
129

Recenzió – Kult László

rEcENZIó

Kult László

Thomas Flemming: Die Berliner Maurer. Geschichte eines politischen Bauwerks 
(A Berlini Fal. Egy politikai építmény története) című könyvéről

(Berlin, be-bra verlag, 2008. ISBN 978-3-89809-083-4)

Thomas Flemming berlini történész, újságíró már több munkát is publikált Ber-
lin, illetve Németország múltjával kapcsolatban, ilyen például a Berlin im Kalten 
Krieg (Berlin a hidegháború alatt, 2008.), a Kein Tag der deutschen Einheit 17. Juni 
1953. (Nincs német egység napja 1953. június 17-én, 2003.), valamint a Vor Gericht. 
Deutsche Prozesse in Ost und West nach 1945 (Bíróság előtt. Német perek Keleten és 
Nyugaton 1945 után, 2005. Utóbbi kötet megírásában szerzőtársa volt Bernd Ul-
rich). Thomas Flemming Bochumban született 1957-ben, tanulmányait a Berlini 
Egyetemen (Freie Universität Berlin) végezte, ahol történelem, német és filozófia 
szakokon diplomázott.

A szerző könyvében korábban még nem ismertetett levéltári források alapján 
mutatja be – a Berlini Fal történetén keresztül – a kettéosztott Németország, va-
lamint Berlin múltját és mindennapi életét a tárgyalt korszakban. Flemming tudo-
mányos igényességgel és pártatlanul dolgozta fel a rendelkezésére álló forrásokat. 
Kutatásokat folytatott az Állami- és Hadtörténeti Levéltárban (Bundesarchiv–Mili-
tärarchiv), a Német Demokratikus Köztársaság Levéltárában (Archiven der DDR), 
a Berlini Állami Levéltár az NDK pártok és tömegszervezetek archívumának rész-
legében (Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bun-
desarchiv), valamit Hagen Koch magángyűjteményében.

Hagen Koch – akinek a szerző külön köszönetét fejezi ki már a mű legelején, 
hogy rendelkezésre bocsátotta a számos dokumentumot – korábban az NDK ka-
tonatisztje volt, és munkája során folyamatosan gyűjtötte a különböző fotókat, 
iratokat, újságcikkeket. Magángyűjteményéből saját levéltárat tudott kialakítani 
Berliner Maurer-Archiv néven. A gyűjtemény által Flemming könyve betekintést 
ad az egykor a világon legszigorúbban őrzött határvonalának történetébe, eddig 
nyilvánosságra nem hozott fotókkal illusztrálva.

Flemming munkája 10 nagy fejezetre tagolódik, amelyeken belül kisebb rész-
fejezetek vannak. A számos korabeli fénykép mellett eredeti iratok, igazolványok, 
útlevelek másolatai is megtalálhatóak a könyvben, valamint számos újságcikk, illet-
ve plakát, röpirat, folyóirat és Stasi-jelentés másolata is gazdagítja. Több ízben po-
litikusok, államfők idézeteivel színesíti könyvét; megtalálhatóak benne táblázatok, 
statisztikai kimutatások is. A Fal szerkezetéről, elhelyezkedéséről számos eredeti 
tervrajzot, térképet is bemutat.
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A könyv végén részletes kronológia, bibliográfia, névmutató, valamint a tárgy- 
és helynévmutató található.  A könyv gazdag forrásanyaga, jegyzetei és képanya-
ga mind hozzájárultak ahhoz, hogy az egyébként olvasmányos mű a legmagasabb 
szakmai követelményeknek is eleget tegyen.

A kötet korabeli idézetekkel kezdődik: „A Fal még 50, sőt 100 év múlva is állni 
fog.” (Erich Honecker, 1989.), majd folytatásként: „A Varsói Szerződés tagállamai 
az NDK kormányának azt javasolták, hogy a nyugat-berlini határzóna lezárására és 
megbízható ellenőrzésére hozzanak létre egy olyan rendszert, ami egyben védel-
met nyújt a szocialista tábor országainak” – az utóbbi idézet a Kelet-Berlin rádi-
óban hangzott el, miután megszakította zeneadását 1961. augusztus 13-án, vasár-
nap éjjel 1:11-kor. Az eseményt a Neues Deutschland címlapjával szemlélteti a szerző, 
amelyben két vezércikk is az aktuális politikai helyzettel foglalkozik. Az egyik a 
Varsói Szerződés tagállamainak nyilatkozata, másik az NDK Minisztertanácsának 
határozata.

Flemming részletesen bemutatja a Berlini Fal történetét és az aktuális politi-
kai eseményeket. Már az első fejezetben leírja, hogy amikor 1961. augusztus 12-én 
16:00-kor Walter Ulbricht aláírta a Fal megépítésére vonatkozó parancsot, akkor le-
zártak egy menekülési útvonalat, melyen az előző években több mint 1,6 millió NDK-
s hagyta el az országot. Elfogulatlanul és a tényekre alapozva mutatja be a Berlini 
Fal egész korszakát. Ugyanúgy szerepel benne a Fal több mint 15 éves előtörténete, 
mint a máig ható utóélete: 1947 elején a Szovjetunió megerősítette hatalmi pozí-
cióját Kelet-Európában, de nem voltak tekintettel a demokratikus alapelvekre. 
Winston Churchill pedig már 1946-ban, Fultonban „vasfüggönyről” beszélt. Meg-
állapította, hogy „ez biztos nem az a felszabadított Európa, melynek felépítéséért 
küzdöttünk.”

A nyugati hatalmak aggódva figyelték az európai változásokat. 1948 tavaszán 
Berlinben kiéleződött a helyzet. A Szovjetunió megszakította a Nyugat-Német-
ország és Nyugat-Berlin közötti szárazföldi kapcsolatot. A nyugati szövetségesek 
légihídon keresztül látták el Nyugat-Berlint élelmiszerrel, gyógyszerrel és minden 
más fontos árucikkel. A konfliktus kritikus maradt, Nyugat-Berlin megpróbáltatá-
sai csak 11 hónap után értek véget.

Már 1949 óta havonta több tízezer ember menekült Nyugatra, aminek több oka 
is lehetett. A parasztok és kisvállalkozók ezrei számára nem volt perspektíva a szov-
jet típusú államosítás után. Többen pedig az elnyomás elől, vagy politikai okokból 
menekültek el. A fiatalok reménykedtek abban, hogy a nyugati zónákban további 
lehetőségeket találnak. A Nyugat bőséges árukínálattal, kulturális sokszínűséggel 
és modern, laza jövőképpel csábított. A menekülési hullám folyamatosan növe-
kedett, 1949 után évente több mint 150 ezer személy hagyta el az NDK-t nyugati 
irányba – olvashatjuk.

Ulbricht 1961 júniusában egy szabad, de a Német Demokratikus Köztársaság 
fennhatósága alatt egyesített Berlinben reménykedett, melyet Nyikita Hruscsov is 
támogatott. A Bécsben lezajlott Hruscsov–Kennedy-csúcstalálkozón azonban az 
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amerikaiak nem engedtek a szovjet követeléseknek, így ezután Hruscsov határo-
zott a nyugat-berlini határzár létrehozásáról, aminek végrehajtásával Erich Honec-
kert bízták meg.

1961. augusztus 15-től a szögesdrót helyén először téglával, majd betonlapokkal 
építették fel a határt jelentő Falat. A vasúthálózatot és a metróhálózatot lezárták, a 
csatornahálózatot vasrácsokkal választották le, ám még ezután is sokan próbáltak 
átjutni Nyugat-Berlinbe. Az alagúton keresztül gyakran teljes családok, fiatal pá-
rok, de idősek is kijutottak az NDK-ból. Volt olyan eset is, amit az NBC felvett, majd 
nyilvánosságra hozott. A Bernauer utcai eset után – ahol lelőttek egy kelet-berlini 
határőrt – vége lett az alagúton keresztül történő menekülésnek.

1963-tól több fantáziára volt szükség a Nyugatra való szökéshez. A leggyakoribb 
módszer a személygépkocsik embercsempészésre való átalakítása volt, de történtek 
próbálkozások külföldi útlevelekkel, autóbuszos határáttörésekkel, sőt volt olyan 
is, aki hajóval próbálkozott az átjutással. Válaszul a határ környékét katonailag meg-
erősítették, a dezertálások megelőzésének érdekében pedig javítottak a határőrök 
szolgálati körülményein, ellátásain és díjazásukon is.

1963. június 26-án John Fitzgerald Kennedy Nyugat-Berlinbe látogatott, aki a 
legismertebb határátkelő, a Checkpoint Charlie mellett felállított emelvényről fi-
gyelte meg a Berlini Falat. Közben a másik oldalon a Brandenburgi Kapu oszlopai 
közé anyagfüggönyt tettek, hogy Kennedy és kísérete ne lásson át Kelet-Berlinre, 
az ott lakók pedig ne láthassák az Amerikai Egyesült Államok elnökét. Hruscsov 
öt hónappal korábban, 1963 januárjában látogatott a Falhoz. A védőfal felállítását 
fontos lépésként értékelte a szuverenitás megerősítésében. A Nyugat-Berlint meg-
látogató kormányfők, uralkodók egyik programpontja volt a Fal megtekintése, ezt 
legtöbb esetben a Checkpoint Charlie melletti állandó faemelvényről tették meg. 
Jelenlétükkel biztosították Nyugat-Berlin lakosságát politikai és hadi védelmükről. 
A kelet-berlini részbe látogató államfőknek a Berlini Falat mint antifasiszta védőhá-
lót mutatták be.

Willy Brandt nyugat-berlini polgármester egy 1961. szeptember végi beszédében 
kijelentette: „ha már nem lehet a Falat eltüntetni, legalább átjárhatóvá kell tenni.” 
Az NDK kormánya 1963-tól a nyugat-berliniek részére határátlépési engedélyeket 
adott ki. Ezt követően NSZK-sok ezrei álltak sorban az engedélyekért, hogy két év 
után viszontláthassák családtagjaikat, ismerőseiket Kelet-Berlinben.

1969 októberétől Willy Brandt, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja po-
litikájának mottója a kelettel való megbékélés volt. A Hruscsovot 1964-ben leváltó 
Leonyid Brezsnyev is békességre törekedett külpolitikájában. 1971-ben Berlinnel 
kapcsolatban is született megállapodás a felek között, miszerint a nyugat-berliniek 
évente 30 napot tölthetnek látogatás céljából Kelet-Berlinben, de minden alkalom-
mal 24:00-ig el kellett hagyniuk a területet. A belépési engedélyek igényléséhez és 
kiadásához Nyugat-Berlin területén öt irodát létesítettek, ahol megbízható NDK-s 
hivatalnokok dolgoztak naponta ingázva. 1984-ben az évenkénti beutazható napok 
számát 45-re emelték, majd 1988-tól két napos tartózkodásokat is engedélyeztek.
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Az 1971 májusában Ulbrichtot leváltó új pártfőtitkár, Erich Honecker egyik első 
intézkedése az volt, hogy azon határőröknek, akik fegyverük használatával szökést 
akadályoznak meg, kitüntetést, szabadságot, illetve pénzjutalmat helyezett kilátás-
ba. Az 1960-as években az NDK határőrsége 10 különálló egységből állt. Nyugat-
Berlin határán 3, a belnémet határon 6, míg a Balti tengernél 1 állomásozott. Az 
általános hadkötelezettség bevezetése után a katonák közül a legmegbízhatóbbakat 
választották ki a határőrszolgálatra, olyanokat, akiknek semmiféle kötődésük nem 
volt Nyugat-Berlinhez. A hivatalosan „antifasiszta védőfalként” szolgálatot teljesítő 
határőröket politikai-ideológiai oktatásban részesítették, és képzett propagandistákat 
küldtek közéjük, hogy a „fejekben rendet tegyenek”. Fontos volt az ellenségkép kialakítása 
is, ami alatt a nemzetközi imperializmust, azaz a nyugati államokat értették. El-
lenségként kezelték, és bűnözőnek, illetve árulónak nevezték az NDK-t elhagyókat 
– fogalmaz Flemming.

Mind keleten, mind nyugaton az emberek többsége hozzászokott a Fal létezé-
séhez. Sokak számára azonban szabadságuk elvesztését és az elnyomást jelképezte. 
NDK-orvosok egy ún. „Fal-betegségről” számoltak be, amelyet bezártság és dep-
ressziós tünetek kísértek. Végső soron mindez az egész NDK történetét visszatük-
rözi.

1986-ban Mihail Gorbacsov látogatta meg Kelet-Berlint, 1987-ben pedig Ronald 
Reagan tartott beszédet Nyugat-Berlinben. 1989-re az NDK-ban elkészült a Fal épí-
tésének további tervezete, a „High-Tech-Maurer”, amelyet 2000-ben adtak volna 
át. A lőfegyver használatának elkerülésére elektronikus megfigyelőrendszereket, 
mozgásérzékelőket akartak bevezetni.

Gorbacsov „glasznoszty” és „peresztrojka” kifejezései az 1980-as évek második 
felében bejárták az egész világot. 1989. november 9-e estéjén Günter Schabows-
ki élő nemzetközi sajtótájékoztatón közölte, hogy az NDK teljes politikai vezetése 
lemondott, majd közölte azt is, hogy az NDK megnyitja polgárai számára a hatá-
rokat. Mivel a sajtótájékoztatót a rádió és a televízió is közvetítette, 20:30-ra már 
több százan gyűltek össze a Nyugat-Berlinbe vezető határátkelőknél. A tömeg egy-
re nőtt, követelték a sorompók megnyitását. Rövid tétovázás és vita után 22:30-kor 
megnyílt a határátkelők többsége, éjfélre pedig az összes szabadon átjárhatóvá vált.

Ezután határozat született a Fal lebontásáról, melynek november 30-ig el kellett 
tűnnie a városképből. Berlinben és a város körül 106 km hosszan, 45 ezer darabból 
álló, egyenként 2,75 tonnás betonfalat kellett eltüntetni, és a hozzá tartozó záró-
kerítést, valamint a megfigyelőtornyokat. A Fal több mint 28 évig választotta ketté 
Berlint. De nemcsak a várost, hanem családokat, barátokat, fiatal párokat is elvá-
lasztott egymástól.

A Kelet-Berlinben élők a világ nagy része elől is el voltak zárva. Sokan beletörőd-
tek, mások képtelenek voltak erre. Több mint 250 ember az életével fizetett érte.  
A Fal nemcsak a két különböző rendszer választóvonalaként szolgált, ez volt a hi-
degháború frontvonala is. Ulbricht és Honecker szemében az imperializmus ag-



133

Recenzió – Kult László

resszív befolyásainak szabott gátat. Kennedy szerint pedig a kommunista rendszer 
kudarcának legerősebb jelképe volt a Berlini Fal. Akik ezt az időt átélték, azok sok 
sebet kaptak a kortól, a Fal egész életükbe bevésődött – ezek a szerző záró sorai.




