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terhet róttak a bírák egészségére, ráadásul a 
bírák családja is nagyon nehezen viselte a csa-
ládfQ rendszeres távollétét.

Az 1930-ban született Sandra Day O’Connor 
neve úgy vonul majd be a történelemkönyvekbe, 
mint az elsQ nQ, aki a LegfelsQbb Bíróság tagjai-
nak sorában helyet foglalhatott. Ronald Reagan 
elnök 1981 júliusában nevezte ki O’Connor 
asszonyt, a Szenátus pedig egyhangúlag jóvá-
hagyta a kinevezést. A LegfelsQbb Bíróság elsQ 
nQi tagja ettQl a naptól kezdve 25 évet töltött hi-
vatalában. E negyedszázad alatt fontos alkotmá-
nyos kérdések ezreivel kapcsolatban hallgatta 
meg a véleményeket, illetve fejtette ki a sajátját, 
néha meglepetést okozva azoknak, akik – kon-
zervatív háttere miatt – más döntést vártak tQle.

Az Out of Order egy 163 oldalas informatív 
és szórakoztató könyv, amely mellékletként 
tartalmazza a Függetlenségi Nyilatkozatot és az 
Egyesült Államok Alkotmányát is (természe-
tesen annak mind a 27 módosításával együtt). 
O’Connor asszony munkája, melyet a szakértQ 
olvasókra gondolva gondosan ellátott lábjegy-
zetekkel és hivatkozásokkal, igazán érdekes 
és könnyen emészthetQ olvasmány a politika, 
a történelem és az alkotmány iránt érdeklQdQ 
laikus olvasók számára is.

(Bookreporter.com)

Tim Evers

Willy Brandt és Egon Bahr barátsága

Egon Bahr „Das musst du erzählen.“ 
Erinnerungen an Willy Brandt. cím_ könyvének 
ismertetése (Propyläen Verlag, Berlin, 2013, 
240 oldal)

Willy Brandt idén ünnepelné 100. születés-
napját. Egon Bahr, legértékesebb munkatár-
sa és személyes barátja új könyvében azok-
ra az évekre emlékszik, melyeket Nyugat-
Németország legjelentQsebb szociáldemokra-
ta politikusa mellett töltött.

A barátság egy félreértéssel kezdQdik: 1960 
februárjának elején járunk, Egon Bahr néhány 
napja az épp hivatalban levQ nyugat-berlini 
fQpolgármester, Willy Brandt szóvivQje. Egy 
este együtt ülnek a hivatalban; eddig még nem 
jutott idejük a személyes beszélgetésre. Bahr 
szeretné röviden bemutatni magát, és azt mond-
ja: „Igazából még nem is ismerjük egymást.” 
De már ebben a pillanatban látja, ahogy Brandt 
arckifejezése megváltozik.

„Brandt megdermedt – emlékszik Egon Bahr, 
az SPD veteránja. – Az volt az érzése, hogy túl 
közel akarok kerülni hozzá. [...] És Brandt olyan 
ember volt, aki nagyon érzékeny az ilyesmire. 
Megtanulta, hogy alkalmazkodnia kell.”

Brandthoz csak úgy lehetett közelebb ke-
rülni, ha az ember nem akart túlságosan közel 
kerülni hozzá, írja a könyvében Egon Bahr. Ez 
egy olyan barátság története, ami nagy szavak 
nélkül is m_ködött – a szavakat mindkét férfi 
megtartotta a politikának. Tizennégy éven át 
dolgoztak egymás mellett; a bálványozott férfi 
a reflektorfényben, a titokzatos stratéga pedig 
a háttérben.

Legfontosabb közös élményük: a berlini fal 
felépítése. Tehetetlennek, képtelennek érzik ma-
gukat arra, hogy bármit is tegyenek. Végül tilta-
kozó demonstrációt hirdetnek. De mit mondja-
nak egy olyan helyzetben, ahol minden rosszul 
megválasztott szó háborúhoz vezethet?

„[...] végül azt mondtam neki: azt hiszem, 
van megoldás. És aztán írni kezdtem, lapot lap 
után. A tömeg moraját a Schöneberg Városháza 
elQtt már nem lehetett nem meghallani, amikor 
Brandt végül kiállt, hogy megtartsa a beszédet. 
Én maradtam, és remegtem, és meg kellett 
innom egy pohárka konyakot. Aztán lassan el-
lazultam, amikor meghallottam az elsQ tapsot.”

EttQl a naptól kezdve szinte vakon bíznak 
egymásban. Közös küldetésük: véget vetni Berlin 
kettéosztásának. Amikorra Brandt végül kancel-
lár lesz, Egon Bahr a Neue Ostpolitik, azaz az új 
keletpolitika sok fogalmát már kidolgozza. Most 
a gyakorlatban is alkalmazza Qket: kapcsolatokat 
épít, tapogatódzik, közvetlenül Moszkvával tár-
gyal – fQnöke szabad kezet ad neki.

1970-ben Willy Brandt meglátogatta Leonyid 
Brezsnyev szovjet pártfQtitkárt. P az elsQ nyu-
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gati államférfi, aki így tesz. Kiderül, hogy a két 
férfi emberileg is megérti egymást.

„Ugyanazt a könnyednek mondható életmó-
dot követték: bor, nQk és dal. És ha az orvosok 
azt mondták: »egy lépést hátra«, Qk szót fogad-
tak. Abbahagyták az éneklést...”

Brandt és Bahr tökéletesen kiegészítik egy-
mást: bájjal, szakértelemmel és nyíltsággal né-
hány hónapon belül a Kelet és a Nyugat bizal-
mát egyaránt megnyerik. 1970 decemberében 
Lengyelországba utaznak, ahol Willy Brandt 
meglátogatja az egykori varsói gettót. Senki 
sem sejti, hogy mire készül; még Egon Bahr 
sem, aki pár percet késik…

 „Ahogy közelebb jövünk, hirtelen nagy csend 
lesz. Megveregetem valaki vállát, és megkérde-
zem tQle, hogy mi folyik itt. Azt feleli: [a kancel-
lár] letérdel. Este vettem a bátorságot és – hogy 
úgy mondjam, befelé remegve – azt mondtam 
[Brandtnak]: hát ez aztán nagyszer_ volt. Mire 
Q így válaszolt: hirtelen az volt az érzésem, hogy 
nem elég csak a koszorút letenni.”

Prült évek voltak, írja Egon Bahr, a „munka 
Qrülete”. 1972-ben Willy Brandtot újraválasztják, 
ám az elmúlt évek hatalmas nehézségei nem múl-
tak el nyomtalanul. Kiszolgáltatott lett – és meg 
is támadják. Amikor a keletnémet kémet, Günter 
Guillaume-ot7 letartóztatták, Brandt lemondott.

7 Günther Guillaume és felesége (mindketten a 
keletnémet titkosszolgálat, a Staasi ügynökei) 
1956-ban települtek át Nyugat-Németországba. 
Guillaume hamarosan belépett az SPD-be és egy-
re magasabb tisztségeket viselt a pártban, végül 

„Én tanácsoltam neki, hogy mondjon le, mert 
nem akartam, hogy a barátomat tönkretegyék. 
Ilyen boszorkányüldözést a közvéleményben és 
a médiában nem lehet hosszú távon elviselni. 
Én pedig azt akartam, hogy kipihenje magát.”

Egon Bahr mindig is úgy tekintett magára, 
mint egy szolgára, aki Qszintén és irigység nél-
kül imádta Willy Brandtot. Könyvében anekdo-
tákban gazdagon és együttérzéssel beszél errQl. 
Utoljára Brandt halála elQtt nem sokkal látták 
egymást. A barátságuk a legutolsó idQkben is 
nagy szavak nélkül marad.

„Tudtuk, hogy ez az utolsó alkalom. Még 
intettünk egymásnak, aztán üresnek éreztem 
magam. Körülbelül nyolc nappal késQbb levelet 
kaptam Larstól, másodszülött fiától, aki leírta 
nekem, hogy Q hogyan búcsúzott el az apjától. 
Az ajtóban még visszafordult és megkérdezte: 
apa, kik voltak a barátaid? Mire Willy azt mond-
ta: Egon.”

(Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB - 
StilBruch - das Kulturmagazin)

1972-ben Willy Brandt kancellár személyes refe-
rense lett. Ezt a tisztséget egészen 1974 tavaszáig 
töltötte be, amikor feleségével együtt kémkedés 
vádjával letartóztatták.
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