A Molotov–
Ribbentroppaktum
A

Molotov–Ribbentrop-paktumot
Moszkvában írták alá 9 nappal
azelőtt, hogy Európában kitört
volna a második világháború.
Nevét a szovjet és a német
külügyminiszterek után kapta, akik
aláírták a dokumentumot.
Hivatalosan két olyan nemzet között
garantálta volna a békét, amelyek
korábban határozottan ellenséges
viszonyban álltak. A paktum
mindemellett tartalmazott egy titkos
záradékot is Európa azon részére
vonatkozóan, amelyet a felek saját
ellenőrzésük alá akartak vonni.

A Molotov–Ribbentroppaktum titkos záradéka,
amely megnevezte a német
és a szovjet érdekszférákat.
A dokumentumról készült
fényképet a Joachim von
Ribbentropot és Hermann
Göringet védő ügyvédek
készítették a nürnbergi per
során, 1946-ban.1
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Más néven: németszovjet megnemtámadási
szerződés
1939. augusztus 23.

Előzmények

Egy rendőrtiszt (balról) és
egy SA barnainges (jobbról).
A közé a mintegy 50.000
porosz nemzetiszocialista
közé tartoztak, akiket a
náci párt Hilfspolizei nak
(segédrendőrnek) jelölt ki.3

1922

Az első világháború
végén Európában
zűrzavar uralkodik.
Finnország, Észtország,
Lettország, Litvánia
és Lengyelország
kikiáltja függetlenségét.
Románia megszerzi
Oroszországtól
Besszarábiát.

Németország és SzovjetOroszország (vagyis az
Oroszországi Szovjet
Szövetségi Szocialista
Köztársaság) az
olaszországi Rapallóban
egyezményt ír alá,
amely helyreállítja
és megerősíti a
két ország közötti
katonai és gazdasági
kapcsolatokat.

1918–1922

1939. április–
július

A szovjetek
párhuzamos
tárgyalásokba
kezdenek egyrészről
Németországgal,
másrészről
Franciaországgal és
Nagy-Britanniával.

1926

Megkötik a berlini
szerződést, vagyis az
első megnemtámadási
egyezményt
Németország és a
Szovjetunió között.

1933

Náci hatalomátvétel
Németországban.

1936

Függetlenségi háborúk
sorozatát követően
Lengyelország és a
balti államok határai
megszilárdulnak.

A spanyol
polgárháború kezdete.
A nacionalisták
oldalán német
csapatok harcolnak,
míg a köztársaságiak
oldalán szovjetek.

1939.
augusztus 21.
A szovjetek
megszakítják a
tárgyalásokat NagyBritanniával és
Franciaországgal.

1939.
augusztus 23.

Aláírják a Molotov–
Ribbentrop-paktumot.
A lengyel-szovjet
háború. Lengyel védelmi
géppuskalőállás, Janki
községben, Miłosna
térségében, 1920
augusztusában.2

Francisco Franco tábornok,
a nacionalista erők vezetője
Spanyolországban.4
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1918

Kulcsszereplők
Vjacseszlav
Mihajlovics
Molotov

Szovjet külügyminiszter.
Elődje, Makszim
Makszimovics Litvinov
Németországgal
szemben inkább
Nagy-Britanniával
és Franciaországgal
törekedett
megegyezésre. A szovjet
politika azt követően
változott meg, hogy
Litvinovot Molotov
váltotta hivatalában
1939 májusában.5

Joszif
Visszarionovics
Sztálin

Diktátor, a Szovjetunió
Minisztertanácsának
elnöke. Mindig is a
szovjet külpolitika
tényleges irányítója
volt.6

Németország
Szovjetunióban
szolgáló nagykövete.
Nagy részben ő
végezte el a paktum
létrejöttéhez szükséges
diplomáciai munkát.7

Joachim von
Ribbentrop
Német
külügyminiszter.8

Német
oldalról
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Szovjet
oldalról

Gróf
Friedrich
Werner
von der
Schulenburg

Az egyezmény

A felek ígéretet tettek,
hogy ha az egyikük
háborúba lép egy
harmadik országgal,
a másik semleges
marad.

Vitás kérdések
esetére, amennyiben
szükségessé válik, a
felek békéltető eljárást
helyeztek kilátásba.
Az egyezményt 10 évre
kötötték.
Egy titkos záradékban
a két ország deklarálta,
hogy Kelet-Európa
mely részei felett
kívánnak ellenőrzést
gyakorolni.

Sztálin és Ribbentrop
a Szovjetunió és a náci
Németország közötti
paktum aláírása után. 1939.
augusztus 23.9

A titkos
záradék

A

Szovjetunió
deklarálta
abbéli
szándékát, hogy
visszaszerezze
az ellenőrzést
Finnország, Észtország
és Lettország felett.
A záradék szerint
Litvánia a német
„befolyási övezetbe”
kerül. (Egy későbbi
kiegészítés a Litvánia
ellenőrzése feletti jogot
a Szovjetuniónak adja.)
A felek megegyeztek,
hogy Vilnius Litvánia
része marad.

Lengyelország
„területi és politikai
átrendezése” esetén
az ország felosztásra
kerül Németország és
a Szovjetunió között.
A Szovjetunió továbbá
kinyilvánította
Besszarábiához
fűződő érdekeltségét
is, amely akkoriban
Romániához tartozott.
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M

indkét fél
megegyezett
abban, hogy
„tartózkodni fog az
egymás ellen irányuló
minden erőszakos
ténykedéstől, minden
támadó cselekménytől
és támadástól”.

Utóhatások
A Molotov–
Ribbentrop-paktum
önbizalmat adott
Németországnak
Lengyelország
megtámadásához,
anélkül, hogy
a Szovjetunió részéről
megtorlás veszélyével
kelljen szembe néznie.
E támadásra 1939.
szeptember 1-jén
került sor, amivel
kezdetét vette a
második világháború.

A Szovjetunió

Szeptember 17-én
a Vörös Hadsereg
is megszállta
Lengyelországot.
Két hónappal
később Finnországot
is megtámadta.
A Szovjetunió a
következő hónapokban
megszállta és magához
csatolta Észtországot,
Lettországot, Litvániát
és Besszarábiát.

Európa

Az egyezmény
feszültséget keltett
Nagy-Britanniában
és Franciaországban.
Ezek az országok azt
tervezték, hogy – az
első világháborúhoz
hasonlóan –
Németországot
ellenséges nemzetekkel
veszik körbe. 1939–1941
között a Szovjetunió
nagy mennyiségben
látta el létfontosságú
nyersanyaggal
Németországot,
segítve ezzel a
háború folytatását.
A szerte Európában
tevékenykedő
kommunisták, követve
a szovjet iránymutatást,
tartózkodtak
Németország
bírálatától.

Hosszútávú
következmények

A német és szovjet
„befolyási övezetek”
létrehozása az
egész régióban
pusztításokhoz
vezetett. A „politikai
ellenségnek”
kikiáltottak közül
ezreket gyilkoltak meg,
miközben százezreket
deportáltak, hogy
elejét vegyék az
ellenállásnak.
A paktum, miután
1945-ben a németek
vereséget szenvedtek,
megnyitotta az utat
a kelet-európai szovjet
dominancia előtt.

Finnország

Moszkva

Észtország

Danzig
Szabad
Város

Lettország
Litvánia

Szovjetunió

Vilnius
NagyBritannia

Berlin

Harmadik
Birodalom

Franciaország

Varsó

Lengyelország
Besszarábia

Románia

Az egyezmény
vége

A Molotov–Ribbentroppaktum akkor vesztette
hirtelen érvényét,
amikor Németország
1941. június 22én megtámadta
a Szovjetuniót. A német
csapatok majdnem
egészen Moszkváig
hatoltak előre, míg
végül sikerül őket
visszaszorítani.

Spanyolország

Európa 1939
augusztusában
A paktumban rögzített
befolyási övezetek:
német
szovjet
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Németország

Az infografika a History lessons. Teaching
& learning about
20th-century European
history című projekt
keretében készült.

A Hi-story lessons
projekt küldetése, hogy
a 20. századi európai
történelmet különböző
nézőpontokból
mutassa be. A projekt
fő célja annak
hangsúlyozása, hogy
a történelemoktatás
során tudatosítani kell,
hogy a szomszédos
országok eltérő
nézőponttal
rendelkezhetnek

https://hi-storylessons.eu/
https://enrs.eu/

Az ENRS alapítói:

egyazon történelmi
tényt illetően.
A Hi-story lessons
segítségével
szeretnénk kihívás
elé állítani a tanárok
és tanítványaik
látásmódját Európa
történelméről – annak
sokszínűségéről és
összetettségéről,
időnként még ha
ellentmondó nézetek
tükrében is.

Szerző:
Keith Lowe,
brit író és történész,
akinek munkáit 20
nyelvre fordították le
világszerte.

Koordinátor:
Maria Naimska,
Zhanna Vrublevska,
ENRS
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