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masát ádám

A berlini fal leomlása
2009. november 11-én a Közép-európai Kulturális Intézet Hogy is történt? címmel emlékezett az
1989. augusztus 19-i Páneurópai Piknik, a szeptember 10-i határnyitás, illetve a november 9-i berlini
falomlás húszéves évfordulójáról. A rendezvényen
Masát Ádámnak a berlini fal történetéről tartott
előadása után S. Kárpáti György Páneurópai Piknik ’89, illetve Hanák Gábor Különös nézőpont: A
vasfüggöny lebontása című dokumentumfilmjét
mutattuk be, majd az alkotókkal és Masát Ádámmal Ujváry Gábor beszélgetett a húsz évvel ezelőtti
eseményekről és azok hatásáról. Alább összefoglalót adunk Masát Ádám előadásáról.

Churchill a jaltai konferencián (1945. február) javasolta,
hogy Franciaországot vegyék fel negyediknek a „Három
Nagy klubjába”. Sztálin azzal a feltétellel volt hajlandó ezt
elfogadni, hogy a francia megszállási övezetet az angolszász
zónákból hasítják ki. Ennek megfelelően 1945. július 26-án
aláírták a francia zóna határairól szóló egyezményt, amelyet végül az amerikai övezet megosztásából hoztak létre.
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Berlin a szovjet megszállási övezetbe esett, de az 1944. szeptember 12-i londoni egyezmény alapján a német fővárost a
szövetségesek közösen szállták meg.

Franciaország 1945 augusztusában foglalta el saját szektorát Berlin északnyugati részében, amelyet a brit körzetből
szakítottak ki.
A berlini blokád
1948 júniusától 11
hónapig tartott, a
légihíd viszont 14
hónapig állt fenn.
Ez volt az első hidegháborús válság
a második világháborút követően.
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A határzárás előkészítése moszkvai jóváhagyás után titokban történt, csak a legfontosabb politikai vezetők tudtak a
fal megépítésére vonatkozó döntésről. A hivatalos indoklás
nem tükrözte a valóságot: az NDK-nak elsősorban a munkaerő tömeges kiáramlását kellett megakadályoznia, de ha
folytatni akarta a vetélkedést az NSZK-val, akkor pusztán
presztízs okokból is tennie kellett valamit a menekültáradat
megállítása érdekében.

Az NDK-ban formálisan többpártrendszer létezett, de a hatalom és az irányítás minden tekintetben a Német Szocialista Egységpárt (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands)
kezében volt.

Nem véletlen, hogy a legtöbben Nyugat-Berlinen keresztül
menekültek az NSZK-ba. A két városrész között ekkor még
nem volt olyan szigorú határellenőrzés, mint a belnémet határnál. Az NDK-ból távozni szándékozóknak elegendő volt
felülniük az S-Bahnra, és gond nélkül átutazhattak KeletBerlinből Nyugat-Berlinbe.
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A berlini falnak négy generációja volt. A minél tökéletesebb
határőrizeti rendszer kiépítésének szándéka miatt a fal fo23
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lyamatos modernizációjára volt szükség. A berlini fal csak az
1970-es évekre nyerte el azt az állapotát, amely az 1989-es
leomlásig megmaradt.

A tüntetők száma 1989 októberében néhány tízezer főről hirtelen félmillióra nőtt, miután Lipcse mintájára más városokban is tüntetések törtek ki, és egyre gyakoribbak lettek a
kelet-berlini politikai megmozdulások is.

Gorbacsov 1989 júliusában, Gennagyij Geraszimov, a szovjet
külügyminisztérium szóvivője pedig 1989 októberében jelen- 1989-ben a Német Szocialista Egységpárt vezető testületeiben
tette be a Brezsnyev-doktrínát felváltó, Sinatráról elnevezett a tagok átlagéletkora meghaladta a nyugdíjkorhatárt (67 év).
új külpolitikai irányelvet: „Frank Sinatrának volt egy nagyon Ez azt mutatta, hogy ellentétben más térségbeli kommunista
népszerű dala, a »My Way«. Magyarország, Lengyelország pártokkal még 1989-ben sem cserélődött ki a meghatározó
és az összes többi ország úgy csinálja, ahogy akarja. Eldönt- grémiumok tagsága, ami a változások előfeltétele lett volna.
hetik, hogy milyen utat választanak. Ez az ő ügyük. Mi ezt A tüntetők csak rövid ideig üdvözölték Egon Krenz megválasztását, hamarosan már az ő távozását is követelték.
figyelemmel kísérjük, de nem avatkozunk be.”
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A rendeletet hivatalosan 1989. november 10-én kellett volna
bejelenteni, ám a tájékoztatáspolitikáért felelős KB-titkár,
Günter Schabowski ezt nem tudta. Még a szöveget sem ismerte, mert nem volt jelen, amikor a Politbüro tagjai jóváhagyták a tervezetet, sem akkor, amikor Egon Krenz felolvasta annak szövegét a KB plénuma előtt.

Amikor a sajtótájékoztatón az újságírók a rendelet hatályba
lépéséről kérdezték Schabowskit, akkor az előtte lévő szöveg
alapján próbált választ adni a kérdésre, és pillanatnyi hezitálás után a „sofort” (azonnal) és „unverzüglich” (haladéktalanul) szavakkal válaszolt, ami nem felelt meg a jogszabályalkotók eredeti szándékának.
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Már az újraegyesítés előtt megjelent egy törekvés, hogy a berlini fal megnyitására emlékezve november 9-e legyen az új német állam nemzeti ünnepnapja. Ezen a napon történt azonban Hitler első hatalomátvételi kísérlete (München, 1923) és
a legnagyobb zsidóellenes pogrom is („kristályéjszaka”, 1938).
November 9-ét ezért nem lehetett nemzeti ünnepnappá
emelni, a választás a német egység napjára esett. Október
3-hoz viszont érzelmileg szinte semmi se kötötte a németeket,
ezt a napot tulajdonképpen a politikai elit választotta.

25

