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 A német egység egyenlege 

Összefoglalás: 2018. december 31-ével Németország hosszabb ideje egyesült, 
mint amennyi ideig az NSZK-t ás az NDK-t elválasztó fal állt. Az újraegyesítéssel 
kapcsolatos kezdeti pozitív megítélést hamarosan vegyes érzés váltotta fel a német 
társadalmon belül. A lakosság egy része úgy véli, a „keletiek” valójában képtele-
nek voltak beilleszkedni a Szövetségi Köztársaság struktúráiba, gazdaságilag még 
mindig nem sikerült felzárkózniuk, politikai szempontból pedig olyan eszmékkel 
és retorikával kacérkodnak, amelyek Nyugaton a történelem sötét lapjait idézik. 
A másik oldal viszont a „nyugatiak” arroganciáját és paternalizmusát emeli ki, és 
kétségbe vonja a folyamat egységesítő jellegét, s arra inkább az egykori NDK terü-
letének „nyugati gyarmatosításaként” tekint. A jelen elemzés célja az előbb felvázolt 
„fekete-fehér” sémák között elterülő szürkezóna bemutatása és kritikus vizsgálata.

Abstract: On December 31, 2018, Germany has been united for a longer period of 
time than the separating wall between the BRD and the GDR was ever physically 
standing. The German society’s initially positive perception of the unification has 
gradually been replaced with more mixed feelings. A part of the society believes that 
the “Easterners” have proven unable to integrate completely into the structures of 
the Federal Republic, as they are still far behind economically and flirt with political 
ideas and a certain rhetoric considered in the West to be on the black pages of 
history. The other side highlights the arrogance and paternalism of the “Westerners,” 
doubting the unifying character of the process and seeing it rather as “Western 
colonialization” of the territory of the former GDR. The purpose of this policy brief 
is to analyze and to critically examine the grey area between the “black and white” 
schemes described above.

BEVEZETŐ

A német alaptörvény preambuluma értelmében Németország „egysége és 
szabadsága megvalósult” az újraegyesítéssel, azaz egy lezárt állapotot fel-
tételez – a német egység megteremtése valójában azonban egy nyílt végű 

folyamat. Az 1990. október 3-i német újraegyesítés ugyanis csak a külső – jogi és 
politikai – egységet teremtette meg, a Németország keleti és nyugati fele közötti 
belső – gazdasági, szociális és kulturális – egység hiányát az egyesítési szerződés 
önmagában nem orvosolta. Ha ez nem így lenne, akkor nem születnének újabbnál 
újabb tanulmányok az egykori NSZK-ban és NDK-ban élők eltérő életkörülményei-
ről, gazdasági és szociális kilátásairól, politikai beállítottságáról, vagy épp arról, hogy 
mennyire elégedettek az újraegyesítéssel.

A német újraegyesítés a világtörténelemben lezajlott államutódlások talán egyik 
legérdekesebb, legjobban kutatott, de egyben legellentmondásosabb esete. A folya-
mat során szerzett tapasztalatok több ország számára is fontos alapot szolgáltak 
a saját konfliktusaik tanulmányozásához. Csak hogy a legismertebb példát említ-
sem: különböző dél-koreai minisztériumokból a mai napig érkeznek a delegációk 

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_00/245200
https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/EinigVtr.pdf
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Németországba, hogy kiértékeljék, mit lehet és érdemes majd átültetniük a német 
példából, ha majd egy nap a két Korea egyesül.

A német parlament még 2007-ben egy, a szabadságot és egységet szimbolizáló 
emlékmű felállításáról döntött, amelynek az 1989-es ún. békés forradalom huszadik 
évfordulójára, 2009-re kellett volna elkészülnie. Azonban már a hely kiválasztása, a 
nyertes pályázat kihirdetése és az építési engedélyek beszerzése kapcsán is nehéz-
ségek, illetve véleménykülönbségek jelentkeztek. Az építési munkálatok a mai napig 
sem kezdődtek el, és az is erősen kétséges, hogy az emlékmű legalább a békés 
forradalom harmincadik évfordulójára, azaz még idén elkészül. A körülötte kialakult 
helyzet bizonyos szempontból hasonlatos a német egységfolyamattal kapcsolatos 
társadalmi diskurzushoz: a kezdeti lelkesedést mára udvarias érdektelenség váltot-
ta fel.

EGYESÜLÉS VAGY BETAGOZÓDÁS?

Az újraegyesítéskor a két Németország közötti erőviszonyok a végletekig egyen-
lőtlenek voltak. Mindezt az új német állam születésének pillanatát megelőző 
alkotmányos viták is hűen tükrözték. Az 1949-es (nyugat)német alaptörvény 

szerint két lehetőség kínálkozott az újraegyesítésre: a 23. cikk értelmében az új terü-
letek „belépése” az alkotmányba, illetve egy újnak a kidolgozása a 146. cikk alapján. 
Ez utóbbi egyet jelentett volna az alaptörvény hatályon kívül helyezésével.

A keletnémetek 1990. március 18-án, az NDK első és egyetlen szabad vá-
lasztásán nyilatkoztatták ki a dilemmával kapcsolatos álláspontjukat. A szavazás 
egyértelmű győztese – közel 41 százalékos eredménnyel – a CDU (Keresztény-
demokrata Unió, Christlich Demokratische Union Deutschlands) keleti szárnyát 
tömörítő Szövetség Németországért (Allianz für Deutschland) volt; a második he-
lyen (21 százalék) a szociáldemokraták végeztek, a harmadik pedig a kommunista 
utódpárt, a PDS (Demokratikus Szocializmus Pártja, Partei des Demokratischen 
Sozialismus) lett. A választások előtt jóformán az összes induló párt a minél gyor-
sabb egyesítés, azaz a 23. cikk szerinti belépés mellett kampányolt. Az egyesüléstől 
elsősorban a gazdasági helyzetük hirtelen bekövetkező, látványos javulását remél-
ték a keletnémet választók. „Helmut, vegyél minket a kezedbe, és vezess bennünket 
a gazdasági csoda országába!” Egy szemtanú visszaemlékezése szerint ezzel és 
ehhez hasonló feliratokkal lehetett találkozni Drezdában 1989 decemberében, Kohl 
kancellár látogatása idején.

Az egyetlen párt, amely a gyors egyesüléssel szemben foglalt állást, a nyugati 
Zöldek keleti testvére, a Szövetség ’90 (Bündnis 90) volt. „Artikel 23: Kein Anschluss 
unter dieser Nummer!” („23. cikk: nincs csatlakozás e szám alatt!”) – szólt a párt 
kampányszlogenje, amely egyértelmű párhuzamba állította Ausztria 1938-as 
német megszállását és a tervezett egyesülést. Mivel a keleti zöldek a szavazatok 
kevesebb mint 3 százalékát szerezték meg a választáson, a 23. cikk alapján történő 
egyesülésre vonatkozó aggályaikat senki sem vette figyelembe.

https://www.tagesspiegel.de/politik/erinnerung-einheitsdenkmal-soll-nach-berlin/1092208.html
https://lexetius.com/GG/23/
https://lexetius.com/GG/146/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/pegida-und-chemnitz-was-ist-mit-dem-osten-los-15814890.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
https://www.euractiv.de/section/wahlen-und-macht/news/matthias-platzeck-und-kein-anschluss-unter-dieser-nummer/
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Nyugatnémet részről az egész dilemma igazából fel sem merült. Ennek egy-
részt egy egyszerű technikai, másrészt viszont egy értékelvi magyarázata is van. 
A német alaptörvény 79. cikke alapján ugyanis az alkotmány megváltoztatásához 
(vagy hatályon kívül helyezéséhez) a parlament mindkét kamarájában (Bundestag 
és Bundesrat) kétharmados többségre van szükség – amelynek megszerzése egy 
bonyolult és nehézkes folyamat. Az alkotmányos kontinuitás mellett érvelő tábor 
egyik központi indoka az alaptörvény minőségi egyedülállósága volt, amely „a 
Németországban és bárhol máshol elért optimumot” testesíti meg. A történelem 
során olykor-olykor feltört német exceptionalizmusra vonatkozó igényt a második 
világháború után az alaptörvény „alkotmánypatriotizmusa” elégítette ki, amely a 
szövetségi köztársaságot „posztnemzeti államként” határozta meg. „A nyugatiak 
változási hajlandósága nulla volt” – fogalmazott a 2005 és 2018 között több mi-
niszteri posztot is betöltő Thomas de Maizière az egyesítési szerződés huszadik 
évfordulóján.

A nyugatnémet politikai vezetés tehát (a keletiek beleegyezésével) az említett 
okokból a minél gyorsabb egyesülés mellett döntött, s lényegében kizárta a 146. 
cikk aktiválását (amelyet később hatályon kívül is helyeztek).

1. ábra
Nem csak a keletiek az eltartottak. A 2017-es tartományi pénzkiegyenlítő alap 

(Länderfinanzausgleich) állása (millió euró)

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_79.html
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/38984/deutsche-einheit
https://www.welt.de/politik/article9192556/De-Maiziere-beklagt-Reserviertheit-des-Westens.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Laenderfinanzausgleich/Vorlaeufige-Abrechnung-2017.pdf;jsessionid=A29F1B8A137CB0E8DE341634212254B2?__blob=publicationFile&v=1
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1990. október 3-án az egykori NDK-t képező öt keleti tartomány – Brandenburg, 
Mecklenburg–Elő-Pomeránia, Szászország, Szász-Anhalt és Türingia – „belépett” 
a német alaptörvénybe, a korábban megosztott Berlin pedig eggyé vált: megva-
lósult a német újraegyesítés. Alkotmányjogi szempontból ugyanakkor a valós 
egyesülés (tehát egy új alkotmány megalkotása) helyett a nyugatnémet alaptörvény 
alkalmazási területének a keletnémet tartományokra való kiterjesztése történt. A ke-
leti tartományok politikai, jogi, gazdasági berendezkedése egyik napról a másikra 
vált „nyugativá”, és még a szimbolikus értékkel bíró dolgok terén is megmaradtak 
a nyugatnémet elemek: az egyesült ország himnusza, államformája, neve és fize-
tőeszköze egyaránt az addigi NSZK-é maradt. A keletnémet struktúrákból semmit 
sem mentettek át, s ez komoly frusztrációforrássá vált. Jóllehet a keletnémetek 
közvetetten a hosszadalmas tárgyalásos egyesülés helyett a gyors csatlakozás 
mellett döntöttek, az említett szimbolikus elemek közös kidolgozása, valamint a 
csatlakozásról szóló népszavazás megtartása (ahogy azt az egyesítési szerződés 
5. cikke is tanácsolta) biztosan hozzájárult volna ahhoz, hogy a még ma is „nyugati 
gyarmatosítást” emlegető hangoknak elejét vegyék.

AZ ÚJRAEGYESÍTÉS KÖLTSÉGE

A keletnémet állami vagyon felmérésével és a gazdaság átstrukturálásával, azaz 
a tervgazdaságból a piacgazdaságba való átmenet megvalósításával az NDK 
utolsóelőtti kormánya az állami vagyonkezelő intézetet (Treuhandanstalt) bíz-

ta meg. Az intézet az 1990-től 1994-ig tartó működése során összesen 12.000, 
korábban állami tulajdonban állt céget alakított át: 6.546-ot többségében vagy tel-
jesen privatizált, 3.718-at feltőkésített (közülük 1.117-et ugyanakkor felszámolt), a 
többit pedig vagy újraprivatizálta, vagy közösségi tulajdonba helyezte. A nagyvál-
lalatokén kívül nagyjából 25.000 kisebb cég (közösségi tulajdonban lévő üzletek, 
hotelek, könyvesboltok, mozik, gyógyszertárak stb.) privatizációját is végrehajtotta. 
Az intézet négyéves tevékenysége következtében a felügyelt cégekben dolgozók 
kétharmada veszítette el az állását: 4,1 millió alkalmazottból mindössze 1,5 millió 
tarthatta meg a munkáját. A gazdasági átstrukturálás egy elképesztően költséges 
folyamat volt: a vagyonkezelő bevételi oldalán (az euró 2003-as árfolyama alapján) 
40 milliárd euró szerepelt, míg a kiadási oldalon 166 milliárd. Az intézet politikai ér-
telemben vett egyenlege 1994-re messzemenően igazolta a „nyugati felvásárlástól” 
való keleti félelmeket: az egykori keletnémet cégek 80 százaléka nyugatnémet tulaj-
donba került, 14 százalékuk külföldiek kezébe, s csupán 6 százalékukat irányította 
egykori NDK-s állampolgár (a vezető pozícióban lévő menedzserek és tanácsadók 
viszont szinte kizárólag nyugatnémetek voltak). A keleti területek állampolgárainak 
a gazdasági helyzetük javulására vonatkozó vérmes reményei gyorsan elillantak, 
hiszen az újraegyesítés előre nem látott mértékű gazdasági és társadalmi költsé-
gekkel járt. A Kohlt éltető plakátokat néhány év leforgása alatt a kancellárt támadó 
molinók cserélték fel.

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/zahlen-und-fakten-zur-deutschen-einheit/211280/das-vermoegen-der-ddr-und-die-privatisierung-durch-die-treuhand
http://www.fr.de/politik/ddr-die-kriminelle-energie-der-treuhand-a-502091
http://www.fr.de/politik/ddr-die-kriminelle-energie-der-treuhand-a-502091
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A másik oldalon viszont az újraegyesítéssel kapcsolatos diskurzus kevésbé a ke-
letiek társadalmi költségeiről, sokkal inkább a nyugati adófizetők pénzügyi terheiről 
szól. A keleti területek „virágzó vidékké” alakítására vonatkozó kohli terv megva-
lósításának a kiadásai mára billió eurós nagyságrendűre rúgnak, az újraegyesítés 
költségét (illetve a nyugati tartományok hozzájárulását) azonban nehéz pontosan 
meghatározni. A Bundestag tudományos szolgálatának 2018 februárjában kiadott 
elemzése ehhez négy számítási módot ismertet (természetesen valójában jóval 
több létezik). A jelen írás nem terjed ki mindegyik részletes értékelésére, de a költ-
ségek mérete szempontjából érdemes röviden kitérni a két legszélsőségesebbre.

Az egyik számítás szerint – melyet a szász-anhalti Martin Luther Tudomány-
egyetemen oktató Ulrich Blum dolgozott ki – a keleti tartományokba érkezett, 
összesen 1,5 billió eurónyi transzferből 1,3 billió az 1990 és 2006 között a nyugati 
tartományokba vándorolt keletnémetek (1,2 millió fő) adóiból és hozzájárulásaiból 
származott. A közgazdász szerint az újraegyesítés költségeinek oroszlánrészét így 
maguk az egykori NDK állampolgárai állták.

A másik végletet, a müncheni Ifo Gazdaságkutató Intézet (ifo Institut für 
Wirtschaftsforschung) mérése jelenti, amely más számokkal operál. E szerint a ke-
leti területekre érkezett 3,4 billió euró, míg az ottani tartományok 1,8 billió eurónyi 
adót és járulékot fizettek be, az újraegyesítés így nettó 1,6 billió euróba került. (Csak 
összehasonlításképp: az Eurostat statisztikája alapján a magyar gazdaságnak a 
2017-es GDP adatokkal számolva közel 13 évre lenne szüksége ekkora vagyon elő-
teremtésére.)

Az újraegyesítés pontos költségét tehát – akár társadalmi, akár gazdasági 
vonatkozásban – rendkívül nehéz meghatározni annak elképesztő komplexitása 
miatt. Az egykori NDK teljes gazdasági újrastrukturálása kapcsán természetesen 
jogosan lehet kritizálni a folyamat sebességét és a helyenként értelmetlen járulé-
kos veszteségeket. Ugyanakkor az is igaz, hogy a népszerűtlen privatizációs politika 
szükségszerű lépés volt. A keletnémet állampárt egy elmaradott, versenyképtelen, 
rosszul szervezett gazdaságot hagyott hátra – annak megtartásával lehetetlen lett 
volna bármilyen össznémet gazdasági és valutauniót létrehozni. A nyugatnémet 
adófizetőknek minden kétséget kizáróan jelentős részük volt az újraegyesítés fi-
nanszírozásában, azonban érdemes kiemelni a volt NSZK-s cégek nyereségét is, 
amelyek a 14,5 milliós keletnémet piaccal együtt nagyszámú és a nyugatinál ol-
csóbb, de viszonylag jól képzett munkaerőhöz is hozzájutottak.

MINDEN JOBB LETT, DE SEMMI SEM LETT JÓ

Az egykori NSZK és NDK között az újraegyesítés óta tartó gazdasági kon-
vergenciát minden statisztika alátámasztja, a különbségek azonban 28 év 
alatt sem tűntek el teljesen. 1991-ben a keletnémet átlagbér a nyugatinak 

a fele volt, 2017-ben a 80 százalékát érte el (ld. 2. ábra). Ez azt jelenti, hogy míg 
nyugaton 26,3 euró az óránkénti átlagkereset, addig keleten 20,4 euró (az össze-
hasonlításban Berlin tartomány adatai nem szerepelnek). A különbség egyik fő oka 

https://www.bundestag.de/blob/550094/8e17e37a176c0f9c69150314bed6894d/wd-4-033-18-pdf-data.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en
https://www.mdr.de/nachrichten/wirtschaft/inland/brutto-stundenloehne-im-vergleich-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/wirtschaft/inland/brutto-stundenloehne-im-vergleich-100.html
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(sok más tényező mellett), hogy a keleti tartományokban egyszerűen hiányoznak 
a magas hozzáadott értéket előállító nagyvállalatok: a német tőzsdén jegyzett 30 
legnagyobb vállalat (az ún. DAX 30) közé a mai napig nem tudott bejutni egyet-
len keletnémet székhelyű cég sem. Ez alacsonyabb produktivitáshoz vezet, mint 
azt a Munkaerőpiac- és Foglalkozáskutatási Intézet (Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung) egy 2017-es tanulmánya is alátámasztja. E szerint a 10–49 főt 
foglalkoztató kisüzemekben szinte teljes harmóniában van a nyugati és a keleti 
alkalmazottak munkaproduktivitása (azaz bruttó érték-előállítása) – 55, illetve 
54 ezer euró –, addig a 250-nél több alkalmazottal rendelkező nagyüzemeknél je-
lentős különbségek vannak köztük e téren – 91 ezer euró a 62 ezerrel szemben –, 
a nyugatiak javára.

2.ábra
A keletiek lassú felzárkózása. A nyugati és a keleti tartományok összehasonlítása

A jövedelmi különbségek tehát csökkentek, ám nem tűntek el teljesen, és a jelen 
tendenciák alapján rövid távon nincs is valós esély a teljes konvergencia megvaló-
sulására. Az állampolgárok gazdasági helyzetének értékelésekor a jövedelmi szint 
csak az érme egyik oldala: az ahhoz kapcsolódó vásárlóerőt (az adott jövedelemből 
megvásárolható áru- és szolgáltatásmennyiséget) is szükséges figyelembe venni. 
A kölni székhelyű Német Gazdaság Intézetének (Institut der deutschen Wirtschaft) 
2016-os átfogó tanulmánya többek között arra mutat rá, hogy mára a legtöbb ke-
letnémet tartomány (Mecklenburg–Elő-Pomeránia és Berlin kivételével) vásárlóerő 
tekintetében lehagyta Észak-Rajna–Vesztfália, Hamburg és Bréma átlagát. (Ösz-
szességében azonban a keletnémet átlag még mindig a nyugatnémet alatt van.)

Szintén lényeges gazdasági indikátor a lakhatás költsége, amely terén jelentős el-
térések mutatkoznak a nyugati és a keleti árakban. 2017-ben a négyzetméterenkénti 
átlagos bérleti díj 6,72 euró volt Németországban. Míg a „régi tartományok” városai-
nak a többségében ennél jóval magasabbak (Münchenben 10,22, Stuttgartban 9,92, 

https://palm-mapping.de/wp-content/uploads/2017/10/KDW0052_10_DAX2017Linien.pdf
http://doku.iab.de/forschungsbericht/2017/fb1617.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/jahresbericht-zum-stand-der-deutschen-einheit-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2016/316664/IW-Analyse_2017-113_Regionale_Armut_in_Deutschland.pdf
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/mieten-steigen-stark-vor-allem-im-norden-und-osten-a-1183565.html
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Kölnben 8,43 euró), addig az „új tartományokban” átlagosan alacsonyabbak (Kelet-
Berlinben 6,4, Erfurtban 6,3, Drezdában 6,1 euró). Hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy 
az utóbbi 4-5 évben tapasztalható ingatlanpiaci árrobbanás egyik fő célpontját a 
keleti tartományok adták, így a keleti és a nyugati lakhatási árak is közelednek egy-
máshoz.

A keleti és nyugati gazdasági és szociális helyzetre vonatkozó objektív mérőszá-
mok mellett érdemes kitérni arra is, hogy az egykori vasfüggönyön innen és túl élő 
állampolgárok hogyan értékelik a saját helyzetüket. Ehhez kiváló eligazítást nyújt az 
Ifo Gazdaságkutató Intézet 2018 áprilisában publikált tanulmánya, amely részletes 
felmérések és értékelések alapján mutatja be a német állampolgárok beállítottságát 
és a társadalmi, gazdasági és szociális kérdések esetén tapasztalható viselkedés-
mintáját. A hasonlóságokra fókuszálva kijelenthető, hogy a keletiek és a nyugatiak 
egyaránt jóformán maximálisan elégedettek a szabadidejükkel, érdeklődnek a po-
litikai ügyek iránt, azonosan ítélik meg a gazdasági kilátásukat, illetve a gazdasági 
helyzetükkel kapcsolatos gondjaik nagysága is hasonló (csökkenő) tendenciát mu-
tat. Növekvő a hasonlóság a családról (összességében egyre negatívabb) és a 
gyerekvállalásról alkotott véleményük között is (összességében egyre pozitívabb).

A különbségek tekintetében három fő kategóriát lehet megállapítani. Az első 
az emberek (legyenek akár „hazaiak”, akár „külföldiek”) és a demokratikus in-
tézmények (parlament, politikai pártok, igazságszolgáltatás, rendőrség) iránti 
bizalom. Nyugaton ez általánosan magasabb, mint keleten. Ezzel összefüggésben 
az önkéntes tevékenységre vagy a jótékonykodásra való hajlandóság is nagyobb a 
nyugati, mint a keleti tartományokban. A második kategóriát a „Németország mint 
bevándorlóország” címmel lehetne összefoglalni. A keletiek körében elterjedtebb az 
a vélemény, hogy a „külföldiek között gyakrabban fordulnak elő bűnözők”, és job-
ban támogatják a vallási szabadságjogok korlátozását, valamint kisebb azoknak az 
aránya, akik szívesen látnának külföldit a szomszédjukként vagy családtagjukként. 
A harmadik kategória, az állammal kapcsolatos elvárások terén is eltérő értékek 
figyelhetők meg, kiváltképp az állami elosztó mechanizmusok kapcsán, amelyek 
támogatottsága keleten magasabb, mint nyugaton.

KÉPVISELŐK ÉS KÉPVISELTEK –
A NYUGATIAK VEZETNEK, A KELETIEK KÖVETNEK

A népuralom elvének a gyakorlatba történő átültetése során a demokratikus 
társadalmakban a vezetők és a vezetettek közötti viszonyrendszer komoly re-
levanciával bír. Jelen esetben a német elitek összetételét, illetve a keletnémet 

állampolgároknak az össznémet elithez viszonyított arányát fontos megvizsgálni. 
A téma kapcsán érdekes és egyben megdöbbentő adatokkal lehet találkozni a Lip-
csei Egyetem által készített 2016-os tanulmányban, amely a „Ki uralja a keletet?” 
(Wer beherrscht den Osten?) címet viseli. Röviden összefoglalva, a tanulmány azzal 
a kérdéssel foglalkozik, hogy a német lakosság 17 százalékát kitevő volt NDK-s ál-
lampolgárok milyen arányban képviseltetik magukat a különböző elitcsoportokban.

http://www.cesifo-group.de/DocDL/ifo_Forschungsberichte_96_2018_Rainer_etal_Deutschland2017.pdf
https://www.mdr.de/heute-im-osten/wer-beherrscht-den-osten-studie-100.html
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A politikai eliten belüli helyzettel kapcsolatban a jelenlegi német kormány 16 
tagjából mindössze 2 keletnémet (egyikük maga Angela Merkel kancellár). Az 
előző kormányzati ciklusban eggyel több keleti miniszter volt a kabinetben. Az ál-
lamtitkárok összetételében még dominánsabb a nyugatiak aránya: a harmadik 
Merkel-kormány idején szolgált 60 államtitkárból mindössze 3 volt keletnémet. 
A 92 szövetségi hivatal, intézet és kormányzati szervezet közül csupán 5-nek van 
keletnémet tartományban a székhelye. (Berlin tartomány adatai nem szerepelnek 
a statisztikában.) A tartományi miniszterelnökök származása tekintetében szintén 
élesen eltérnek az adatok. 1991 óta a keleti tartományokban összesen 23 minisz-
terelnök volt hivatalban, közülük 13 keleti, 6 nyugati tartományban, 4 pedig külföldön 
(többségük a mai Lengyelországban) született; a nyugatnémet tartományokban 50 
miniszterelnök regnált, akik között csak egy származik külföldről. Keleti születésű 
miniszterelnöke még nem volt nyugatnémet tartománynak.

A diplomáciai, a bírói és a katonai elitek körében még ennél is jobban érződik, 
hogy a rendszerváltással a keletnémet vezetői réteget gyakorlatilag lefejezték. 
2016-ban a 154 szolgálatban lévő német nagykövetből csupán 4 született az egy-
kori NDK-ban. Az igazságszolgáltatás csúcsát jelentő szövetségi felsőbíróságok 
336 bírójából 3 származik a keleti tartományokból (és a 62 fős elnökségnek nincs 
egyetlen keleti tagja sem). A volt NDK-ban lévő tartományi felsőbíróságok esetén 
kicsit magasabb a keletiek aránya: a helyi bírói karnak így is alig több mint 13 szá-
zalékát adják (585 főből 78 keleti), ám az elnökség körében még ott sem éri el a 
6 százalékot az arányuk (187 főből 11). A katonai vezetés csúcsán álló 200 tábornok 
és tengernagy közül 2016-ban összesen 2 származott a keleti tartományokból. Ez 
ugyanakkor előrelépés, hiszen 2004-ben az akkori 206 tábornok és tengernagy közé 
egyetlen egy keletnémet sem fért be. Ugyanakkor a 2010-ben külföldi missziókban 
szolgálatot teljesítő 6.391 katonából 3.143 származott a keleti tartományokból, azaz 
a teljes létszám 49,2 százaléka. Erre az adatra reflektálva írta a baloldali Junge Welt 
című napilap egy 2009-es cikke, hogy a keletiek, azaz az Ossik a nyugatiak szemé-
ben csak ágyútölteléknek (Ossis als Kanonenfutter) jók.

A tudományos életben is tetten érhető a nyugati dominancia. 2016-ban a keleti 
tartományok egyetemeit és főiskoláit vezető 22 rektor közül csak 3 volt keleti, míg 
18 nyugati és egy külföldi származású. Az intézmények működését felügyelő kan-
cellárok számában ugyanakkor már létrejött a paritás: 10-10 fő mindkét oldalról. 
A gazdasági csúcsszereplők esetén ugyancsak jelentősen eltérnek az arányok. A már 
említett DAX 30-ba tartozó cégek igazgatótanácsában ülő 190 menedzserből 2016-
ban mindössze 3 volt keleti (miközben 137 nyugati és 50 külföldi származású). Az új 
tartományokban működő 100 legnagyobb cég vezetőinek is csak a negyedét adják 
keletiek; 60 százalékuk nyugati, 15 pedig külföldi.

Végezetül meg kell említeni, hogy a versenysportban is a nyugati fölény ér-
vényesül. Példának okáért, a német első osztályú labdarúgó-bajnokság (azaz a 
Bundesliga) történetében az 1991/1992-es szezon óta nincs olyan évad, amelyben 
a 18 csapatból kettőnél több keleti vett volna részt (a 2009/10-es és a 2015/16-os 
szezon között egyáltalán nem játszott keleti csapat a német első osztályban).

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/jetzt-durchstaaten-de/bundesbehoerden-410626
http://www.wikiwand.com/de/Liste_der_Ministerpr%C3%A4sidenten_der_deutschen_L%C3%A4nder#/L%C3%A4nder
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/frontal-21-vom-22-mai-2018-100.html
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/127972.ossis-als-kanonenfutter.html
https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1992/tabelle/
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A német elithez tartozó keletnémetek arányáról szóló diskurzus számos ele-
mében megegyezik a más társadalmi proporcionalitásról szóló vitákkal, így a női 
kvótáról vagy a kisebbségek arányos képviseletéről folyóval. Ugyanakkor az elit-
kérdéssel kapcsolatban is gyakran hallani azokat az érveket, amelyek azokból már 
ismertek lehetnek: hogy a német egység megvalósulásával a keleti–nyugati szár-
mazás kérdése lényegtelenné vált, a teljesítményalapú társadalomban a származás 
nem számít kvalifikációnak, stb. Ezen érvek igazságtartalmával a jelen elemzés 
nem kíván foglalkozni, azt viszont le kell szögezni, hogy a megfelelő reprezentáció 
hiánya komoly frusztrációforrássá nőheti ki magát, amelynek egyik fokmérője az 
eltérő választói preferencia.

A POLARIZÁLT KELET

A keleti tartományokban az újraegyesítést követően tapasztalt, a hagyományos 
német tömegpártok iránti lelkesedés fokozatosan alábbhagyott. A 2017-es 
parlamenti választások eredménye alapján ki lehet jelenteni, hogy ott ma 

már csak két, a Bundestagban is képviselt párt bír a német átlaghoz képest kiugró-
an magas támogatottsággal: a politikai spektrum balszélén elhelyezkedő Baloldal 
(Die Linke) és a jobbszélen található Alternatíva Németországnak (Alternative für 
Deutschland, AfD).

3.ábra
A Die Linke és az AfD támogatottsága a 2017-es német parlamenti választáson

A két párt a látványos ideológiai ellentétek dacára számos igen fontos kérdésben 
képvisel hasonló álláspontot. Az egyik ilyen az elit- és az ahhoz társuló rendszer-
ellenesség. Azonban mind a kritizált elitcsoport, mind az azzal szemben felhozott 

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/bundestagswahl/id_82289452/bundestagswahl-2017-so-gespalten-hat-die-republik-gewaehlt.html
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vád eltérő. A Baloldal a politikára befolyást gyakorló nemzetközi gazdasági elitet, 
az AfD az emberek feje fölött döntő és szerintük demokratikus legitimitással nem 
rendelkező politikai elitet tartja az ellenfelének. Az előző fejezet alapján nem nehéz 
kitalálni, hogy miért lehet a keleti tartományokban elitellenes politikai szlogenekkel 
szavazatokat szerezni: könnyebb úgy ellenségesnek mutatkozni az ország (vagy 
egy adott nemzetközi közösség) elitjével szemben, ha azt az általa képviseltek nem 
érzik „közülük valónak”. A politikai paletta két ellenkező végén álló két párt másik 
közös pontja a globalizációellenesség. Az egyes célcsoportok azonban e téren is 
különbözőek: a Baloldal a nemzetközi bérversenyt kikényszerítő és a környezetet 
szennyező multinacionális vállalatok ellen emel szót, az AfD a nemzetközi migrációs 
hullámokat és a nemzeti identitásukat elvesztett kozmopolita csoportokat kritizálja 
elsősorban.

A két párt eltérő ideológiák mentén definiálja a maga célcsoportját, ám a 
problémafelfogási sémájuk alapvetően hasonló. Ebből következően hiába állnak a 
német politikai spektrum két szélén, a választói vándorlásról készült felmérések azt 
mutatják, hogy jelentős átjárhatóság van közöttük (a jelen tendenciák szerint főként 
a Baloldaltól az AfD irányába, ám ez az egyoldalúság a jövőben még változhat). 
Természetesen túlzás azt állítani, hogy a német parlamentben található két legszél-
sőségesebb párt csak és kizárólag a keletiek ügye, azonban a keleti tartományokban 
tapasztalható, átlagon felüli támogatottságuk okaival szükséges tisztában lenni.

ÖSSZEGZÉS

A két Németország újraegyesítése óta eltelt 28 évben a keleti országrész gaz-
dasági értelemben komoly fejlődésen ment keresztül, a nyugati színvonalat 
azonban a mai napig nem sikerült elérnie, és erre a jövőben sincs komoly 

esélye. Politikai síkon a keleti és a nyugati tartományokban élők választói preferen-
ciái egyre nagyobb eltérést mutatnak, ugyanakkor az idő haladtával és az idősebb, 
még az NDK-ban szocializálódott emberek elöregedésével a különbségek várható-
an mérséklődni fognak. Erre a következtetésre jutott a már idézett Ifo-tanulmány is, 
amely szerint a keleti és a nyugati fiatalok (20–35 év közötti korosztály) által vallott 
értékek közötti különbségek jóval kisebbek, mint az idősebb generációknál mért 
adatok. Ők ugyanis a kelet–nyugati megosztottságot már csak tankönyvekből, 
visszaemlékezésekből, életrajzokból ismerik, az identitásuk kialakulásában azon-
ban már nem játszik komoly szerepet.

Önámítás lenne azt gondolni, hogy a német egység „kerékkötője” a keleti tarto-
mányokban élő 17 millió német állampolgár. Az NSZK a fennállása 41 éve során sem 
gazdaságilag, sem politikailag, sem kulturálisan nem volt egységes, csak akkoriban 
az ellentétek máshol húzódtak. A német egység kérdése valahogy mégsem okozott 
gondot azokban az években; az arról szóló politikai narratívák csak az újraegyesítés 
után kerültek előtérbe. A jövő szempontjából a német egységről szóló diskurzus 
erőltetése helyett a német sokszínűségről szóló, előítéletektől mentes és higgadt 
társadalmi párbeszéd valószínűleg a mostaninál nagyobb eredményt hozna.

https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2017-09-24-BT-DE/wanderung_embed.shtml

