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„Tisztában vagyok a politikában 
fellépő szubjektivizmus veszélyével.
Túl hosszú ideig voltam azonban Berlinben 
és túl sokat tettem érte, hogy ezeket az 
éveket elfelejthessem. ”l

(Willy Brandt)

Í* T  EVÉS város „büszkélkedhet” azzal, hogy létezése és a körülötte ki
alakuló válsággóc világpolitikai jelentőségre tett szert, és talán 

* még kevesebb nemzetközileg is jól ismert politikus mondhatja el 
magáról, hogy sorsa szorosan összefonódott egyetlen városéval. Ha az 
annaleséke.1 felütjük, láthatjuk, hogy a megosztott Berlin neve mellett 
szereplő legjelentősebb évszámok kivétel nélkül fontos állomások voltak 
Willy Brandt életében is. Willy Brandt az 1948/49-es blokád éveiben 
nyerte vissza német állampolgárságát, tért vissza a szociáldemokrata 
pártba, és vett részt berlini küldöttként a nyugatnémet alkotmányozás fo
lyamatában, amely a város hovatartozását még szövevényesebbé tette.2 A 
Hruscsov-ultimátumra válaszként adott határozott fellépésével már Nyu- 
gat-Berlin főpolgármestereként tett szert ismertségre és népszerűségre 
megosztott hazájában, illetve külföldön egyaránt. Berlin élén találjuk a 
fal építésekor, nyugatnémet külügyminiszterként pedig szorgalmazta, 
hogy a Berlinért felelős megszállók tárgyalóasztalhoz üljenek. Egy NA
TO külügyminiszteri konferencián gyakorlatilag a kezdő lökést adta a 
négyhatalmi egyezményhez vezető megbeszéléseknek, és kívülről -  a 
nemzetközi enyhülési és elsősorban a nyugatnémet keleti politika háló
jában tartva -  immáron szövetségi kancellárként befolyással bírt azok 
menetére is. Különös ajándék az élettől, hogy megélhette a fal leomlását

1 Brandt, 1976. 433.
2 Első fia, Peter a blokád nehéz hónapjaiban gyertyafénynél jött világra.
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és Ném etország újraegyesítését, amelyért oly sokat tett, és amelyek meg
valósulása aktív politikai pályája során m ég nem  lehetett reális.

Brandt és Berlin röviden felvázolt és a továbbiakban még részletezen
dő kapcsolatának a kutatás sajátos módon még nem szentelt megkülön
böztetett figyelmet, holott mind a 20. század egyik legsokoldalúbb poli
tikusáról, mind pedig a város hidegháborús történetéről könyvtárnyi iro
dalom született. A Brandt-életrajzok -  beleértve a saját maga által 
szerzetteket is -  a Berlinben töltött éveket többnyire fejezetek szintjére 
degradálják, egyedüli monográfiának a Wilíy Brandt Alapítvány által 
gondozott Berliner Ausgabe-sorozatban megjelent dokumentumgyűjte
mény tekinthető: Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947-1966, 
amelyet Siegfried Heimann szerkesztett és egészített ki egy 60 oldalas ta
nulmánnyal Brandt polgármesteri éveiről. Ismerve a kutató szakterület
ét és egyéb publikációit3 tőle várható a jövőben egy, a témát alaposabban 
feldolgozó kötet.

A Brandt-életmű és a Berlin-kérdés a hazai könyvespolcokon mosto
hagyereknek számít, magyar nyelvű munkához nemigen tudunk nyúlni, 
így a jelen tanulmány ezeken a területeken is némi hiánypótlásra törek
szik, elsődleges célja azonban Willy Brandt nyugat-berlini főpolgármes
teri tevékenységének (1957-1966) áttekintése és értékelése, valamint a 
rendkívül összetett Berlin-státusz értelmezése Brandt politikáján és írá
sain keresztül.

A Berlinbe vezető út

Az alábbiakban röviden végigfutunk Willy Brandt életútján a születésétől 
kalandos ifjúkorán át egészen 1947-ig, amikor Berlinbe érkezik, nem is sejt
ve, hogy aztán milyen fontos szerepet játszik majd a város az életében közel 
20 évig. Főleg olyan eseményekre, sorsfordulókra, momentumokra térünk 
ki, amelyek a későbbiek tükrében kiemelt jelentőségűnek bizonyultak.

1913. december 18-án házasságon kívüli gyermekként látta meg a 
napvilágot Lübeckben, és miután anyja családnevével anyakönyvezték, a 
Herbert Ernst Kari Frahm nevet kapta.4 Apját soha nem ismerte, tuda

3 ld. H eimann, 2001. vagy H eimann, 1997.
4 Ezt később elhagyva gyakran bélyegezték meg származása miatt, például Adenauer elő

szeretettel utalt az 1961-es szövetségi választások kampányfinisében riválisa névváltoz
tatására: „Willy Brandt alias Frahm”
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t it  és szellemét az áruházi eladó édesanyjának és a teherautósofőr, ko
rábban mezőgazdasági cseléd nagyapjának munkásmozgalmi aktivitása 
határozta meg. Az alapfokú iskolában kiemelkedő tanulmányi teljesítmé
nye lehetővé tette, hogy 14 évesen a Johanneumba, a város egyetlen re
álgimnáziumába iratkozhasson, ami egy magafajta gyerek számára nem 
volt magától értetődő. Az iskolától, mint ahogy azt érettségi dolgozatá
ban is szóvá teszi, nem sokat kapott.5 Igazi közösségre is elsősorban a 
Szociáldemokrata Párt, amelynek már 16 évesen tagja lett, ifjúsági szer
vezeteiben lelt.

Ezek a közösségek egyfajta politikai iskolát is jelentettek számára: ke
zébe adták a szükséges szakirodalmat, megtanult vitázni és kisebb elő
adásokat tartani.6 Zsebpénzre és zsurnalisztikái szárnypróbálgatás lehe
tőségére a Volksbote lapjain publikált cikkeivel tett szert. A tekintélyes 
baloldali regionális lap főszerkesztője, Julius Leber, aki egyben az SPD 
képviselője is volt a Birodalmi Gyűlésben, az ifjú Brandt számára a nagy 
példaképet jelentette.

Politikai és újságírói tevékenysége végül annyira lekötötte, hogy a 
gimnázium utolsó éveiben leromlott a tanulmányi eredménye, nemrit
kán iskolakerülésre adta a fejét. Érettségin mégis jó jegyeket szerzett, 
amikor azonban bizonyítványát kézhez kapta (1932. február 26.), karri
erlehetőségei már beszűkültek. Két SPD-ből kizárt képviselő mellé állt 
ugyanis a párt balszárnyán elhelyezkedő szocialista ifjúság, amely eluta
sította a jobboldali kormánnyal szemben folytatott tolerancia-politikát. 
Brandt is velük tartott, szándékától sem nagyapja, sem pedig Leber nem 
tudta eltéríteni. Elveszítette ezzel mentorát, aki pedig egyetemi tanulmá
nyok folytatásához nyújtott volna segítséget és állást ígért a pártsajtóban.

A létrejövő SAP (Sozialistische Arbeiterpartei -  Szocialista Munkás
párt) nem alkotott maradandót a választásokon, mindössze a baloldal 
szétesésének kísérőjelenségévé vált, egyébként is küszöbön állt Hitler és 
az NSDAP hatalomra jutása, amely után nem sokkal betiltották a párto
kat, és kezdetét vette a szocialisták és kommunisták utáni hajtóvadászat. 
Mindezek ellenére mégis megtartották az eredetileg Berlinbe tervezett, 
végül Drezdába áthelyezett illegális kongresszusukat 1933. március 
11-12-én. Az i§ú Frahm ekkor töltött először néhány órát átutazóban a 
fővárosban. Johanneumos sapkáját viselve Willy Brandt álnéven utazott 
Szászországba.

5 Brandt, 1982. 31-32.
6 Uo. 23.
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Hamarosan felkerült a nácik fekete listájára is, egy balul kiütött akci
ót követően pedig odahaza nem lehetett többé biztonságban, ezért elha
tározta, hogy elhagyja Németországot- A nagyapjától 100 márkát kapott 
útravalóul, és 1933. április 1-jének éjjelén hajóval Travemündéből Dáni
ába, majd onnan Norvégiába szökött. A következő években Oslo volt a 
székhelye, bár sokat utazgatott. A Norvég Munkáspárt néhány befolyásos 
tagja vette szárnya alá, így menekülhetett meg, amikor ideiglenes tartóz
kodási engedélye lejárt, és Németország a kiadatását kérte. Megélhetést 
is a párt berkein belül talált, hivatalos lapjuk, az Arbeiderbladet szerkesz
tőségében tette hasznossá magát. Persze mindehhez szüksége volt arra, 
hogy minél hamarabb elsajátítsa a nyelvet, beilleszkedjen új környezeté
be, és hogy kiváló kapcsolatteremtő készséggel rendelkezzen.

A politizálástól ugyan hivatalosan el volt tiltva, de emigráns körökben 
változadanul aktív szerepet vállalt,7 miközben szemlélete, elfogultsága a 
skandináv viszonyok között működő baloldali párt hatására nagy mér
tékben módosult. A Norvég Munkáspárt 1935-ben kormányra került, 
1939-ben pedig új programot fogadott el. A lemondás a marxizmusról, 
a proletárdiktatúráról, a nyitás a szélesebb rétegek felé és egyéb kor
mányzási módszerei két évtized múltán az SPD megújulását célzó godes- 
bergi program egyes elemeiben köszöntek vissza.

Az SAP részvételével zajló külföldi kongresszusok sem minden veszély 
nélküliek voltak, Hollandiában letartóztatták őket egy nemzetközi össze
jövetel alkalmával, és Brandtnak nagy szerencséje volt, hogy nem jutott 
másik négy honfitársa sorsára, akiket a konferenciának otthont adó 
Laren nácibarát polgármestere átadott a Gestapónak.

1936 nyarán megbízást kapott, hogy állítsa helyre Berlinben a föld
alatti ellenállás sejtjei közötti kapcsolatot. A Humboldt Egyetem német 
történelem szakára norvég diákként beiratkozva Gunnar Gaaslandnak 
álcázta magát.8 Tevékenységét maga hasznosnak ítélte, kiemelve azt is, 
nem bánta meg, hogy a „Harmadik Birodalom” mindennapjaiba szemé
lyes betekintést nyert, bár sajnálta, hogy az emberek nem mertek őszin

7 Az ún. „német feladatát” szinte küldetésszerűen végezte. Kötelességének érezte, hogy 
mindenkit felvilágosítson a nácizmus veszélyeiről, ugyanakkor óva intett attól, hogy 
minden németet a náci címke alá vegyenek. In: Uo. 102.

8 Brandt korábbi barátnője, Gertrud Meyer 1933-ban követi őt Oslóba, de idővel felad
ta a reményt, hogy Brandt valaha is elveszi feleségül. Hogy munkavállalási engedély
hez jusson és norvég állampolgárságért folyamodhasson, hozzáment egy jóravaló 
norvéghoz, Gunnar Gaaslandhoz. Amikor Brandtot Berlinbe küldték, Gaasland bele
egyezett, hogy az ő irataival utazzon el. In: Prittih, 1973. 25.
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tén megnyílni előtte.9 Berlint ekkor kezdte igazán becsülni, hiszen Lü- 
beckben a fővárost annak idején csak „porosz vízfejnek” nevezték, és ő 
maga sem túl hízelgő hangon szólt róla érettségi dolgozatában.10 Kará
csony előtt Csehszlovákiába ment, ahol egy Ostravába áthelyezett kong
resszuson vett részt. A résztvevők közül sokan itt hallottak először kendő
zetlenül a Szovjetunióban zajló tisztogatásokról, és Brandt maga kérvé
nyezte ekkor kiküldetését Barcelonába, hogy haditudósítóként jelen 
legyen a spanyol polgárháborúban.

Az Ibériai-félszigetet azonban néhány hónap múlva kiábrándultán 
hagyta el, miután már inkább a kommunisták fenyegették az életét. Rá
jött, hogy a Komintem szervezeti rendszere szemben áll a munkásmoz
galom alapvető elveivel.11 Az igazi megrázkódtatás azonban 1939 
augusztusában érte a Sztálin-Hitler-paktum kapcsán: „A Szovjetunió re
akciós tényezővé vált a nemzetközi politikában. A munkásmozgalomnak 
ugyanúgy küzdenie kell ellene, mint minden más reakció ellen. ”12

Az 1930-as évek végén egy segélyszervezet munkatársaként tevékeny
kedett, 1938. szeptember 5-től hontalanul, aznap fosztották meg ugyan
is német állampolgárságától, amely tény Bertolt Brecht megfogalmazá
sában „nácitlanítással” ért fel. A norvég állampolgárságért benyújtott 
kérvényét 1939 őszén elutasították. Norvég útlevelet csak később a stock
holmi nagykövetségen vehetett fel ottani száműzetése ideje alatt a londo
ni emigráns kormány jóváhagyásával, Norvégia addigra ugyanis német 
megszállás alá került.

Az inváziót követően folyamatos bujkálás és menekülés várt rá, mi
közben várandós barátnőjét, Carlota Thorkildsent is -  a hölgy biztonsá
ga érdekében -  magára kellett hagyja. Kalandos megmenekülését13 kö
vetően a zöldhatáron át Svédországba szökött, bár akkoriban ott sem 
volt sokkal nagyobb biztonságban. Miután a hitleri Németország nem

9 Brandt, 1982. 176.
10 Uo. 177.
11 Brandt, 1992. 106.
12 Stern, 1990. 28.
13 Sunsdalban bekerítik őket (a Norsk Folkehjelp és norvég harcoló alakulatokkal 

együtt), a menekülés jóformán lehetetlen. Ekkor találkozik régi barátjával, Paul René 
Gauginnel, a híres festő unokájával, akivel a spanyol polgárháborúban ismerkedett 
meg, és aki norvég katonai egyenruháját odaadja neki. Brandt így kerül német hadi
fogságba, s valószínűleg ennek köszönhette az életét. A foglyokkal a németek jól bán
tak, mert Hitler szerint egy fajhoz tartoztak, és hamarosan szabadlábra is helyezték 
őket. Az egyenruha történetnek persze még volt folytatása: a későbbiekben politikai 
ellenfelei lehazaáruiózták, mondván idegen uniformisban harcolt hazája ellen.
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szállta meg Svédországot, újfent illegális határátlépéssel Norvégiába 
ment, hogy áthozza Carlotát és az időközben világra jött közös gyerme
küket. Ezt követően a háború végéig Stockholmban maradtak. Brandt 
újságoknak írt és könyveket publikált, Carlota pedig a követség sajtó- 
osztályán dolgozott. A svédországi emigráció alatt ismert meg számos 
olyan politikust, akik később magas rangú tisztséget töltöttek be hazá
jukban. Életre szóló barátsága Brúnó Kreiskyval és Olof Palmeval is itt 
köttetett.

Franciaország megszállása után Jákob Walcher14 SAP-vezető az 
USA-ba emigrált, Brandt pedig teljes körű felhatalmazást kapott a párt 
ügyeiben. A stockholmi csoportot egyre inkább közelítette a helyi SPD- 
hez, és 1944 őszén összeolvadt a két párt. Norvégia felszabadulását kö
vetően az elsők között tért vissza második, fogadott hazájába. Egy ide' 
ig Oslo és Stockholm között ingázott,15 míg 1945 októberében vissza 
nem tért Németországba, egész pontosan Nürnbergbe, az 
Arbeiderbladet című napilap, illetve a norvég szocialista párt sajtóosztá
lyának tudósítójaként, hogy beszámolókat küldjön a Nemzetközi Kato
nai Törvényszék tárgyalásairól: „A horror, melyet Nümbergben a sze
münk elé tártak, a legerősebb elmét is a szellemi összeomlás szélére, vagy 
akár azon túlra sodorta. ”16

1946 végén érkezett Berlinbe norvég diplomata údevéllel, és körülbe
lül egy évig a norvég katonai misszió sajtóattaséjaként dolgozott.17 Már 
a következő év elején találkozott az SPD-vezetőkkel (Ollenhauer, 
Schumacher, Richter), akik bíztatták: térjen vissza az SPD-be, szívesen 
látnák soraikban. 1948 februárjától továbbra is Berlinben, de ezúttal már 
az SPD megbízásából dolgozott, ő lett a párt szövetséges megszállókhoz 
delegált kapcsolattartó személye. Kinevezése körül persze nem maradtak 
el az intrikák, amelyek a múltjában igyekeztek megbízhatatlanságra uta
lójeleket találni. Lemondott a norvég állampolgárságáról, a németet pe

14 Walcher 1946-ban a szovjet megszállási övezetbe tért vissza és ott a NSZEP táborába 
állt. Barátsága Brandt-tal továbbra is megmaradt, s ezért gyakran támadtak nehézsé
gei, míg 1952-ben végül ki is zárták a pártból. A maga részéről Brandt is vádaskodá
sok célpontjává vált kommunista „kapcsolatai" miatt. In: Heimann, 2001. 42.

15 Felesége és lánya Oslóban telepednek le, 1947-ben törvényesen is felbontják házassá
gukat. Második feleségét, Rut Hansent már Stockholmban ismerte meg a háború évei 
alatt.

16 Brandt, 1992. 132.
17 Előbb Párizsba szólt volna egy ugyanilyen megbízás, Brandt pedig még egy ENSZ-po- 

zíciót is -  sajtóosztályi referens a gazdasági bizottságban -  visszautasított. „így a sors 
kerülő úton újra Berlinbe vetett.” In: Brandt, 1982. 424.
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dig 1948. július 1-jén visszakapta a schleswig-holsteini tartományi kor
mánytól lübecki születésére való tekintettel. A Willy Brandt nevet, ame
lyet 19 éves kora óta használt, és amely a norvég diplomata útlevelében 
is szerepelt, legálisan megtarthatta.18

A Berlin-kérdés

M ie lő t t  rátérnénk Willy Brandt Berlinben töltött éveinek taglalására, 
n é z z ü k  meg közelebbről, milyen sajátos helyzetbe került az egykori biro
dalmi főváros.

A szövetségesek a londoni székhelyű Európai Tanácsadó Bizottságban 
(£AC) már 1944 őszén lefektették elképzeléseiket Németország majdani 
megszállásának mikéntjéről.19 Az országot -  Kelet-Poroszország és egy 
szintén Lengyelország javára leválasztott területsáv nélkül -  megszállási 
övezetekre osztották. A Németország egésze feletti szövetséges ellenőrző 
szervek zavartalan működése érdekében Berlint közösen szállták meg, 
bár a városon belül szektorokat különítettek el. Az EAC-ban még senki 
sem gondolta, hogy a zóna- és szektorhatárok majd frontvonalakká me
revednek, bár történtek kísérletek a szovjet megszállási övezet szívében 
elterülő enklávé kiküszöbölésére.

A szovjetek kiterjesztett érdekszférájuk megszilárdítására törekedtek, 
ezért szinte a kapitulációtól fogva övezetükhöz tartozóként kezelték szek
torukat -  sőt a nyugatiak Berlinbe érkezéséig az egész várost, amelynek 
közigazgatása a blokád idején területileg ketté is vált. Keleti fele a létre
jövő NDK fővárosa lett, nyugati része pedig a szabad világ kis szigete, 
amely kétségbeesetten kereste a szoros kapcsolatot a Német Szövetségi 
Köztársasággal. Léte nyílt kihívás volt a szocialista tábor számára, a nyi
tott szektorhatár pedig akadályozta az NDK konszolidációját.

Nyugat-Berlin életképessége nagyban függött a három nyugati szövet
séges -  amerikai, brit, francia -  elszántságától, amelyet a légihíd is bizo
nyított. Gazdaságának talpon maradásához hosszú távon viszont elen

18 1960. november 25-én az SPD hannoveri pártnapján, melyen kancellárjelöltté választ
ják, adekvát választ ad a névváltoztatását firtató vádaskodásokra, mondván, a Willy 
Brandt nevet újságíróként és politikusként nemzetközileg megalapozta. Hazatérése 
után inkább ehhez kötődött, mint a nehéz gyerekkorát felidéző másikhoz. In: Brandt, 
1971. 117.

19 Ez 1945-ben csak annyiban módosult, hogy Franciaország csatlakozásával nekik is jut
tattak ellenőrzési területet.
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gedhetetlen volt „köldökzsinórja”, az NSZK-ba vezető összekötő útvona
lak használata, amelyek keletnémet területen húzódtak. A kommunista 
rezsimnek minden oka és eszköze megvolt ahhoz, hogy ezeket a közleke
dési útvonalakat „elbizonytalanítsa”, különösen érzékenyen reagálva a 
szövetségi jelenlétre. Az NSZK viszont nem a hatalmas összegű Berlin- 
segély alapján követelt magának (a szellemi, kulturális és gazdasági azo
nosságon túlmutató) kötődéseket, hanem szövetségi intézményekkel 
a város(rész) életben tartására törekedett.

A Szovjetunió és az NDK Nyugat-Berlint a valóságtól elrugaszkodó 
Szabad Város státusszal kívánta volna felruházni, és ebből kifolyólag a 
szövetségi jelenlét minden formáját kitiltották volna. A szövetségi kötő
dés mértéke egyébként vita tárgyát képezte a nyugati szövetségesek és az 
NSZK között is. Az NSZK-ban többször hangsúlyozták -  a megszállók jo
gainak sérelme nélkül -  Nyugat-Berlin szövetségi integrációját, és tarto
mányként való felvételét szorgalmazták. A három hatalom viszont reáli
san felismerve a várható következményeket nem kívánt semmiféle alkot
mányos kötődést engedélyezni,20 mert az megszállói és jelenléti jogaikat 
ásta volna alá. Nem volt kétséges, Nyugat-Berlin szabadsága és életké
pessége addig volt védhető, amíg a megszállók ott tartózkodtak és meg
követelték az „utánpótlási útvonalak”21 használatát. Ezért is ragaszkod
tak az egész város négyhatalmi státuszához, holott a Szovjetunió kelet- 
berlini jogai és felelősségei mögül fokozatosan kivonult, és azokat előbb 
a magisztrátus, majd felsőbb NDK-szervek vették át. Mindazonáltal a ke
leti szektorban a végső szó joga továbbra is a Szovjetunióé maradt. 
A négyhatalmi státusz miatt Kelet-Berlin soha nem vált más NDK váro
sokkal azonos, teljesen integrált területté, habár a keletnémet államot 
onnan kormányozták. Bizonyos maradványok, mint a négy megszálló

20 Habár a jogi kapcsolatok terén igen komoly engedményeket tett a szövetségi törvé
nyek átvétele, a konzuli képviselet, Nyugat-Berlin bevonása az NSZK nemzetközi 
szerződéseibe, stb. terén.

21 A megközelítési útvonalakra vonatkozóan -  a légi közlekedést leszámítva -  nem léte
zett négyhatalmi megállapodás, a megszállás tényéből csak a katonai közlekedés sza
badsága volt levezethető, a civilé nem. Egészen pontosan a nyugatiak a Hágai Száraz
földi Hadviselési Szabályzat 43. pontjára hivatkozva teremtették meg a polgári közle
kedésjogi alapját. E szerint a megszállt területeken civilizált állapotokat kell fenntar
tani. A gazdasági életképesség Nyugat-Berlinben csak a nyugatnémet kereskedelmi 
kapcsolatok révén volt megőrizhető; a város exportjának 97%-a a Szövetségi Köztár
saságba, illetve azon keresztül a nyugati világba irányult. A civil közlekedést és a szö
vetségi jelenlét mértékét végül 1971-ben a Négyhatalmi egyezményben szabályozták. 
In: Mahncke, 1973. 182.
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rendszeres járőrözése és mozgásszabadsága egész Berlinben, az NDK- 
törvények közvetett átvétele, vagy a kelet-berlini képviselők jogállása a 
jvjépi Kamarában22 jól érzékeltették mindezt.

Összességében véve megállapítható, hogy az eredeti négyhatalmi 
megszállói jog és felelősség egész Berlin felett az idő múltával lebomlott 
egy erős háromhatalmi megszállói jogra Nyugat-Berlinben, egy gyenge 
szovjet felelősségre Kelet-Berlinben és egy még gyengébb négyhatalmi
ra egész Berlinben.

Emst Reuter jobb keze

Ernst Reuter, az egykori berlini városi tanácsos és magdeburgi főpolgár
mester 1946-ban tért vissza törökországi száműzetéséből, és hamarosan új
ra a közlekedésért felelős adminisztrációt vezette.23 1947 nyarán megvá
lasztották a még osztatlan Berlin főpolgármesterévé, beiktatása azonban a 
szovjet vétón megbukott, és majd csak miután 1948 őszén kettévált a köz- 
igazgatás, foglalhatta el a főpolgármesteri széket -  Nyugat-Berlinben.

Brandt az SPD „nagy Öregjével” 1947 elején ismerkedett meg 
Annedore Leber24 házában, és rövidesen leghűségesebb követőjévé vált. 
Kettejük viszonyát a csonka családban felnőtt Brandt apa-szindrómája is 
befolyásolhatta, sokkal lényegesebb azonban Németország jövőjével kap
csolatos elképzeléseik és koncepcióik azonossága. Ennek ellenére, helye
sebben mondva éppen ezért politikai karrieije a berlini SPD-ben döcö
gősen indult. Reuter nézetei miatt ugyanis szembekerült a hannoveri 
székhelyű SPD-vezetéssel, egyfajta rivalizálást váltva ki közte és az elnök 
Kurt Schumacher között. Támogatta az adenaueri politikát, amely egy 
nyugatnémet szövetségi állam megteremtésére és annak nyugati integrá
ciójára irányult. Schumacher viszont nem akarta a német egységre néz
ve ezzel járó veszélyeket felvállalni.

22 Nyugat-Berlinben is közvetett átvételi eljárás során iktatták be a szövetségi törvénye
ket, a nyugat-berlini képviselők pedig hasonlóképp nem lehettek a Bundestag és a 
Bundesrat teljes jogú tagjai (nem szavazhattak, és nem közvetlenül választották, ha
nem a városi képviselőtestület delegálta őket). Ez utóbbi korlátozást egyébként a ke
let-berlini képviselők népi kamarai részvételére nézve 1982-től feloldották.

23 Az 1920-as években egyesítette a létrejövő Nagy-Berlinben a körzeti közlekedési szol
gáltatókat, létrehozta a máig fennálló Berlini Közlekedési Társaságot és egységes ta
rifarendszert vezetett be.

24 Julius Leber özvegye.
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Sok berlini politikussal ellentétben Brandt is a nyugatnémet valutare
form mellett tette le a voksát. Az SPD tartományi bizottságához benyúj
tott kérvényében a szovjet politikát tette felelőssé, hogy addig meghiú
sult egy össznémet pénzügyi reform. Azzal érvelt, hogy egyedül a nyuga
ti zónák gazdasági és politikai felemelkedése segítheti elő Németország 
egységének és szabadságának helyreállítását. Egyetértett Reuterral 
amikor az Berlint pajzsnak nevezte, amely mögött Nyugat-Németország 
helyreállítható, ám később belátta, tévedett, amikor azt hitte, hogy a 
„magállam” a keleti részt is magához vonzza.25 26

1949. január 14-én a világ helyzetéről és az SPD feladatairól tartott be
szédében Brandt reményét fejezte ki, hogy a Szabad Berlin megmaradá- 
sa talán megakadályozza a szovjet megszállási övezet bolsevizálását.27 
Brandt és Reuter egyaránt ragaszkodott ahhoz, hogy Nyugat-Berlin a 
Szövetségi Köztársaság része legyen. Utóbbi óvta a nyugati szövetségese
ket attól, hogy jogi konstrukciók foglyává váljanak, és úgy vélte, a négy
hatalmi felelősség nem lehet akadálya, hogy Nyugat-Beríint az NSZK-ba 
integrálják, vagy legalább a berlini Bundestag- és Bundesrat-képviselő- 
ket közvetlenül válasszák.28 Ez utóbbi ötlettel még McCloy29 is szimpa
tizált,30 a franciák és Adenauer, az alkotmányozó szerv, a Parlamenti 
Tanács elnöke viszont ellenezték.

1949. május 8-án az SPD tartományi pártnapján Reuter felajánlotta 
Brandtnak a közlekedésért és az üzemekért felelős városi tanácsosi posz
tot, amely révén bizonyos fokig utódává tette volna meg. Brandt viszont 
elhárította a megtiszteltetést, mert a Bundestagba akart menni. Augusz
tustól egyike a nyolc berlini képviselőnek a Szövetségi Gyűlésben. Bár a 
nyugati megszállók szuszpenziója értelmében nem rendelkezhettek sza
vazatijoggal, 1957-ig tagja a parlament alsóházának, ahol a külügyi bi
zottságban ténykedett, az NSZK szövetségesekkel kötött, szuverenitását 
biztosító szerződéseinek főelőadója volt. Berlin teljes szövetségi integrá
ciója érdekében képviselőként a nyugati szövetségesek fenntartásait tu
domásul véve már nem gyakorolt nyomást, de újra és újra javasolta a szö
vetségi minisztériumok áthelyezését.31 Miután azonban Németország

25 Brandt, 1992. 12.
26 Brandt, 1982. 433.
27 Prithe, 1973. 83.
28 Brandt, 1982. 434.
29 Amerikai Legfelső Biztos és katonai kormányzó Németországban
30 Brandt, 1992. 16.
31 1956-ban például a postaügyi, a menekültügyi és az össznémet ügyek minisztériumá

nak Nyugat-Berlinbe költöztetését. In: PRrrriE, 1973. 99.
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megosztottság*! az 1950-es években elmélyült, baráti körben elkeseredet
ten követelte Nyugat-Berlin fővárossá tételét.

Ami berlini politikai előmenetelét illeti, 1949 végén Wilmersdorf ke
rület pártelnökének választották meg, és átvette a pártlap, a Sozial- 
d e m o k r a t  szerkesztését. 2 1950 decemberében a városi képviselőtestület 
tagja lett, a szövetségi ügyek bizottságának elnökévé választják. 1952-ben 
Reuter biztatta, hogy induljon Berlinben az SPD tartományi elnöki vá
lasztásán, ám a tisztséget nem tudta elhódítani Franz Neumanntól, 
196:135 arányban alulmaradt. Igaz, néhány hét múlva meghalt Kurt 
Schumacher, és ezáltal Neumann pozíciója meggyengült, 1953-ban 
azonban Brandt is elveszítette legfőbb támaszát, Reutert. Az 1954-es 
újabb elnökválasztáson megint kudarcot vallott, ezúttal csak két szavazat
tal jutott kevesebb neki. Elnökhelyettesi poszttal vigasztalták, majd ami
kor Ottó Suhr a városi parlament elnöki székét a főpolgármesterire 
cserélte, a képviselőtestület élére került.

Neumannhoz való hűvös viszonya azonban nemcsak kettejük rivalizá
lására vezethető vissza, ellentétük gyökere a Reuter-Schumacher- 
elképzelések szembenállásában és Berlinre nézve az abból eredő követ
kezményekben keresendő. A berlini SPD-elnök köré tömörült tagság 
ellenezte a szövetségi törvények berlini átvételét,32 33 34 egyrészt mert azokat 
a Bundestagban az SPD-frakció ilyen formában nem szavazta meg, más
részt mert a korábbi berlini szociálpolitikai reformokkal összehasonlítva 
visszalépést jelentettek, különösen az oktatásról, a beteg- és nyugdíjbiz
tosításról és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények esetében. 
Reuter és Brandt viszont azzal érvelt, hogy Berlin kötődése a Szövetség
hez elsőbbséget élvez, és ezt az álláspontjukat érvényesítették is: „Nyu
gat-Berlin nem létezhet a milliárdok nélkül, melyek számára a jelen állás 
szerint évente szövetségi forrásokból befolynak. Ezért Berlinnek és a berlini 
SPD-nek tisztáznia kell viszonyát a Szövetséghez, és ezen a téren sajnos 
nincs alternatíva; a Szövetséghez fűződő kötődést nem veszélyeztethetik a 
szövetségi törvényekkel szemben megfogalmazódó fenntartások.”̂

32 Visszanevezi Berliner Stadtblatt-ra és 1952-ig, a lap megszűnéséig annak élén marad.
33 Ezt az 1952. január 4-i Harmadik Átvezetési Törvény írja elő, amely egyébként Ber

lin helyzetét szabályozta a Szövetség pénzügyi rendszerében, (von dér Gablenz, 1962. 
186-192.) Ezzel kapcsolatban a nyugati szövetségesek előbb kifogásaikat fogalmazták 
meg, (von dér Gablenz, 1962. 192-193.) majd bizonyos feltételek mellett engedé
lyezték az átvételi eljárást, (von dér Gablenz, 1962. 168-169. és 221-222.)

34 Idézet Brandt Kurt Schumachemek címzett kéziratából. In: Heimann, 2001. 43.
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Felfelé ívelő pálya

Bár 1954-ben Berlinben, 1956-ban pedig Münchenben próbálkozott si
kertelenül Brandt, hogy bejusson az SPD országos vezetőségébe, az 
1950-es évek második felében töretlenül ívelt felfelé a „szerencsecsilla
ga”. 1957-ben az elhunyt Suhr helyét vette át ismét, ezúttal Berlin 
kormányzó polgármesteri tisztében.3̂  1958 elején aztán harmadik neki
futásra legyőzte Neumannt a berlini SPD-elnökségért folytatott küzde
lemben, és még ugyanabban az évben Stuttgartból bejutott az SPD köz
ponti elnökségébe.

Mindezen sikerek elérésében viszont nem kis szerepet játszhatott egy 
közvetve magyar vonatkozású esemény 1956 őszén. November 5-én este 
a schönebergi városháza előtt mintegy százezres tömeg verődött össze, 
hogy a magyar forradalom nyugati cserbenhagyása miatt és a szabadság- 
harcosokkal szolidaritást vállalva tüntessenek. A beszédet mondó Nett- 
mannt kifütyülték, és a tömeg radikalizálódó része a Brandenburgi 
kapuhoz akart vonulni. Brandt jól tudta, hogy a szektorhatár túloldalán 
felsorakoztatott karhatalmista alakulatok csak a provokációra várnak, 
ezért, bár eredetileg nem tartott volna beszédet, a szószékre lépett, és 
megpróbálta lecsillapítani a felindult tömeget.

A Steinplatzra invitálta őket, hogy tiszteletüket tegyék a sztálinizmus 
áldozatainak emlékművénél. Egy néhány ezres, fiatalokból álló és erő
szakra kész csoportosulás mégis elindult a Brandenburgi kapuhoz, 
akiket viszont sikerült „jobb belátásra téríteni”, azokkal Brandt a szovjet 
háborús emlékműhöz vonult. A maradék a nyugat-berlini rendőrséggel 
és a brit katonákkal konfrontálódott. Brandt az este folyamán többször is 
beszédet mondott, és az indulatok megfékezésére közös éneklésre bírta 
a tömeget. Az „Ich háti’ einen Kamerádén” című dal után, amelyet a harc
ban elesett baj társak emlékére szoktak felidézni, még a német himnuszt 
is elénekelték. Ezen az éjjelen Brandt komoly elismerést vívott ki magá
nak politikai körökben, és egyben belopta magát a berliniek szívébe is.35 36

35 Nyugat Berlin főpolgármesterét kormányzó polgármesternek nevezték. Az október 3- 
án lezajló választáson 22 tartózkodás mellett 86 igen és 10 nem szavazatot kapott.

36 Stern, 1990. 47.; Brandt, 1992. 20-22.; H eimann, 2004. 196-197.
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Berlin bleibt frei37

A szovjet vezetés 1958. november 27-én ultimátumban38 követelte Nyu- 
gat-Berlin Szabad Várossá alakítását és demilitarizálását, azaz a nyugati 
szövetségesek kivonulását. A fontos tényeket figyelmen kívül hagyó, 
gyakran egymásnak ellentmondó logikai elemekből felépített érvrend
szer gyakorlatilag erődemonstráció volt, amely a Szovjetunió fegyverke
zési versenyben elért eredményeinek -  szputnyik fellövése, interkonti
nentális ballisztikus rakéták kifejlesztése -  diplomáciai aprópénzre váltá
sát jelentette. Túl azon, hogy természetesen reális mozgatórugói is 
voltak a fenyegetésnek: Nyugat-Berlin kirakat és menekülési útvonal
szerepe révén az NDK gazdasági és politikai konszolidációját akadályoz
ta.39 A követelések nem teljesítése esetén egy az NDK-val megkötendő 
különbéke-szerződést ígértek, amely Berlinre nézve -  a szovjetek szerint 
legalábbis -  azzal járt volna, hogy az NDK átveszi a területén áthaladó 
berlini megközelítési útvonalak ellenőrzését. Az Ulbricht irányította 
pártállamot semmi sem kötelezte volna a továbbiakban. A nyugati hatal
mak persze azonnal leszögezték: a Szovjetunió önként lemondhat saját 
megszállói jogairól, ez azonban nem érinti az egykori szövetségesei felé 
továbbra is fennálló kötelezettségeit

Fél évvel később, amikor az ultimátum lejárt, a fenyegetéseket nem 
váltották be. Ez idő alatt azonban Hruscsov és Ulbricht akaratlanul is 
hozzájárultak a nyugat-berlini főpolgármester nemzetközi ismertségéhez 
és népszerűségéhez. Hruscsov egyébként Halvard Lángén40 keresztül 
Willy Brandt tudomására hozta: a berlini kérdés magától meg fog oldód
ni. Addig tartják ugyanis nyomás alatt a várost, míg az emberek tömege
sen el nem hagyják, gazdasága összeomlik, és így Nyugat-Berlin az NDK 
ölébe nem hullik.41

Az 1958. december 7-i választások a Hruscsov-jegyzék által kiváltott 
feszült légkörben zajlottak. Az SPD bonni direktívák nélkül, szakítva a 
hagyományokkal, amerikai mintát követve, ugyanakkor a helyi igényeket

37 „Berlin szabad marad”; ezzel a jelszóval kampányolt Brandt a helyi választásokon 
1958-ban a Hmscsov-ultimátum kiváltotta második berlini válság árnyékában.

38 Id. Németh, 1993. 129-133.
39 A szektorhaláron át Nyugatra távozók nem csak lábbal szavaztak a rendszer ellen, ha

nem pótolhatatlan munkaerő- és szakemberveszteséget is okoztak a keletnémet nép
gazdaságnak.

40 Norvég külügyminiszter, Brandt közeli jó barátja, egykori főnöke.
41 Brandt, 1992. 23.
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figyelembe véve kampányolt, méghozzá meglehetősen sikeresen. Brandt 
minden népréteget megszólított, a rendezvényeken pedig a politikát 
összekötötte a szórakozással. Miközben az 1957-es szövetségi választáso
kon az SPD legnagyobb kudarcát szenvedte el, Berlinben 1958 végén 
44%-ról 52,6%-ra nőtt a párt támogatottsága. Az egyedül is kormányké
pes többség ellenére a CDU-nak egy ellenzék nélküli nagykoalíció lehe
tőségét kínálták fel, ahogy Brandt nevezte, „szükségközösséget”, amely a 
Berlin státusza ellen irányuló szovjet fenyegetések tekintetében meg
kerülhetetlen.42

A választásokat követően a szövetségi kormány ösztönzésére „világ kö
rüli útra” indult, hogy Berlin érdekében fellépjen. 1959 márciusában az 
említett körút egyik állomásáról, Indiából visszatérőben leszállt Bécsben, 
ahol Brúnó Kreisky, akkor éppen osztrák külügyi államtitkár, régi jó ba
rátja fogadta egy üzenettel, miszerint Hruscsov kelet-berlini találkozóra 
invitálná a nyugat-berlini főpolgármestert. A meghívás hátterében az 
állt, hogy Kreisky egyik 1959 elején elhangzott előadásában a Berlinnel 
kapcsolatosan megfogalmazott elképzelései mögött a szovjetek Brandtot 
sejtették, ezért a bécsi szovjet nagykövet informális úton kért találkozót 
Hruscsov számára.43

Brandt pozitív szándékait jelezve üzent vissza, ugyanakkor hangsú
lyozta, nem dönthet a nyugati szövetségesekkel és a kancellárral folyta
tott előzetes egyeztetés nélkül.44 Adenauer Brandtra bízta a döntést,45 az 
amerikaiak viszont ellenezték. Két SPD elnökségi tag (Carlo Schmid és 
Fritz Erler) Moszkvában tett látogatása sem végződött túl biztató jelek
kel, a Berlinnel kapcsolatos merev szovjet álláspont kétségessé tette kéz
zelfogható eredmények elérését a találkozó során. A szovjetek végül ki
szivárogtatták az előkészületeket, és miután azok téves interpretációban 
nyilvánosságot kaptak, Brandt lemondta a találkozót.

Hogy a személyes megbeszélés fordulatot eredményezett volna, utólag 
sem hitte, mégis bánta, hogy elszalasztott egy lehetőséget, hogy megad
ja a kezdőlökést egy esetleges négyhatalmi Berlin-tárgyalásnak, amely ta
lán az 1971-eshez hasonló megegyezéssel zárult volna, ám még a fal 
megépítése előtt -  előnyösebb feltételek mellett46 1963 januárjában az

42 H eimann, 2001. 47.
43 Brandt, 1976. 111.
44 Brandt, 1992. 41.
45 A kancellár engedékenysége mögött az SPD-ben sokan pártpolitikai csapdát sejtettek.
46 Brandt, 1976. 110.
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tán újabb lehetőség nyílott egy Brandt-Hruscsov-találkozóra,47 
Adenauer ezúttal is Brandtra bízta a döntést, a külügyminisztérium kité
rő választ adott, a szövetségesek álláspontján pedig nem lehetett eliga
zodni, Rainer Barzel, az Össznémet ügyek minisztere viszont hevesen 
ellenezte. A döntést végül a berlini koalíciós partner CDU heves ellenál
lása hozta meg. Franz Amrehn, a városi képviselőtestület CDU frakciójá
nak vezetője óva intett attól, hogy Berlin önálló külpolitikát folytasson, 
és a koalíció felbontásával fenyegetett, amennyiben a találkozó létrejön. 
Brandt ezért lemondta, Hruscsov pedig nagyon megsértődött a második 
visszautasításon, ugyanakkor a kelet-berlini szovjet nagykövet Ab- 
rasszimov elismerte, Nyugat-Berlint érintő konkrét engedményeket nem 
lehetett volna elérni,48

Merev álláspontjáért a CDU az 1963 februáijában zajló berlini válasz
tásokon komoly árat fizetett, miközben az SPD abszolút többségét tovább 
növelve 61%-ot ért el. A Hruscsov-találkozóval kapcsolatos kudarc 
Brandtban megérlelte a szakítás gondolatát, és bár az SPD egyedül is 
kormányozhatott volna, ezúttal az FDP-nek kínáltak fel koalíciót.

A fa l

A nyitott szektorhatárral járó negatív következmények az NDK-ra nézve 
már ismertek. Ennek tükrében érthető, hogy az NSZEP-vezetés Nyugat- 
Berlin elszigetelésére törekedett. Bár érdekeik azonosak voltak a Szovjet
unióéival, korlátozott szuverenitását mutatta, hogy amikor Friedrich 
Ebért, kelet-berlini főpolgármester 1959-ben a „kínai nagy falról” be
szélt, Moszkvából még vétót kapott. Ugyanígy ellenezte az 1961. márci
usi Varsói Szerződés-tanácskozáson Hruscsov mellett Kádár János és a 
román Georghíu-Dej is Ulbricht tervét, hogy szögesdrótakadályt húzza
nak fel a városon keresztül.

A szektorhatár lezárása körüli huzavona hírére 1961 nyarán újra ma
gasba szökött az NDK-disszidensek száma, mert a keletnémetek attól fél
tek, hamarosan nem lesz többé lehetőségük elmenekülni. Ulbricht pedig 
a Varsói Szerződés tagállamainak augusztus eleji moszkvai találkozóján

47 Hruscsov Kelet-Berlinbe készült a NSZEP pártkongresszusára, Brandtot az ottani 
szovjet nagykövetség egyik alkalmazottján és a nyugat-berlini svéd és osztrák konzu
lon keresztül értesítette.

48 Brandt, 1992. 43.
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kikényszerítette a drasztikus fellépés engedélyezését, miután azzal fényé- 
getett, hogy termelési veszteségei miatt az NDK nem tudja teljesíteni a 
KGST-n belüli szállítási kötelezettségeit.

Amikor augusztus 12-ről 13-ra virradó éjjel Berlin két fele közötti át
járást megakadályozandó szögesdróttal és fegyveres őrséggel vették kö
rül Nyugat-Berlint, Brandt az SPD kancellárjelöltjeként kampánykör- 
úton a Szövetségi Köztársaságban tartózkodott. Előző nap Nürnbergben 
még a berlini helyzet komolyságáról beszélt, de nem gondolhatta, hogy 
másnap hajnalban vonaton Hannoverbe érkezvén milyen kellemetlen 
hírrel ébresztik majd. Azonnal Berlinbe repült, a Tempelhof reptérről 
pedig a Potsdami térre és a Brandenburgi kapuhoz hajtatott, hogy sze
mélyesen győződjön meg arról, mi folyik a városban. Ezután a szövetsé
ges parancsnokság dahlemi rezidenciájára sietett.49 Miközben a polgár- 
mester határozott fellépést sürgetett, Washington óvott az elhamarko
dott reakciótól. Brandt kérte a városparancsnokokat, hogy állítsanak 
megerősített őrséget a szektorhatárra a nyugat-berlini lakosok megnyug
tatása végett, ám erre csak 20 órával később került sor.50

A szenátus egész nap ülésezett, este pedig összeült a berlini képviselő
ház is. Brandt az itt tartott beszédében és a Berlin Rádióban elhangzó 
nyilatkozataiban elítélte a szektorhatár megerősített államhatárrá válá
sát, kirohanást intézett az Ulbricht-rezsim törvénytelen és embertelen 
akciója ellen, továbbá a lipcsei őszi vásár és más keletnémet rendezvé
nyek bojkottjára szólított fel.51

„...nem bennünket zártak el erőszakkal a külvilágtól, mint egykor 
[1948/1949-es blokád -T . G.], sokkal inkább egy rezsim zárta be saját ma
gát és polgárait előlünk” -  fogalmazott.52 53 A szektorhatáron felsorakozó 
NDK-katonaság jelenlétét a városban a négyhatalmi státusz megsértésé
nek tekintette/3 A Kommandatúrát (városparancsnokság) arra kérte, ne 
csak Moszkvába és Kelet-Berlinbe, hanem a Varsói Szerződés valameny-

49 Ekkor volt először és utoljára a szövetséges főhadiszálláson, ahol meglepetésére a fa
lon Kotikov tábornok, az egykori szovjet városparancsnok fényképe díszelgett. A nyu
gati parancsnokok így adóztak Berlin négyhatalmi státuszának. In: Brandt, 1992. 1,

50 Brandt, 1976. 13.
51 H eimann, 2004. 324-333.; Prittie, 1973. 145.
52 Brandt, 1976. 10.
53 A második világháború végén a fegyverletételt követően életbe léptetett demilitarizá- 

ciót, amely a német hadseregre vonatkozott, a létrejövő német államokban -  egyolda
lúan -  feloldották az egykori szövetségesek. Berlinben ez azonban nem történt meg, 
így oda német katona nem tehette be a lábát. Az NDK ezt a tiltást többször is felrúg
ta, mindannyiszor heves ellenkezést provokálva ki a nyugatiakból.
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Fent: A berlini fal építése 1961 augusztusában 
Lent: A berlini fal a Potsdamer Pfatz mellett (1967)
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nyi tagállamának fővárosába küldjenek tiltakozó jegyzéket.54 A nyugati 
diplomácia viszont meglehetősen bénultan reagált, hiszen a szovjet 
városparancsnok55 csak 40 órával később vehette kézhez a formális tilta
kozást, a Szovjetunióba pedig 72 óra elteltével futott be a nyugatiak fele
lősségre vonó jegyzéke. Biztonsági erők felvonultatásával demonstrálan
dó energikus politikai akcióra, amelyet Brandt sürgetett, nem voltak 
hajlandóak, megelégedtek annyival, hogy nyugat-berlini jogaik nem sé
rültek. Kennedy az új hatalompolitikai környezetben nem kívánt Berli
nért egy általános háborút kockáztatni.56

Augusztus 16-án negyedmillió ember gyűlt össze a városháza előtt, 
hogy tiltakozását fejezze ki. Itt hangzott el Brandt Nyugatnak sem tetsző 
beszéde, amelyben a szavaknál többet érő politikai akciót követelt. 
Hangsúlyozta, nem kapitulálnak a keletnémet agresszió előtt, kritizálta a 
nyugati hatalmakat, hogy kiengedték kezükből Kelet-Berlint, holott 
négyhatalmi jogaik egész Berlinre szóltak. Óva intett ugyanakkor az 
egyéni akcióktól, amelyek hasztalan vérontáshoz vezethetnek.57

Augusztus 15-én levelet írt Kennedynek,58 amelyben figyelmeztette: 
ha folytatódik a Nyugat-Berlinre nehezedő nyomás „Szabad Várossá” té
tele ügyében, akkor menekültek tömegei fogják elhagyni a várost. Java
solta az amerikai garnizon megerősítését és a nyugat-berlini háromhatal
mi felelősség proklamálását. A német kérdést nem szabad befejezettnek 
tekinteni, és Berlin ügyét az Egyesült Nemzetek Szervezete elé kell vin
ni. Ez utóbbit egyébként 18-án a Bundestagban mondott beszédében is 
követelte.

Kennedy válaszul újabb harci egységeket küldött a városba, augusztus 
19-én pedig alelnöke, Lyndon B. Johnson tett látogatást Berlinben. A tár
gyalást a Szovjetunióval viszont elutasította, mondván, hogy nem kíván 
nyomás alatt egyezkedni.59 Szintén a városba küldi Lucius D. Clayt, a lé-

54 Brandt, 1992. 3.
55 Ilyen tisztség ekkor már gyakorlatilag nem létezett, feladatait a Németországban ál

lomásozó szovjet erők főparancsnoka vette át.
56 A fal Nyugaton sokakban inkább megkönnyebbülést keltett: az NDK-val nem kötöt

tek különbékét, a nyugati szövetségesek jelenlétét nem vonták kétségbe, és háború ve
szélye sem fenyegetett. In: Brandt, 1976. 15.

57 Prittie, 1973. 145-147.
58 Heimann, 2004. 336-338. -  Heinrich von Brentano, NSZK külügyminiszter szemre

hányást tett neki, amiért nyomást gyakorolt a nyugati hatalmakra. Azzal is megvádol
ták, hogy választási esélyeit -  1961 ősze, szövetségi választások -  igyekezett megnövel
ni a berlini válsághelyzet kihasználásával.

59 Brandt, 1992. 3 ^ .
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gihxd egykori megszervezőjét, akit Berlinben ezúttal is hősként köszöntő t- 
tek, és aki jó  vélem énnyel volt a teljesen együttműködő főpolgárm ester
ről: Brandt igazi vezéregyéniségnek bizonyult a válság pillanataiban.60

Alig több mint egy év múlva, 1962. augusztus 17-én lelőttek egy szök
ni próbáló férfit a Checkpoint Charlie keleti oldalán, amelyre Nyugat- 
Berünben demonstrációkkal és agresszív akciótervekkel válaszoltak. 
Brandt egy esti tüntetést az 1956. november 5-ihez hasonlóan, ám ezút
tal egy rendőrségi autó hangszóróján keresztül próbált lecsillapítani: 
^Erőszakkal nem lehet ledönteni a falat!” Az általa „a szégyen falának” 
nevezett szektorhatár védelmére kirendelte a rendőrséget, amivel még 
az árulás vádját is magára vette, holott csak a felesleges provokációktól 
és azok veszélyes következményeitől óvta a berlini lakosokat. Ezután üz
leteket és hivatalokat keresett fel, hogy elmagyarázza az embereknek, mi 
lehetséges és mi nem:61 „...meg kell tanulnunk együtt élni a fallal, nem 
fogadva el ugyan, s még kevésbé szeretve. De türelemmel és elővigyázatos
sággal átjárhatóvá kell tennünk! Nem tüntethető el, de szélesebb kontextus 
keretein belül lényegtelenné kell váljonZ”62

Passierschein-egyezmények63

A berlini fal megépülése után két évnek kellett eltelnie, hogy Brandt 
előbb idézett szavai legalább részben a gyakorlatban is szerepet kapja
nak. A nyugat-berliniek mozgásszabadsága 1952 májusától volt kitéve 
korlátozásoknak, ekkortól kezdve nem léphettek az NDK területére, 
1961. augusztus 13-a után pedig kiterjedt ez a korlátozás Berlin keleti 
szektorára is, rokoni, baráti vagy éppen kollegiális kapcsolatokat szakít
va szét. Habár Ulbricht 1963 februáijában a nyugat-berliniek látogatásá
nak lehetőségeiről „Berlin, az NDK fővárosában” (Berlin, Hauptstadt 
dér DDR) úgy nyilatkozott, hogy csak olyan megállapodás lehetséges, 
amely megfelel a nemzetközi jog elveinek, Brandt a választási sikerein 
felbátorodva március 18-án a városi közgyűlés elé terjesztette javaslatait.

A nyugati hatalmak nem elleneztek semmilyen kapcsolatfelvételt gaz
dasági és kulturális téren, és különösen az amerikaiak mutatkoztak ér-

60 PRirriE, 1973. 149.
61 Brandt, 1992. 4.
62 Prittie, 1973. 148.
63 Átlépő igazolvány.



A berlini fel a Brandenburgi Kapunál. A tábla felirata: Figyelem! Ön elhagyja Nyugat- 
B erlin i! (Museum H aus am Checkpoint Charlie)
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deklődőnek. Bonn ugyanakkor gyanakvóan szemlélte a közeledést, mert 
ekkor még nem tartotta lehetségesnek, hogy el nem ismert állammal 
folytassanak tárgyalásokat, másfelől attól is tartott, az NDK Nyugat-Ber- 
iin önálló államiságára próbál majd rájátszani.64

A tárgyalásokra a feltételek azonban csak hónapok múltán értek meg. 
1963 vége felé jutott Brandték tudomására olyan információ, amely a ke
letnémet kormány párbeszédkészségére utalt. Dr. Schibold, egy az NDK- 
val gyakran kereskedő üzletember révén a városháza gazdasági admi
nisztrációja arról értesült, hogy a fal túloldalán egy látogatási szabályo
zástól kereskedelempolitikai előnyöket remélnek. Jelzésértékű volt az is, 
hogy éppen akkoriban könnyítettek először a Varsói Szerződés egyes ál
lamai közötti személyforgalmon.

1963. december 5-én Alexander Abusch, az NDK Minisztertanácsának 
alelnöke ajánlott Brandtnak írt levelében egy korlátozott és határidős át
lépő igazolvány-rendezést. A főpolgármester nem habozott, a szenátussal 
még aznap megtárgyalták az ügyet, és értesítették a szövetségi kormányt. 
A szövetséges parancsnokokat másnap informálták, és még december 6- 
án Dr. Kurt Leopold,65 a Zónaközi Kereskedelemért felelős Állami Va
gyonkezelő Vállalat vezetője átnyújtott Kelet-Berlinben egy válaszjegyzé
ket, egyúttal tudatta: a szakértők készen állnak a gyakorlati kérdések 
megtárgyalására. A tárgyalásokon a szenátus képviselőinek óvatosnak kel
lett lenniük, hogy az egyezmény ne öltsön államközi jelleget, ne tartal
mazzon semmiféle utalást az NDK elismerésére vonatkozóan, és kikösse, 
hogy a keletnémetek nem folytathatnak semmiféle szuverén tevékenysé
get (például a kérvények átvétele) Nyugat-Berlin területén.

December 12-e és 17-e között hét tárgyalás folyt több mint 30 órán ke
resztül. Az NDK-vezetés a látogatók számát rendkívül szűkre szabta vol
na, először csak az első- és másodfokú rokonokat engedte volna be. Nem 
akart az országából elmenekültek „tetteinek” büntető törvénykönyvbeli 
következményeitől sem eltekinteni, valamint olyan szerződéshez ragasz

64 A keleti fél szemszögéből viszont elképzelhetetlen volt, hogy a szövetségi kormány tár
gyaljon Berlin nyugati felének nevében, mert az Nyugat-Berlin NSZK-hoz tartozásá
nak képzetét keltette volna.

65 Ó volt a nyugat-berlini főpolgármester mindenkori megbízottja, amennyiben az 
NDK-kormánynál a Berlinbe vezető útvonalakon történt akadályoztatás miatt kellett 
panaszt tenni. A személyforgalom kérdésében viszont Kelet-Berlm nem akarta őt tár
gyalópartnernek elfogadni, közvetlenül a szenátussal kívántak kapcsolatba lépni, 
amely mögött a keletnémet taktika húzódik meg: közelebb kerülni Nyugat-Berlin 
Szabad Város státuszához.
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kod ott, amely nemzetközi jogi jelleget kapott volna. Ehhez képest vi
szont bámulatosan sokat engedett, és miután a szövetségi kancellár 
Erhard távollétében helyettese, Erich Mende az utolsó pillanatban szin
tén hozzájárulását adta, sor kerülhetett az egyezmény aláírására. Hogy 
kerüljék az államközi szerződés jellegét, a kelet-berlini hivatalnokok a 
kérvényeket postai alkalmazottként vették át Nyugat-Berlinben. A kérvé
nyek elbírálása és az átlépő igazolványok kiállítása Kelet-Berlinben, át
adásuk viszont újfent Nyugat-Berlinben történt. Az egyezmény csak 
azokra a nyugat-berliniekre vonatkozott, akiknek volt rokonuk a város 
másik felében, érvényessége 1963. december 19. és 1964. január 5. kö
zötti időszakra (az ünnepek miatt) szólt. 790,000 nyugat-berlini használ
ta ki a lehetőséget 1,2 millió látogatáshoz. 1964. január 9-én Erhard kan
cellár mégis kritikusan nyilatkozott az egyezményről, szerinte az NDK a 
„három állam-elméletének” igazolására használja ki az egyezményt, 
mintha az útlevélegyezmény volna. Ezért február 27-én megbukott az 
újabb -  ezúttal 1964 húsvétjára és pünkösdjére irányuló -  Passierschein- 
egyezmény.

Erre Brandt, megbeszéléseket folytatott Erharddal, és miután siker
rel járt, újra felvették a tárgyalásokat a keletnémet hatóságokkal, A 2. 
Passierschein-egyezményt 1964. szeptember 24-én írták alá. Tartalma 
az előzőhöz hasonló, időbeli hatálya azonban két időszakra is szólt:
1964. október 30 -  november 14. és 1964. december 19.-1965. január 
3. Az NDK ugyan megpróbált az elismerés irányába mutató elemeket 
belevinni a szerződésbe, a szenátus viszont nem engedett. Maradt a ré
gi formula: a szabályozás nem bír államközi jelleggel.66 1965. február 
5-én megállapodtak a húsvéti és a pünkösdi időszakról is. Június 21-én 
azonban már megbukott a terv, hogy az egyezményt további egy évre 
meghosszabbítsák. Az NDK rossz néven vette, hogy Brandt állítólag 
nem válaszolt Stoph egyik levelére.67

1965. november 25-én 23 tárgyalási kört követően megszületett a 3.,
1966. március 7-én pedig a 4. egyezmény. Az 1966. október 6-án kez
dődő tárgyalások az egyezmény folytatására december 13-án végleg 
megszakadtak, mert az NDK a továbbiakban nem fogadta el a záradé
kot, hogy a településnevekről és a hivatali megjelölésekről a feleknek 
nem sikerült egyezségre jutni. Brandt az őt ért szövetségi kritikák elle

66 Bögeholz, 1996.
67 Uo.
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nére sikeresen valósította meg a gyakorlatban a Reutertől örökölt poli
tikai gondolatot: „Ami jó az embereknek a megosztott országban, az jó
a nemzetnek is.”68

Gazdasági kihívások és megfelelések - Nyugat-Berlin felvirágoztatása

A megosztott városrész bizonytalan jövője és előnytelen fekvése miatt az 
1950-es években jelentős volt az elvándorlás. A háborús időszakból még 
mindig visszamaradt újjáépítéshez, továbbá a város életképességének 
fenntartásához fiatal, képzett munkaerőre volt szükség. Ezt az utánpót
lást az NDK-ból menekültek csak részben biztosították, mert többnyire 
továbbmenekültek az NSZK-ba.

A gazdasági nehézségekre adott politikai válasz helyett a gazdaság fel
lendítésére volt szükség, amelyet szövetségi forrásból finanszíroztak. Kü
lönböző kedvezményekkel igyekeztek a keletnémet menekülteket ott 
tartani, nyugatnémeteket pedig a városba csábítani, mindemellett a nyu
gat-berlini munkaerő nélkülözhetetlen részét képezték a város keleti 
feléből átjáró ingázók.

A szövetségi kormány évente 1 milliárd márkát pumpált a nyugat-berli
ni gazdaságba, aminek következtében a munkanélküliség 3%-ra szorult 
vissza. 1960-ig, Brandt polgármesterségének első három évében 100.000 
új lakás épült, a város bevétele évente 10%-kal nőtt. 1958-ban egymillió lá
togatót regisztráltak, A Hruscsov-ultimátum hatására, tartva egy eseüeges 
újabb blokádtól, élelmiszerből és tüzelőanyagból fél évre elegendő tartalé
kot halmoztak fel. A Kurfurstendamm69 réseit új szállodákkal, irodaházak
kal és lakásokkal töltötték ki. A Charlottenburg kastélyt régi fényében állí
tották helyre, a dahlemi képgaléria a Tiergarten kerületben megépülő 
Nemzeti Galériába költözött. A Reichstag épülete romjaiból újjáéledt, 
a Freie Universitat és a Technische Universitat kibővült, új városi könyvtár 
és kulturális központ épült a Potsdami tér közelében. Berlinnek egyedi ar
culatot adott a mintegy 100 km hosszúságú városi autópálya-hálózat.

A fal felépülése következtében aztán újabb váratlan nehézségek adód
tak: a Nyugat-Berlinben foglalkoztatottak 7%-át, elsősorban kemény fizi
kai munkát végzőket, egyik napról a másikra elvesztették, a gazdasági

68 Brandt, 1976. 106-107.
69 Nyugat-Berlin „Vád utcája”.
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növekedés 1%-ra csökkent, miután az export-megrendelések néhány 
hónap alatt a korábbi 18%-ára redukálódtak. Kari Schiller gazdasági sze
nátor szerint tőkeinjekcióra és évi 15.000 fő aktív korú beköltözőre lett 
volna szükség.70 Ezért a személyi jövedelemadót a nyugatnémet szint alá 
csökkentették. Speciális kölcsönlehetőségeket nyújtottak a menekültek
nek és kisvállalkozásoknak. Az exportőrök nagyobb hitelekhez juthattak. 
Fiatal nyugatnémeteknek indulási segélyt kínáltak,71 Berlin és az NSZK 
közötti repülőutak viteldíját 30%-kal csökkentették, a különbséget a bon
ni költségvetés vállalta át.

Brandt nagyarányú építési projektet jelentett be: 85 millió DM-et kí
vánt fordítani a városi autópályára és a metróra, 25 milliót pedig a két 
egyetem fejlesztésére. A lakásépítési tervet évi 20.000-ről 25.000-re nö
velték. Mindezek érdekében a szövetségi támogatás évi 2 milliárd már
káról 2,5 milliárdra nőtt.72

Willy Brandt főpolgármesterségének 9 éve alatt virágzó várost csinált 
a halálraítélt településből. Nem szabad azonban említés nélkül elmen- 
nünk a munkatársai, a szövetséges hatalmak hozzájárulása és mindenek 
előtt a bonni kormány pénzügyi támogatása mellett. A fentebb vázoltak 
ugyanis nem valósulhattak volna meg az NSZK áldozatos kötelezettség
vállalása nélkül, amely a közvetlen anyagi segítségen túlmenően, kedve
ző hitelek nyújtásában, nyugat-berlini vállalatoknak adott megbízások
ban, vállalati tevékenység vagy állami szervek Berlinbe történő kiszerve
zésében, szövetségi vagy nemzetközi rendezvényeknek a városba vitelé
ben nyilvánult meg.

Willy Brandt és Adenauer

Mivel Brandt polgármesteri időszakának nagyobb része Adenauer kan
cellársága idejére esett, nem volt mellékes, hogyan viszonyultak egymás
hoz. Mindez még érdekesebb annak tükrében, hogy egyfelől rivális pár
tok vezetőiről volt szó, másfelől Berlint és a Szövetségi Köztársaságot kü
lönleges érzelmi kapocs kötötte össze. Ez utóbbi érdekében a szövetségi 
kancellár még a keleti német területek iránti ellenérzését is félretette, 
bár alapvetően poroszellenes volt, és ez oly mértékben befolyásolta Ber

70 Prtttie, 1973. 161.
71 100 DM a beköltözés utáni első és 50-50 DM a második és harmadik hónapban.
72 Prittie, 1973. 162.
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linhez való viszonyulását, hogy Brandt szerint nem is igen kívánta újból 
fővárossá megtenni.73

Magát Adenauerrel összehasonlítva úgy érezte, hogy sokkal inkább 
össznémetségben gondolkodó, számára a „Kelet”, bár nem onnan szár
mazik, ugyanolyan integratív része Európának, mint a Nyugat. Adenauer 
erről viszont másképp vélekedett, szerinte Ázsia az Elbánál kezdődik, és 
ezt így látta már a háború előtt is.74 Brandttal és általában a szociálde
mokratákkal szembeni gyanakvását nem tudta levetkőzni, Kennedyt lá
togatásakor figyelmeztette megbízhatatlanságukra hivatkozva. Willy 
Brandt személyesen akkor lett szálka a szemében, amikortól hivatalos 
„kihívója” lett a szövetségi választásokon. A fal felépülése körül kialakult 
válság idején csak tovább mélyült a szakadék kettejük között. Brandt ne
hezményezte, hogy a kancellár még a nyugati szövetségeseknél is kisebb 
aktivitást mutatott az augusztus 13-a utáni nehéz napokban, és csak au
gusztus 22-én érkezett Berlinbe, ahol ennek megfelelően hűvös fogadta
tásban részesült. A főpolgármester nem vette ugyan tudomásul, hogy 
Adenauert a szövetségesek is visszafogottságra intették, mert nem kíván
ták provokálni a szövetségi jelenlétre oly érzékeny Szovjetuniót.

Másfelől a kancellár -  Brandttal ellentétben -  nem szakította meg ép
pen zajló választási kampány körútját, sőt hátba támadta a minden erejé
vel Berlin ügyét szolgáló főpolgármestert: Regensburgban tartott beszé
dében Brandtot hibáztatta cselekvőképtelenségéért75 76 77 és őt tette felelőssé 
a Berlinben történtekért. Más beszédeiben és választási plakátokon -  ez 
utóbbiakon mutatóujját figyelmeztetőleg felemelve -  az augusztus 13-a 
után történteket Hruscsov Willy Brandtnak és az SPD-nek nyújtott vá
lasztási segítségeként jellemzi.7®

Hűvösebb személyes kapcsolatuk ellenére Brandt mégis úgy vélte, 
berlini főpolgármesteri minőségében mindig nyitva állt előtte a kancel
lár ajtaja. Ha a Berlin számára nyújtandó pénzügyi segítségről volt szó, 
Adenauer soha nem mutatkozott kicsinyesnek. Nyugat-Berlin városépí
tési tervei és a közlekedési hálózat fejlesztése megnyerték a tetszését, és 
nem egyszer az ő hozzájárulásával .játszották ki” a szövetségi pénzügy- 
minisztert Berlinnek juttatandó extra-segélyek érdekében.7' Adenauer 
néhány nappal leköszönése előtt elbúcsúzott Berlintől is, ahol Brandt 
kezdeményezésére díszpolgárrá avatták,

73 Brandt, 1975, 51.
74 Brandt, 1992. 27-28.
75 Prittie, 1973. 143.
76 Heimann, 2004. 68.
77 Brandt, 1976. 51,
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Szövetségi Köztársaság vagy Berlin ?

Mint már láttuk, Willy Brandt küldöttként az NSZK megalakulásától 
kezdve főpolgármesterré választásáig részt vett a Szövetségi Gyűlés mun
kájában. Mivel a nyugat-berlini kormányzó polgármester automatikusan 
a Szövetségi Tanács7® elnöke, így 1957-től értelemszerűen ezt a tisztsé
get is átvette. Miután az SPD országos vezetőségébe is bekerült, sőt a szo
ciáldemokraták kancelláijelöltje lett, az 1960-as évek elejétől szövetségi 
ambíciói is megnőttek.

Az 196I-es és az 1965-ös választásokon egyaránt vereséget szenvedett 
az SPD, és különösen az utóbbi esetében Brandt számára óriási csalódást 
okozó kudarcok megérlelték benne az elhatározást, hogy a szövetségi po
litikai életben háttérbe vonuljon, Ez azonban akkor már elképzelhetetlen 
volt, hiszen 1964-től az elhunyt Ollenhauer utódjaként az SPD elnöke 
lett. Ráadásul egy évvel a választások után megbukott az Erhard-kor- 
mány, és egy CDU/CSU-SPD nagykoalíció állt fel. Brandt megszegte ígé
retét, miszerint csak akkor hagyja el Berlint, ha szövetségi kancellár 
lesz,78 79 és alkancellárként és külügyminiszterként Bonnba tette át szék
helyét, Főpolgármesterként 1966 folyamán még találkozott három alka
lommal Pjotr Abrasszimowal,80 kelet-berlini szovjet nagykövettel, aki az 
1970-71 folyamán lezajlott négyhatalmi megbeszéléseken a Szovjetunió 
főtárgyalója volt.81

A szovjetek gyakran zavarták a nyugat-berliniek nyugalmát mélyrepü
lésekkel, illetve vadászrepülők hangrobajával, amely különösen az idő
sebbek és a betegek számára volt terhes. Brandt kérésére82 néhány nap
pal május 8-i találkozójuk83 után Abrasszimov leállíttatta a légi demon
strációkat,84 és meghívta Brandtot vendégségbe. A főpolgármester azzal

78 A német parlament felsőháza, ahol a tartományok delegáltjai üléseznek.
79 Dér Spiegel, 1961. február 8.
80 ld, Brandt feljegyzéseit a találkozókról, In: Heimann, 2004. Nr. 112., Nr. 116. és Nr. 

117.
81 Ügyelni kellett arra, milyen minőségben találkoznak. Nemzetközi jogi státuszviták 

miatt Brandt számára Abrasszimov nem lehetett beszélgetőpartner NDK-ba akkredi
tált szovjet nagykövetként, hanem csak mint Legfelső Biztos, aki három nyugati kol
légájával Németország mint egész és Berlin feletti felelősséggel rendelkezik. A szov
je t nagykövet a Legfelső Biztos jogutódja, a biztosi tisztséget ugyanis már az 1950-es 
években megszüntették.

82 Heimann, 2004. 507.
83 A svéd konzul dahlemi (Nyugat-Berlin) rezidenciáján.
84 H eimann, 2004. 515.
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utasította vissza az invitálást, hogy nyugat-berliniek nem  léphetnek a ke
leti szektorba, és ő nem  kér a kivételezésből.85

Miután konzultált a szövetséges városparancsnokokkal és a szövetségi 
k a b in ette l, 1966. október 12-én m égis ellátogatott Kelet-Berlinbe, ahol a 
jogi nézetkülönbségek figyelmen kívül hagyásának m ódszerét javasolta 
Abrasszimovnak. Úgy vélte, mivel egyik fél sem tudott eltekinteni az egy
más érdekeivel szembenálló kötelezettségeitől, ezért azokat a kényes kér
déseket nem  érintve kellene megállapodni rövidtávú célok érdekében: 
kereskedelem, kultúra, könnyítések az emberek számára.86 87 Ezek a gon
dolatok pozitív visszhangra leltek a szovjet nagykövetnél, és végső soron 
ugyanezen elvekből kiindulva jutottak eredményre a berlini négyhatalmi 
tárgyalások során.

Bonnból Berlinért

Külügyminiszterként, majd 1969 őszétől szövetségi kancellárként Berli
nért érzett felelőssége nem csökkent, mindössze minőségileg változott. 
Miközben kül- és Németország-politikájának fő iránya Kelet felé muta
tott, a másik német államban élők sorsa mellett továbbra is szívén visel
te a berliniek helyzetét.

1968-ban még a Szövetségi Gyűlés nyári szünete előtt meglátogatta 
Abrasszimovot a kelet-berlini nagykövetségen, és felvetette neki a javas
latot, hogy az NSZK az autópályadíjakat átalányban fizetné az NDK-nak. 
A szovjet nagykövet pozitívan reagált, ezért Brandt megemlítette mind
ezt a három nyugati külügyminiszternek is. Az elképzelés végül bekerült 
a későbbi négyhatalmi egyezmény szövegébe is. Az Abrasszimowal 
folytatott megbeszélését követően arra bíztatta a három külügyminisz
tert, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat a Szovjetunióval a berliniek 
körülményeinek megjavításáért.

Egy évvel később (1969. április 10-11.) a washingtoni NATO külügy
miniszteri konferencián újfent sürgette a közeledést a Szovjetunióhoz 
Berlin ügyében. A tagállamok képviselői ezen a találkozón fejezték ki 
rosszallásukat a Berlinbe irányuló közlekedést ért növekvő korlátozáso
kat illetően, hangsúlyozták a szervezet továbbra is fennálló biztonsági ga

85 Brandt, 1976. 118.
86 Uo. 121.
87 Id. N émeth, 1993, 186.
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ranciáit, és támogatásukról biztosították az illetékes három nyugati hata
lom fáradozásait, hogy a berlini helyzetet normalizálják.88 89 Gyakorlatilag 
ez adta meg közvetlenül a kezdő lökést a kölcsönös tárgyalási készségről 
tanúskodó nyilatkozatokhoz, amelyek az 1970 tavaszán kezdődő négyha
talmi megbeszélésekhez vezettek,

Brandték 1969. őszi kormánynyilatkozata is a tárgyalások megkezdé
sét támogatta, a későbbi egyezmény szellemében Berlin helyzetének 
megkönnyítésére és megjavítására helyezték a hangsúlyt, miközben ra
gaszkodtak az egész város négyhatalmi státuszának sérthetetlenségéhez. 
A szövetségi kormány ígéretet tett arra, hogy Berlin életképességének 
fenntartásáról továbbra is gondoskodni fog.® Ennek megfelelően 1970 
folyamán Berlin támogatását célzó törvény született, és az ottani munka- 
vállalás elősegítése érdekében irányelveket fogadtak el.

A berlini négyhatalmi tárgyalásokkal párhuzamosan a szövetségi kor
mány lerakta keleti politikájának alapjait, és megkötötte két legfonto
sabb szerződését: a Szovjetunióval és Lengyelországgal. Sor került az 
„egy nemzet két államának” kormányfői találkozóira is, először Erfurt
ban (1970. március 19.), majd Kasselban (1970. május 21.).

Willy Brandt e két alkalommal az NDK Minisztertanácsának elnöké
vel, Willi Stoph-fal folytatott megbeszélést. Az egymással kibékítheteden- 
nek tűnő álláspontok ugyan semmit sem közeledtek egymáshoz, az utá
nuk következő szakértői szintű tárgyalások viszont hasznos tapasztalatok
kal szolgáltak 1971 őszén, amikor a német felek a négy megszálló 
megbízásából a berlini Négyhatalmi egyezmény részleteiről megállapo
dások sorát írták alá. Brandt Erfurtban a Németország-politikát illetően 
hat pontban fogalmazta meg elképzeléseit és elvárásait, amelyek közül az 
utolsó kettő Berlinre vonatkozott. Ezekben felszólított a négy hatalom 
Németország mint egészben és különösen Berlinben fennálló jogainak 
és felelősségeinek tiszteletben tartására, továbbá reményét fejezte ki, 
hogy a négy megszálló erőfeszítései a Berlinben és a Berlin körül fenn
álló helyzet megjavítására szolgálnak.90 Közölte Stoph-fal, ha a tárgyaló
partnere a realitások elismeréséről beszél, akkor tudomásul kell vennie 
Nyugat-Berlin létét is, és annak sokszínű kötődéseit az NSZK-hoz.91 Ké
sőbb pedig azzal hűtötte le az NDK Berlin-közlekedést érintő egyez-

88 von dér Gablenz, 1962. 93-94.
89 A szövetségi kabinet kormánynyilatkozata, 1969. október 28. In: Schmidt, 1972. 113.
90 Prittie, 1973. 242.
91 Branut, 1971. 195.
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menyre irányuló szándékát, hogy nem tárgyalhatnak négyhatalmi kom
petenciába tartozó kérdéseket.9*

1970. június 7-én nyilvánosan is megfogalmazta a Szovjetunióval foly
tatott tárgyalások során, hogy mit kér a szövetségi kormány a moszkvai 
szerződésért cserébe: „Abból indulunk ki, hogy a négyhatalmi tárgyalások 
a Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat-Berlin közötti szoros kapcsolatok 
biztosításához vezetnek. Egy ilyen jellegű garancia nélkül az erőszakról va
ló lemondást rögzítő szerződés nem léphet hatályba. ”92 93

Hogy a két megállapodás között szoros összefüggés áll fenn, és hogy 
reményei szerint a szovjetekkel kötött szerződés jótékony hatással lesz a 
négy hatalom berlini tárgyalásaira, azt Bonnban az elrepülése előtt tar
tott, és Moszkvában az NSZK-szovjet szerződés aláírását követő napon 
sorra kerülő sajtótájékoztatón is elmondta. Mindez eufemisztikusan kife
jezve kemény feltételek szabását jelentette, azaz a Szövetségi Gyűlés nem 
cikkelyezte be és léptette ezáltal életbe a moszkvai szerződést mindaddig, 
amíg nem jött létre egy számukra kielégítő Berlin-rendezés a megszálló 
hatalmak között.

Az ekkoriban célegyenesbe forduló nyugatnémet-szovjet tárgyalások 
során Gromiko egy magánbeszélgetésen megígérte Scheelnek, a 
moszkvai szerződés aláírását követően a Szovjetunió együtt fog működ
ni a Nyugattal Nyugat-Berlin helyzetének megjavítása érdekében. 
Scheel ugyanakkor felhívta kollégájának figyelmét a szerződés bonni 
ratifikálása és a Berlin-rendezés hatékonysága közötti szoros kapcsolat
ra. Az NSZK-külügyminiszter kimondva-kimondatlanul is junktimot ál
lított. Bár a szovjetek ezt nyomatékosan elutasították, a Berlin-tárgya- 
lások során gyakorlatilag a két szerződés tartalmi összefüggésére ren
dezkedtek be.94

Brandt a berlini tárgyalások menetébe egyébként -  bár hangsúlyozot
tan a négy illetékes hatalom jogkörébe tartozó kérdésekről volt szó -  
gyakran beavatkozott közvetve, de akár közvetlenül is. 1970 decemberé
ben a négyhatalmi megbeszélések intézményesítését és a technikai szin
tű (szakértői) tárgyalások 5 munkanap/hét rendszerű lebonyolítását sze
rette volna elérni, mivel az egykori szövetségesek nem akartak az idő

92 Brandt, 1971b. 130.
93 Uo.
94 Die Berlin-Regelung, 1971. 259.
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nyomásának engedni, Bonn számára viszont kezdett kínossá válni a ke
leti politika és a Berlin-reridezés függőségi viszonya.95

A Berlin-tárgyalások folyamán állandó kapcsolatban volt a három 
nyugati nagykövettel, és 1971 nyarán kivételesen Sylt szigetén, és nem 
Norvégiában töltötte szabadságát, hogy a tárgyalások finisében kollégái 
könnyebben elérhessék. Amikor a szovjetek hevesen ellenezték, hogy 
nyugat-berliniek szövetségi útlevéllel utazzanak kelet-európai államok
ba, a kérdés ráadásul a nyugati szövetségesek számára sem tűnt túl fon
tosnak, Brandt személyesen, saját kezűleg írt levélben fordult 
Brezsnyevhez, és elérte, hogy bepecsételve „Az 1971. szeptember 3-i négy
oldalú egyezménynek megfelelően kiállítva” szöveget, használható legyen a 
szövetségi útlevél.96

A négyhatalmi egyezmény a megosztott város történetének legfonto
sabb dokumentuma, státuszkérdéseket ugyan nem szabályoz, de a leg
fontosabb gyakorlati kérdésekben, amelyek ráadásul gyakran konfliktus- 
forrásként szolgáltak, megoldások születtek, illetve könnyítésekre került 
sor. Brandt úgy vélte, a megállapodással Nyugat-Berlin hősi korszaka le
zárult, új kihívások várnak a város lakóira: találkozóhely lesz a Nyugat és 
Kelet számára.97

Brandt és a Berlin-státusz

Az adott fejezetben már részleteztük, mennyire összetett volt a Berlin- 
kérdés, a város, illetve a városrészek jogi helyzetének meghatározását pe
dig számos tényező nehezítette. Brandt elképzeléseiben a Szövetségi

95 A moszkvai szerződést 1970. augusztus 12-én írták alá, ratifikációja azonban elhúzó
dott, mert a feltételül szabott négyhatalmi tárgyalások eredményes kimenetele még 
1970 végén is távolinak tűnt, akkorra viszont -  december 7-én -  már Lengyelország
gal is megkötötték a szerződést Varsóban, amelynek életbe lépésére természetesen 
nem kerülhetett sor a moszkvai szerződés előtt, így az is függő viszonyba került. 1971. 
szeptember 3-án aláírják a Négyhatalmi egyezményt, a részleteket kidolgozó és rög
zítő német-német egyezmények is elkészülnek az 1971. év végéig, belpolitikai válság 
miatt azonban még az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán becikkelyezik a két keleti 
szomszéddal kötött megállapodást. Moszkva egyébként már korábban türelmét veszt
ve „ellenjunktimot” állított: a Négyhatalmi egyezmény záró jegyzőkönyvének aláírá
sát, s ezzel a Berlin-megállapodás hatályba lépését a keleti szerződések bonni törvény
beiktatásától tette függővé. -  ld. Brandt nemhivatalos látogatása Brezsnyevnél a 
Krím-félszigeten. In: Brandt, 1976. 465.

96 Brandt, 1976. 514-515.; Brandt, 1992. 216.
97 Prittte, 1973. 264.
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Köztársaságban gyökeret vert nézet köszönt vissza, miszerint Berlin 
(Nyugat) de iure a Német Szövetségi Köztársaság része, a nyugati szövet
ségesek korlátozó intézkedései folytán azonban -  és abból kifolyólag is, 
hogy ők gyakorolják a legfelsőbb hatalmat a városban -  de facto nem gya
korol közvetlen államhatalmat felette.98 99 Ugyanakkor felfogásában meg
jelentek a szövetségi politikától független elemek, ami a berlini viszo
nyokról szerzett életközelibb tapasztalatainak volt köszönhető.

„A szövetségi kormány nem követel szuverenitást olyan német területen, 
amelyre nem terjed ki alkotmányának érvényessége” -  hangoztatta." Csak
hogy az Alaptörvényt Nyugat-Berlinben átvették, a nyugatiak mindössze 
a várost az NSZK alkotmányos szervezetébe bevonó pontokat -  23. cikk 
és 144. cikk 2. bekezdés -  helyezték hatályon kívül. Bár megjegyezte, 
Bonn-nak nem érdeke a korlátlan szuverenitásra törekvés,100 ragaszko
dott ahhoz, hogy Nyugat-Berlint speciális szövetségi területnek 
tekintsék.101 A sokrétű szövetségi kötődések tekintetében ez az elvárás 
még elfogadható is lett volna, Brandt viszont éppen ezeken a területeken 
követelt továbblépést: a nyugatnémet törvények közvetett hatálybalépés
ének megkönnyítését és leegyszerűsítését, a tanácskozó státuszú berlini 
képviselők szavazati jogának bővítését a Szövetségi Gyűlésben és a Szö
vetségi Tanácsban és a közvetlen választást,102 amelyek által éppen a 
megszállói jogok maradékát számolták volna fel.

Az általa megkövültnek és kiüresedettnek jellemzett négyhatalmi stá
tusz103 104 számára csak annyiban bírt jelentőséggel, hogy ezáltal vélte meg- 
akadályozhatónak a német nép kettészakítását egy városon belül. Miután 
az mégis bekövetkezett, Kennedynek írt levelében Nyugat-Berlin hivata
los háromhatalmi státuszának kinyilvánítását kérte. Ez a nyugati szövet
ségesek álláspontjával élesen szembenálló óhaj komoly bírálatokat vál
tott ki több oldalról is. Brandt úgy érezte, nem értették meg: az egész 
Berlinre vonatkozó négyhatalmi egyezmények megszegése után a három 
hatalom nyugat-berlini felelőssége szerinte érintetlen kell, hogy marad
jon, és nem szabad négyhatalmi felelősséggel helyettesíteni.10*

98 ld, A Szövetségi Alkotmánybíróság 1952. május 12-i határozata az Alaptörvény ber
lini érvényességéről. In: von dér Gablenz, 1962. 128-133.

99 Brandt, 1969. 129.
100 Schmidt, 1972. 157.
101 Brandt, 1969. 133.
102 Schmidt, 1972. 47.
103 Brandt, 1969. 136.
104 Brandt, 1971. 75.
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Ilyen irányú törekvések egyébként felfedezhetőek voltak a szovjet Ber- 
lin-politikában is, Brandt viszont nem látta be, a nyugatiak miért ragasz
kodtak kétségbeesetten az utolsó szalmaszálba, amely révén a Szovjetuni
ót még rászoríthatták feléjük fennálló kötelezettségeinek betartására. A 
négyhatalmi státusz egész Berlin felett nem szűnt meg, csak minimálisra 
redukálódott. Willy Brandt berlini státuszkérdésekben éppúgy nem en
gedett, mint az NDK nemzetközi jogi elismerését illetően. Ez azonban 
nem jelentette azt, hogy ne törekedett volna a lehetőségek jogi nézetel
térések figyelmen kívül hagyásával maradt keretein belül megoldást ta
lálni gyakorlati kérdésekben.

Willy Brandt és Berlin: Egyenleg

Összegezve egy életút és egy várostörténeti korszak összefonódását, meg
állapítható, Berlin (Nyugat) szabadságának megőrzésében, az egész vá
ros területén élők helyzetének megjavításában és a „nyugati szektorok” 
felvirágoztatásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Brandt. Tekinté
lye a városban 1964-ben érte el a csúcsát, amikor egy reprezentatív min
ta alapján készült közvélemény-kutatás eredménye azt mutatta, hogy a 
nyugat-berliniek több mint 89%-a elégedett Berlin-politikájával.105 
1971-ben a béke Nobel-díj átadásakor a bizottság indoklásában kiemel
te a nyugat-berlini lakosságért tett fáradozásait is.

Politikai karrierje Berlinben vette kezdetét, a városban betöltött szere
pe és a város világpolitikai jelentősége révén alapozta meg hírnevét nem
zetközileg. Szövetségi külügyminiszterként, majd kancellárként kama
toztatni tudta Berlinben gyűjtött tapasztalatait. Nagy hatással volt rá 
Kennedy 1963-as látogatása és a berlini fal, amelynek tragikus közelsége 
egyetlen más szövetségi politikust sem érintett olyan érzékenyen, mint a 
berlini főpolgármestert, ám a későbbiekben éppen ezért volt ő a legal
kalmasabb az enyhülési politika végigvitelére. Ez a két élménye tudato
sította benne végleg, mekkora felelősséget visel egy politikus az emberek 
mindennapjainak elviselhetőbbé tételében.

A Passierschein-egyezmények, majd a keleti politikával kiegyensúlyo
zott négyhatalmi egyezmény kevés politikai hozadéka mellett nagyon 
sok emberi könnyítést tartalmaztak. Mindezt csak egy olyan politikus és 
a köré szerveződő gárda valósíthatta meg, aki mindenkinél jobban tud

105 Heimann, 2001. 39.
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ta, hogy a fal a Kelet-Nyugat konfliktus feloldása nélkül nem tüntethető 
el, ám szellősebbé tehető a „kis lépések” politikájával. Ezért vitte magá
val Bonnba a nyugat-berlini szenátusban bevált munkatársait és idézett 
elő külpolitikai koncepcióváltást.

„És Berlint És a fa lt A város élni fog, a fal pedig leomlik. De mindig is 
illúzió volt egy elszigetelt Berlin-megoldás, mely nem jár messzemenő válto
zásokkal Európában és Németország részei között, egy ilyen megoldás az évek 
múltával sem vált valószínűbbé. ”1®6 Amikor az 1980-as évek végén azon
ban a hőn óhajtott változások a világpolitika színpadán bekövetkeztek, 
nem maradtak el annak berlini következményei sem. 1989. november 
10-én, a szektorhatár megnyitásának másnapján a schönebergi városhá
za erkélyén állva, miután megélhette azt, amiért egész életében küzdött, 
megelégedéssel summázta:.... most összenő, ami összetartozik.”106 107

106 BRANtn, 1992. 461.
107 Bögeholz, 1996.
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