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3.
A POTSDAMI ÉRTEKEZLET HATÁROZATAI.

JELENTÉS A BERLINI HÁRMAS ÉRTEKEZLETRÕL
(Részletek)

Berlin, 1945. augusztus 2.*

I.

1945. július 17-én Harry S. Truman, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, J. V. Sztálin generalisszi-
musz, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Népbiztosai Tanácsának elnöke és Winston
S. Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke, C. R. Attlee úrral együtt, Berlinben háromhatalmi
értekezleten találkoztak. Kíséretükben voltak a három hatalom külügyminiszterei: V. M. Molotov,
D. F. Byrnes és A. Eden, valamint a vezérkari fõnökök és más tanácsadók.

Július 17-e és július 25-e között kilenc ülést tartottak. Ezután az angol alsóházi választások
eredményei kihirdetésének idŖpontjában az értekezletet két  napra felfüggesztették.

Július 28-án C. R. Attlee visszatért az értekezletre mint Nagy-Britannia miniszterelnöke, E.
Bevin, az új külügyminiszter kíséretében. Ezután még négy napon át tartottak üléseket. Az értekez-
let idõtartama alatt a három kormányfõ külügyminisztere kíséretében  rendszeresen találkozott,
ezenkívül rendszeres megbeszélések folytak a külügyminiszterek között is. A bizottságok, amelye-
ket a külügyminiszterek megbeszéléseiken a különbözõ kérdések elõkészítésére neveztek ki, szin-
tén mindennap üléseztek.

Az értekezlet ülései Cecilienhofban folytak, Potsdam közelében. Az értekezlet 1945. augusz-
tus 2-án fejezõdött be.

Az értekezleten fontos határozatokat hoztak és fontos egyezményeket kötöttek.  Számos
egyéb olyan kérdésrõl is folyt eszmecsere, amelyeknek megbeszélését az értekezleten létesített
Külügyminiszterek Tanácsában fogják folytatni.

Truman elnök, Sztálin generalisszimusz és Attlee miniszterelnök azzal a meggyõzõdéssel
hagyták el az értekezletet – amely megerõsítette a kormányaik közötti kapcsolatokat és kiszélesí-
tette együttmûködésük és kölcsönös megértésük kereteit –, hogy kormányaik és népeik az Egye-
sült Nemzetek többi államaival együtt megteremtik az igazságos és tartós békét.

* A gyõztes nagyhatalmak potsdami tanácskozásáról Jelentés, illetve Jegyzõkönyv is készült jórészt azonos szövegezéssel.
Kötetünkben HALMOSSY:1983a szövegközlése alapján a Jelentés szövegébõl közöljük a témánk szempontjából fontos részeket.
A potsdami értekezlet elõtt a csehszlovák diplomácia mindent elkövetett annak érdekében, hogy elnyerje a nagyhatalmak
felhatalmazását a német és a magyar kisebbség egyoldalú kitelepítésére. A prágai kormány 1945. július 3-i jegyzékében emlékeztette
a három nagyhatalom képviselõit az emigráns csehszlovák kormány 1944. november 23-i memorandumára, amelyben a német és
a magyar kisebbség teljes kitelepítését kérte. Megismételve ezt kérést, azt hangsúlyozta, hogy „cseh és a szlovák nemzet a
csehszlovák állam jövõje és a közép-európai biztonság garantálása szempontjából egyértelmûen elengedhetetlenül szükségesnek
tartja a németek és magyarok kitelepítését”. A prágai jegyzék a csehszlovákiai magyarokkal kapcsolatosan felvázolja a lakosságcsere
alternatíváját: „ Ami a magyarok kitelepítését (transfer) illeti, a csehszlovák kormány megbízottja konzultálhatna a budapesti
Szövetséges Ellenõrzõ Bizottsággal abban az értelemben, hogy a szlovákiai magyarok kitelepítésének fõ részét lakosságcsere
alapján is le lehetne bonyolítani, amennyiben Magyarországon mintegy 345 ezer szlovák él, akik át szeretnének települni
Szlovákiába.” A nagyhatalmak az amerikai álláspontot elfogadva, elutasították a magyarok kitelepítésére vonatkozó csehszlovák
kérést. A potsdami értekezlettel kapcsolatos csehszlovák javaslat szövegét közli CHURAÒ:2001, 110; Vö. BALOGH:199, 103-
108; BALOGH:1990, 18–42; KERTÉSZ:143–144; FÜLÖP:1994, 32–40.
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II. A Külügyminiszterek Tanácsának megalakítása

Az értekezlet egyezményt kötött az öt nagyhatalmat képviselõ Külügyminiszterek Tanácsának
létesítésérõl, hogy az folytassa a békerendezésekhez szükséges elõkészítõ munkálatokat és fog-
lalkozzék olyan egyéb kérdésekkel, amelyeket a Tanácsban részt vevõ kormányok megegyezés
szerint idõrõl idõre a Tanács elé utalhatnak.

A Külügyminiszterek Tanácsának megalakítására vonatkozó egyezmény szövege a következõ:
„1. Az Egyesült Királyság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Kína, Franciaor-

szág és az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztereibõl Tanácsot kell alakítani.
2. a) A Tanács rendesen Londonban ülésezik, a Tanács által felállítandó közös Titkárság

állandó székhelyén. Mindegyik külügyminisztert olyan magas rangú helyettes kísér, aki fel van
hatalmazva arra, hogy minisztere távolléte esetén a munkálatokat folytassa; a külügyminisztert
ezenkívül kisszámú szaktanácsadó is kíséri.

b) A Tanács elsõ ülését Londonban tartják, legkésõbb 1945. szeptember 1-én. Az ülések
közös megegyezés alapján más fõvárosban is megtarthatók, amirõl esetrõl esetre határoznak.

3. a) Azonnali és fontos feladatként vár a Tanácsra, hogy az Egyesült Nemzetek elé való
terjesztés végett megszövegezze az Olaszországgal,  Romániával, Bulgáriával, Magyarországgal
és Finnországgal  kötendõ békeszerzõdéseket és javaslatokat dolgozzon ki az európai  háború
befejezése kapcsán felmerült megoldatlan területi kérdések  rendezésére. A Tanács foglalkozni fog
a Németországra vonatkozó békerendezés elõkészítésével, hogy azt Németország kormánya elfo-
gadja, ha Németországnak megfelelõ ilyen kormánya lesz.

b) Az említett feladatok mindegyikének megoldásánál a Tanácsnak azok a tagjai vesznek
részt, akik az illetõ ellenséges államra rákényszerített fegyverletételi feltételeket aláíró államokat
képviselik. Az Olaszországra vonatkozó békerendezésnél Franciaországot úgy kell tekinteni, mint
az olasz fegyverletételi feltételek aláíróját. Más tagokat is meghívnak a tárgyalásokon való részvé-
telre abban az esetben, ha az õket közvetlenül érdeklõ kérdések kerülnek megvitatásra.

c) A Tanácsot alkotó kormányok közötti megegyezéssel idõrõl idõre más kérdéseket is a
Tanács elé lehet terjeszteni.

4. a) Ha a Tanács olyan kérdést vizsgál meg, amelyben egy, a Tanácsban nem képviselt állam
van közvetlenül érdekelve, ezt az államot felhívják, hogy képviselõje útján vegyen részt a kérdés
megvitatásában és tanulmányozásában.

b) A Tanács eljárását a vizsgálandó kérdés jellege szerint szabhatja meg. Bizonyos esetek-
ben a szóban forgó kérdést elõzetesen maga is  megtárgyalhatja, más érdekelt államok bevonása
elõtt. Más esetekben a Tanács hivatalos értekezletre hívhatja meg azt az államot, amely valamely
adott kérdés megoldásában leginkább érdekelt.”

Az értekezlet határozatainak megfelelõen a három kormány mindegyike azonos szövegû
meghívást intézett Kína és Franciaország kormányaihoz a fenti szöveg elfogadása és a Tanács
megalakításában való részvétel végett.1

Az ebben a szövegben meghatározott sajátos célokra létesült Külügyminiszterek Tanácsa
nem érinti a krími értekezleten elfogadott megállapodást, amely szerint az Egyesült Államok, a
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és az Egyesült Királyság külügyminiszterei idõsza-
konként tanácskozásokat folytatnak egymással.
1 A Külügyminiszterek Tanácsa elsõ ülését Londonban, 1945. szeptember 11-étõl október 12-ig tartotta. Kína csak ezen az elsõ
ülésen vett részt, a késõbbieken nem. A Tanács 1946 folyamán Párizsban kétszer, majd New Yorkban ülésezett. Negyedik ülését
Moszkvában tartották 1947. március 10-étõl április 24-éig Az ötödik ülésre Londonban került sor 1947 márciusában és
áprilisában. Az utolsó, hatodik ülést Párizsban rendezték 1949 május 23. és június 20. között. A Szovjetunió, az Egyesült
Államok és az Egyesült Királyság külügyminiszterei Moszkvában 1945. december 16-ától december 26-áig külön ülést is
tartottak. A Külügyminiszteri Tanács munkájáról, döntéseirõl ld. FÜLÖP:1994, 17–40.
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Az értekezlet a Külügyminiszterek Tanácsának létesítésérõl szóló egyezmény fényében meg-
vizsgálta az Európai Tanácskozó Bizottság helyzetét is.2 Megelégedéssel vette tudomásul, hogy
a Bizottság sikerrel oldotta meg fõ feladatait azoknak a javaslatoknak a beterjesztésével, amelyek
Németország feltétel nélküli kapitulációjára, a németországi és ausztriai megszállási övezetekre és
az ezekben az államokban létesítendõ szövetséges ellenõrzõ rendszerre vonatkoznak.

Úgy találták, hogy a Németország és Ausztria ellenõrzésével kapcsolatos szövetséges poli-
tika egybehangolására irányuló további részletmunkák a jövõben a berlini Szövetséges Ellenõrzõ
Tanács és a bécsi Szövetséges Bizottság hatáskörébe tartoznak. Ennek megfelelõen megegyezés
jött létre aziránt, hogy javasolják az Európai Tanácskozó Bizottság feloszlatását.
(…)

VII. Háborús bûnösök

A három kormány tudomásul vette, hogy az elmúlt hetekben Londonban megbeszélések folytak a
brit, amerikai, szovjet és francia megbízottak közt abból a célból, hogy megegyezés jöjjön létre
azoknak a háborús fõbûnösök fölötti ítélkezés módszereire nézve, akiknek bûncselekményei az
1943. októberi moszkvai nyilatkozat szerint függetlenek a földrajzi helyzettõl.

A három kormány újból megerõsíti azt a szándékát, hogy ezeket a háborús bûnösöket sürgõ-
sen átadja az igazságszolgáltatásnak. Remélik, hogy a Londonban folyó megbeszéléseknek e
célok megvalósítása szempontjából gyors eredménye lesz, és rendkívüli fontosságot tulajdoníta-
nak annak, hogy a háborús fõbûnösök perét a lehetõ legrövidebb idõn belül megkezdjék. A
vádlottak elsõ névsorát ez év szeptember 1-e elõtt közzéteszik.3

(…)

XII. A romániai, bulgáriai és magyarországi Szövetséges
Ellenõrzõ Bizottság eljárásának módosítása

A három kormány tudomásul vette, hogy a romániai, bulgáriai és magyarországi Szövetséges
Ellenõrzõ Bizottságban helyet foglaló szovjet képviselõk most, hogy az ellenségeskedések Euró-
pában véget értek, javaslatot tettek az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok képviselõinek
az Ellenõrzõ Bizottság munkájának megjavítására.

A három kormány megegyezett abban, hogy az ezekben az államokban mûködõ Szövetséges
Ellenõrzõ Bizottságok munkamódszerét az alapul elfogadott indítvány alapján felülvizsgálja, fi-
gyelembe véve a három kormány érdekeit és felelõsségét, amely kormányok együttesen szabták
meg a szóban forgó államok fegyverszüneti feltételeit.

XIII.  A német lakosság rendezett áttelepítése

Az értekezlet a németek Lengyelországból, Csehszlovákiából és Magyarországról való áttelepíté-
sére vonatkozóan a következõ határozatot hozta:

2 Az Európai Tanácskozó Bizottság az 1943. októberi moszkvai konferencián jött létre.
3 Németország és a vele szövetséges európai államok háborús fõbûnöseinek üldözésérõl és megbüntetésérõl szóló egyezményt
Londonban 1945. augusztus 8-án írták alá az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és Franciaország képviselõi.
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A három kormány minden vonatkozásban megvizsgálva a kérdést elismeri, hogy a Lengye-
lországban, Csehszlovákiában és Magyarországon maradt német lakosságnak vagy egy részének
Németországba történõ áttelepítésére vonatkozóan intézkedéseket kell foganatosítani. Egyetérte-
nek abban, hogy bármilyen áttelepítés történjék is, annak szervezetten és emberséges módon kell
végbemennie.

Minthogy a németek tömeges visszatérése Németországba csak növelné azt a terhet, amely
már a megszálló hatóságokra hárul, úgy látják, hogy elõször a németországi Szövetséges Ellenõr-
zõ Tanácsnak kell tanulmányoznia ezt a problémát, különös figyelemmel arra, hogy ezeket a néme-
teket arányosan osszák el valamennyi megszállási övezetben.

Ennélfogva utasításokat adnak az Ellenõrzõ Tanácsban részt vevõ képviselõiknek, hogy
amilyen gyorsan csak lehet, tájékoztassák kormányaikat afelõl, milyen számban érkeztek már Né-
metországba Lengyelországból, Csehszlovákiából és Magyarországról ilyen személyek és közöl-
jék, mennyi idõ múlva és milyen számarányban történhetik  további áttelepítés, figyelembe véve
Németország jelenlegi helyzetét.

Errõl a csehszlovák kormányt, a lengyel ideiglenes kormányt és a magyarországi Szövetsé-
ges Ellenõrzõ Bizottságot egyidejûleg értesítik és felszólítják õket, hogy a német lakosság további
kiutasításait függesszék fel mindaddig, amíg az illetõ kormányok megvizsgálják az Ellenõrzõ Ta-
nácsban részt vevõ képviselõk jelentéseit.4

XIV. Katonai megbeszélések

Az értekezlet tartama alatt a három kormány vezérkari fõnökei tárgyalásokat folytattak közös
érdekû katonai kérdésekrõl.

Jóváhagyta:

J.  V. Sztálin Harry S. Truman C.R.  Attlee

Berlin, 1945. augusztus 2.

4 A kelet- és közép-európai német kisebbségek Németországba telepítésére vonatkozó potsdami határozatokról ld. CHURAÒ:2001,
63–81; BALOGH:1988, 85-90; TÓTH:1995, 35–38; VADKERTY:1999, 886–90; FÜLÖP:1994, 32–40.


