és közös kulturális örök-
ségük szellemében alakítják, és a mélyreható európai változások adta új lehetőségeket 
e kapcsolatok elmélyítése érdekében hasznosítják. A Szerződő Felek minden téren a 
két országot összekötő különleges kapcsolatoknak megfelelő szoros baráti együttmű-
ködésre törekednek.”

Az NSZK kötelezettséget vállalt arra, hogy támogatja hazánk közeledését az EK-hoz. 
3 cikk (2) bekezdés:

 „Az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság közötti társulási egyezmény 
megkötése alapot teremt ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság politikai és gazdasági 
téren átfogóan közeledjék az Európai Közösséghez. Ezt a folyamatot a Németországi 
Szövetségi Köztársaság lehetőségei keretein belül minden erejével támogatni fogja.”

Ugyancsak vállalta, hogy előmozdítja a hazánkban megindult gazdasági átalakítási 
folyamatot. Erről a 11. cikk (2) bekezdésében a következőket olvashatjuk:

„A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy szükség van a Magyar Köztársaságban 
megindított gazdasági átalakítási folyamat nemzetközi együttműködés útján történő 
támogatására. A Németországi Szövetségi Köztársaság kész mind bilaterális, mind 
multilaterális síkon a Magyar Köztársaságot támogatni a fejlett szociális piacgazdaság 
megteremtése céljából.”

Ez a szerződés gyakorlatilag átfogja az élet minden területét, ösztönzi a kapcsola-
tok kiépítését és elmélyítését, mintegy a két ország közötti alapszerződésnek tekinthető. 
(A 2000-es évek elején voltak olyan nézetek, hogy a magyar EU-tagság létrejöttével a 
szerződés betöltötte hivatását, de ezen nézet képviselői szerencsére oly csekély politi-
kai súlyt jelentettek, hogy hangjuk nem hallatszott messzire. És ami a leglényegesebb: 
a szerződés továbbra is szilárd hivatkozási alap a fejlődést előmozdítani kívánó erők 
számára.)

A két német állam egyesülése, de főleg az alapszerződés aláírása után dinamizálód-
tak a kapcsolatok: rendszeressé váltak a felső szintű politikai konzultációk, delegációs 
utazások. A két országban viharos gyorsasággal épült ki a diplomáciai és konzuli kép-
viseleti hálózat. A bonni nagykövetség mellett Berlinben létrejött a bonni nagykövet 
berlini hivatala, megnyílt a müncheni, a stuttgarti és a drezdai főkonzulátus, a stuttgar-
ti kulturális intézet, illetve Pécsett megkezdte működését a német főkonzulátus. A kez-
deti lelkes intézményépítésnek azonban hamarosan gátat szabott a pénzügyi realitás, 
csakhamar bezárni kényszerült kapuit a pécsi és a drezdai, majd később a stuttgarti 
hivatásos konzuli képviselet is. Feladataikat tiszteletbeli konzulok vették át, akiknek 
a munkájáról néhány kivételtől eltekintve csak a legnagyobb elismerés hangján lehet 
beszélni.
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Az alapszerződés előirányozta a hazánkban zajló gazdasági folyamatok előmozdítá-
sát is. A gazdaságban végbement három meghatározó váltás, tudniillik a tulajdonosvál-
tás, a szerkezet- és az orientációváltás nem mehetett volna végbe ilyen rövid idő alatt és 
ilyen sikeresen  német részvétel nélkül. A hazánkban a rendszerváltás óta beruházott 
mintegy ötvenmilliárd euró csaknem harminc százaléka német cégektől származik. 
Magyarországon letelepedtek a legnagyobb német vállalatok (Audi, Deutsche Telekom, 
E.ON, RWE, Siemens, Bosch és ez a sor sokáig folytatható, egészen a legutóbbi nagy 
szenzációig, a Kecskeméten felépülő Mercedes-gyárig), de kis- és közepes cégek is.  
A beruházók stratégiai partnernek tekintik Magyarországot: munkahelyeket terem-
tettek, magas technológiai színvonalú termelést honosítottak meg, s egyre kevésbé az 
olcsó, sokkal inkább az innovatív magyar munkaerőre építettek. Ezt bizonyítja, hogy 
csak igen kis számban vándoroltak tovább olcsóbb bérű országokba.

A gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok intenzitását jelzik a forgalmi mutatók: csu-
pán a legutóbbi négy év adatai szerint a magyar–német áruforgalom volumene a folya-
matosan pozitív magyar szaldó mellett elérte, sőt messze meghaladta a harmincmilli-
árd eurót, s 2008-ra 37,8 milliárd euróra rúgott, ami nagyságrendjét tekintve a magyar 
GDP egyharmada.

A gazdasági kapcsolatok mellett rendkívül széles körűek a kulturális, oktatási és tu-
dományos kapcsolatok is. Tekintettel arra, hogy ezzel a területtel e számban külön tanul-
mány foglalkozik, itt csak jelzésszerűen említem meg azokat a fejleményeket, amelyek 
méltán váltanak ki elismerést mindkét fél részéről. Még a rendszerváltást közvetlenül 
megelőző időszakban létrejött megállapodás alapján német segítséggel megkezdődött 
az orosz nyelvtanárok átképzése német nyelvtanárrá. Sorra nyíltak a német tannyelvű 
iskolák (Budapest, Baja, Győr, Kecskemét), továbbá a két tannyelvű iskolák. 2002-ben 
megnyitotta kapuit az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem. Számtalan kimagas-
ló kulturális esemény történt: hazánk 1999-ben díszvendég volt a világhírű Frankfurti 
Könyvvásáron, 2006–2007 folyamán magyar kulturális évad volt Németországban, és 
hasonló fajsúlyú német események voltak hazánkban is. E helyütt is elismeréssel kell 
szólni a berlini és a stuttgarti kulturális intézetek munkájáról.

A magyar–német kapcsolatok sajátossága, hogy nemcsak szövetségi szinten, ha-
nem – a föderatív állam jellegéből adódóan – tartományi szinten is számottevőek, sőt 
a tartományi hatásköröknek megfelelően a kulturális, oktatási, belügyi, gazdasági te-
rületeken döntő szerepük van a tartományi kapcsolatoknak. A történelmi gyökerek, a 
földrajzi és mentalitásbeli közelség okán a legszerteágazóbb kapcsolatok a déli tarto-
mányokhoz fűződnek. Bajorország és Baden-Württemberg kimagaslik partnereink kö-
zül, de szívós munkával elértük, hogy a nyugati országrész, Észak-Rajna-Vesztfália is 
felzárkózott hozzájuk. A keleti tartományok közül Szászország és Türingia emelkedik 
ki. Az utóbbi időszakban jelentős előrelépés történt a „hűvös Északkal”, Hamburg-
gal és Schleswig-Holsteinnel, másrészt a Berlint körülvevő Brandenburg tartománnyal 
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való kapcsolatépítésben. Jóllehet tisztában vagyunk azzal, hogy utóbbiak számára Ma-
gyarország nem jelent prioritást, pontosabban nem úgy fontos, mint a déli tartomá-
nyoknak, de meggyőződésem szerint nem fogadható el az a korábbi nézet, miszerint 
a „Weißwurstäquatortól” (a „fehérkolbász-egyenlítőtől”, azaz a bajor-hesseni-türingiai 
határtól) északra nekünk nincs keresnivalónk.

A tartományi kapcsolatok intézményei a vegyes bizottságok, fórumok. Ilyenek mű-
ködnek bajor, baden-württembergi, szász, hesseni, türingiai és észak-rajna-vesztfáliai 
relációban is. Ezek működése persze nem egyformán sikeres. Vannak olyan területek, 
amelyek megújítása, a kor követelményeihez (no meg a pénzügyi feltételekhez) való 
igazítása elkerülhetetlen.

Ma hazánk és az egyesült Németország – amint Helmut Kohl fogalmazott – béké-
ben és barátságban él együtt az Európa-házban. A NATO és az EU tagjaként nemcsak 
azonos értékközösséghez, hanem ugyanazon szövetségi rendszerhez is tartozunk.  
A közös célok érdekében vállvetve küzdünk. Az erős Európa mindkettőnk érdeke. 
Ezért is támogatta hazánk a német EU-elnökséget 2007 első felében. Jó példa erre Afga-
nisztán is, ahol a magyar vezetésű PRT a németek által irányított régióban tevékenyke-
dik. Az Európai Unióban szerzett eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy érdekeink 
érvényesítése elképzelhetetlen a „nagyok” támogatása nélkül. Lehet, hogy nem mindig 
sikerül megnyerni a német támogatást, de Németország ellenében biztosan nem tudjuk 
keresztülvinni akaratunkat. Erről tanúskodott a Frontex vagy az Európai Technológiai 
Intézet székhelyéért, továbbá az Europol főigazgatói pozíciójának megszerzéséért fo-
lyó „versenyfutás” is.

 A fentebb már látott impozáns kereskedelmi mutatók ellenére az a benyomásunk, 
hogy Magyarország ma már nem olyan „szexi”, mint a nyolcvanas évek végén vagy 
a kilencvenes években volt. A baráti együttműködésről és európai partnerségről szó-
ló szerződés 1. cikkében megfogalmazott „különleges kapcsolatokra” apellálunk ak-
kor, amikor német barátainktól az irántunk tanúsított nagyobb figyelmet, intenzívebb 
együttműködést várjuk el. Azaz eme nemzetközi jogi dokumentum alapján hasonló 
bánásmódot várnánk el, mint Franciaország, Lengyelország és Izrael. Ezért azonban 
nekünk is többet kell(ene) tenni.

Mi lehet az oka annak, hogy kisebbnek érezzük az irántunk megnyilvánuló német 
figyelmet? Vannak, akik abban látják ennek magyarázatát, hogy új politikusi generáció 
nőtt föl, amelynek tagjai nem érzik már azt a hálát, amelyet elődeik éreztek az egyesí-
tés okán. Megint mások arra mutatnak rá, hogy Németország mind az Európai Unión 
belül, mind a világpolitikában az ország méretének és súlyának megfelelő partnerek-
kel ápol intenzívebb kapcsolatokat, s ezt a napirenden szereplő ügyek nehézségi foka 
messzemenően indokolja (pénzügyi válság, klímakatasztrófa stb.) Megint másokkal 
a „történelmi lelkiismeret-furdalás” miatt igyekszik kapcsolatait javítani (Lengyelor-
szág). Vannak olyan nézetek is, hogy manapság olyan sok közös gond van (Afganisz-
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tán, világválság stb.), hogy nem érünk rá egymással foglalkozni. De minek is, hiszen 
azonos érték- és érdekközösséghez tartozunk, s akkor lenne baj, ha Németországnak 
többet kellene foglalkoznia velünk.

Úgy gondolom, nem hagyható figyelmen kívül, hogy a nagy német cégek min-
denkinél előbb telepedtek le hazánkban. A relatív előny azonban elmúlt s a többi új  
EU-tagország felzárkózott mellénk, nekik Németország ugyancsak első számú gazda-
sági-kereskedelmi partnerük. Az ország, a magyar piac méretei korlátot szabnak a to-
vábbi hagyományos jellegű bővítésnek. Innováció kell! Ez vonatkozik a kapcsolatok in-
tézményeinek megújítására éppúgy, mint az együttműködés új területeinek szüntelen 
keresésére, az 1991 óta éves rendszerességgel ülésező Magyar–Német Fórum megújítá-
sától a tartományi vegyes bizottságok korszerűsítésén át a baráti társaságok tevékeny-
ségének fokozottabb hasznosítására. Át kell gondolni, milyen új szerepet kaphatnak 
az utóbbi időben talán méltatlanul elfelejtett vagy túlhaladottnak tartott testvérvárosi 
kapcsolatok. Élni kell azzal a lehetőséggel, hogy Pécs és Essen, illetve a Ruhr-vidék 
2010-ben egyidejűleg lesz Európa kulturális fővárosa. 

A határnyitás huszadik évfordulójának ünnepségei lehetőséget adtak az utóbbi idő-
szakban különböző okok miatt kedvezőtlenül alakult Magyarország-kép javítására. Si-
került a német közvélemény figyelmét ismét hazánkra irányítani. Az a tény, hogy az 
évforduló alkalmából hazánkba látogatott a Német Szövetségi Köztársaság államfője, 
kancellárja, a Bundestag elnöke és a külügyminiszter, ékes bizonyítéka annak, hogy a 
németség valóban nem felejti el azt a történelmi tettet, azt a bátor döntést, a határnyi-
tást, amellyel hazánk elindította az újraegyesítést lehetővé tevő folyamatot. Ugyanez a 
hála jutott kifejezésre a Németország-szerte megrendezett ünnepségeken is. 

A kétségtelenül megerősödött érdeklődés és goodwill hasznosítása azonban függ 
attól, sikerül-e mind szövetségi, mind tartományi szinten olyan célokat megfogalmaz-
nunk, amelyekhez német támogatást, partnereket tudunk felsorakoztatni. Ilyen célnak 
ígérkezik a Duna-stratégia, amely a magyar EU-elnökség egyik fő témája lesz, s ami 
egyértelmű bajor és baden-württembergi érdeklődésre tart számot. Az európai tudo-
mányos-technológiai együttműködésben rejlő lehetőségeket jó eséllyel használhatjuk 
ki, ha jobban élünk az Európai Technológiai Intézet budapesti székhelyével. Az elmúlt 
évben a megerősített partnerségről aláírt magyar–észak-rajna-vesztfáliai megállapodás 
csak akkor tölthető meg tartalommal, ha a partner által elvárható projekteket fogalma-
zunk meg.

És végül, de messze nem utolsósorban, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
hazánknak nagyon fontos szerepe van a Nyugat-Balkán stabilizálásában, az ottani or-
szágok európai fejlődésének előmozdításában. Ennek a szerepnek a sikeres betöltése 
sem nélkülözheti a német partnerséget.

Meggyőződésem, hogy mind a kétoldalú, mind a többoldalú tervek, elképzelések 
megvalósítására sokkal több magas szintű politikai érintkezésre, magyar politikusok né-
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metországi látogatására lenne szükség. Be kell látni, hogy a huszonhét országot tömörítő 
Európai Unió különböző szintű vezetőinek brüsszeli tanácskozásai mellett nem mondha-
tunk le a kétoldalú konzultációkról, a közös álláspontok ilyetén kimunkálásáról. 

Ha összefoglaljuk a talán önkényesen megjelölt három időszak tanulságait, minde-
nekelőtt szembetűnik, hogy a magyar–német kapcsolatokban döntő súllyal esik lat-
ba a bizalom. A nyolcvanas évek a bizalomépítés jegyében teltek. Az 1987-ben aláírt 
megállapodás a magyarországi németek nyelvi és kulturális hagyományainak ápolásá-
ról éppúgy ide tartozik, mint az ugyancsak 1987-ben hazánknak nyújtott egymilliárd 
márkás hitel, majd a keletnémetek kiengedése. Ezt követte a kilencvenes években a 
német kormánytól kapott támogatás hazánk felkészüléséhez az uniós csatlakozásra, 
amint ezt az 1992-ben aláírt a baráti együttműködésről és európai partnerségről szóló 
szerződés rögzíti. Azaz a szóbeli ígéreteket mindig konkrét tettek követték. Meggyőző-
désem, hogy ha hazánk, leküzdve a globális válság – és persze a saját hibák – negatív 
következményeit, bebizonyítja, hogy nem lehet eltéríteni az európai demokratikus fej-
lődés fő sodorvonalától, sokkal nagyobb figyelemre számíthat az európai és a tágabb 
nemzetközi közösség részéről. Most is folyik a bizalomépítés, amelyhez német részről 
is segítséget kapunk. A határnyitás huszadik évfordulójának ünnepségei jó alkalmat 
kínáltak arra, hogy a német politikai vezetés kinyilvánítsa háláját a magyar népnek és 
szolidaritását mindazokkal, akik az európai fejlődés fő sodorvonalában kívánnak ha-
ladni a jövőben is. Csupán rajtunk múlik, tudunk-e élni ezzel a bizalommal. 

Résumé

”We’ll always be thankful to you …” The Hungarian-German Relations  
in the Past Two Decades

The celebrations of the 20th anniversary of the opening of the border gave an oppor-
tunity to improve the image of Hungary, which had turned somewhat unflattering re-
cently. We managed to turn the German public’s attention towards Hungary again. The 
German nation does not forget that historical step, that courageous decision – that is, 
the opening of the border – with which our country started the process which ultimate-
ly led to the reunification. The anniversary makes it possible for us to draw a balance 
sheet about the Hungarian-German relations in the past two decades, as well as to look 
ahead to find those areas which will help us move forward in our contacts with one of 
the most important countries in our system of international relations.


