
Az1990.november19–21-énPárizsbantartotteurópaiBiztonságiésegyüttműködési
értekezletetasajátkorábantörténelmijelentőségűnekérezték,ésazótaissokanúgy
tartjákszámon,mintahidegháborúhivatalosvégét,ahidegháborútlezáróvégsőpoli-
tikaiaktust.mi voltahúszévvelezelőtti párizsi esemény történelmi jelentősége,és
mennyibenvoltindokoltegykorszaklezárásánaktekinteni?

AzeurópaiBiztonságiésegyüttműködésiértekezlet (conferenceonSecurityand
co-operationineurope,eBeé/cSce)aHelsinkiZáróértekezleteredményekéntjöttlétre
1975.augusztus1-jén35államrészvételével.Tagjavoltszinteazösszeseurópaiál-
lam,beleértveaSzovjetuniótis;AlbániaésAndorraeredetilegtávolmaradtak,viszont
résztvevőjevoltazuSAéskanada.Amegalakulását,tehátaz1975.nyárihelsinkikon-
ferenciát sokan egy folyamat végének tartották, amely bebizonyította, hogy az uSA
sarokbatudjakényszeríteniaSzovjetuniótazemberijogokterén.ehhezalezártságér-
zethezhozzájárult,hogyaz1980-asévekrea„helsinkihangulat”elcsitult,amibennem
kis jelentőségevoltakelet–nyugati kapcsolatokbanugyanekkorbeálltújabb feszült-
ségnek,azún.kishidegháborúnak.Sokaknaktűnhetettúgy,hogyaHelsinkiZáróok-
mányegyszeriésmegismételhetetlenvolt–nohaazeBeé-nek1975utánszámosutó-
találkozójavoltmég.

egyes politikusok azóta publikált visszaemlékezése alapján úgy látszik, Helsinkit
egyeseknemvégnek,hanemkezdetnekszánták.AnémetHans-dietrichGenscher(aki
mindHelsinkiben,mindPárizsbanmintkülügyminisztervoltjelen)aztállítja,aHelsinki
i.-nekkezdettőlanémetegységelőmozdításavoltatitkoltcélja.valószínű,hogyazese-
ményekpontosmenetétsemő,semmásnemsejtette,vagyhakapcsoltak ishozzá
hosszabbtávúpolitikaiterveket,azokatjóleltitkolták.Azonbanacélbizonytalansága
támasztjaalá,hogyaHelsinkii.-etmindnyugaton,mindkeletensokankelet-európa
elárulásánaktartották.

Helsinkii.egyesrészei(mintpéldáulegybizonyosstandardúpolitikaiviselkedésiés
tárgyalási norma elfogadása, az ún. tízparancsolat) mindenesetre életre keltek, és
hosszabbtávonhatni tudtak.Acsodákéve,1989azutángyökeresenátalakítottaaz
addiginemzetközihelyzetet.Akelet-európaikommunistarezsimekbedőléseésaber-
linifalleomlásaután1990.szeptember12-énmoszkvábananagyhatalmakképvise-
lőialáírtáka„németországkérdésérőlszólóvégsőszabályozást”,azún.a2+4-esszer-
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ződést, amelybenazakkormáregyesülni készülőnémetország lemondott a területi
követelésekről.ezelőfeltételevoltanémetegységnek,amikéthéttelkésőbb,1990.
október3-ánmeg isvalósultanémetSzövetségiköztársaságformájában.Anémet-
kérdéslezárása(amelybebelekellettérteniamásodikvilágháborúlezárásátólkezdve
Berlinésanémethatárokkérdésénátnémetország jövendőeurópaiszerepéigmin-
dent)kulcsfontosságúvoltazeurópaistabilitásszempontjából,mertaznSZkpolitiku-
saimég1989-benislebegtettékazodera–neisse-határkérdését.Ahelyzetazonban
az1989-esközép-európaiváltozásokkalradikálisanmegváltozott.mégugyanebbenaz
évbenmindkétnémetparlamentazonosszövegűnyilatkozatbanismerteelameglévő
némethatárokérvényességét.Amoszkvaiegyezségtehátegynagysóhajhozhasonlít-
ható:általaanémetkérdés,amelyakezdetkezdetétőluraltaahidegháborúeurópai
viszonyait,végleglekerültanemzetközipolitikanapirendjéről.

Azeurópainagypolitikaegyszerűennemhagyhattareakciónélkülsemanémetegy-
séget, sema kelet-európai változásokat. A kommunizmus lebontásamegtörtént, de
mostvalamilyenújrendetkellettfelépíteni,ésehhezújszerepekkiosztásatűntszük-
ségesnek.egyhéttelanémetegységkimondásaután,1990.október9-énazeurópai
Parlamentegy,azeBeé-rőlhozotthatározatbanjelöltekisajátjövőbelipolitikaiszán-
dékait.ebbenazeurópaipolitikusok (akkor természetesenmégcsakanyugatiak)a
„jaltai rendvégéről”,az „évtizedeskatonaikonfrontációbefejezéséről”beszéltek,és
hitettettek„egyújeurópairend”megalkotásamellett.AzeP-határozatkinyilatkoztatta,
hogyapárizsicsúcstalálkozóazeBeé1975.augusztus1-jénHelsinkibenaláírtZárónyi-
latkozatárafográkötni,deegybenazttovábbisszándékozikvinni.ennekmegfelelően
sürgették, hogy a helsinki politikai nyilatkozat helyett állandó nemzetközi szervezet
keletkezzen;hangsúlytfektettekegyBelgiumáltalelőterjesztettvédelmikezdeménye-
zésreésamediterrán(Balkán)térségre,benneAlbániabevonására;továbbgondolásra
ajánlottákafranciákpáneurópaitervemellettGorbacsovközöseurópaiházelképzelé-
sét,sőtutaltakegyközöseurópaikülpolitikalehetőségéreis.

Apárizsicsúcstalálkozóna35állam-éskormányfőközöttakorszakösszesnagy
politikusszemélyiségejelentvolt:GeorgeBushelnökésjamesBakerkülügyminiszter,
HelmutkohlnémetkancellárésGenscherkülügyminiszter,Francoismitterrandfrancia
köztársaságielnök,FelipeGonzalesspanyolésBrianmulroneykanadaiminiszterelnök,
valamint az olyan nagy antikommunisták,mintmargaret Thatcher. A keleti blokkból
élenjártaGorbacsov–Sevardnadzekettős,alengyelTadeuszmazowiecki,Antalljózsef
és a cseh václavHavel. A nyugatiak közül tehát azok, akik részesei voltak a tartós
kelet–nyugatiszembenállásnak,akeletiekközülviszontinkábbmáragyőzteskorábbi
ellenzék.Fizikailagegyüttvoltaz1989-esrendszerváltásteljeseurópaipolitikagene-
rációja, lényegébenmindenki,akia legmagasabbpolitikaiszintenközvetlenszemta-
nújavoltacsodákévének.

Apárizsicsúcsnaknéhányfő-éstöbbkísérőeseményevolt.Aténylegfontosegyez-
ségeketnéhányhéttelkorábbanmár letárgyalták,apárizsiplenárisülésen inkábba
politikai nyilatkozatok hangzottak el. A zárónyilatkozat legfőbb fénypontnak számító
aláírásamellettemlékezetesvoltaversailles-ioperagála(amiértteljesenlezártákaz
odavezetőfőutat,apárizsiaknagy„örömére”)ésaközösfényképezkedésazélysée-
palotadísztermében. Aháromnapospárizsi kiruccanásnaknemmindenki tudott fel-
hőtlenülörülni.Azegykoriésmajdjövendőminiszterelnök,jaqueschiracekkorcsupán
párizsi főpolgármestereként vehetett rész egyes eseményeken, mivel nem sokkal
korábban elveszítette a köztársasági elnöki választásokat mitterrand-nal szemben.
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Thatcherminiszterelnökasszonyazértrepülthazasietvekicsivelahivatalosvégelőtt,
merthazaikonzervatívpárttársaipuccsotforraltakellene,éspárnappalacsúcsután
avasladypéldátlanulhosszúpolitikaikarrierjevalóbanvéget isért.nemlehetetttúl
nyugodtPárizsbanmihailGorbacsov szovjetállamfősem:mindenki tudta, a sajtó is
szélesentaglalta,hogyotthonBoriszjelcin,azoroszFöderációelnökeingatjaaszékét
teljeserővel.

Acsúcsonkéteseménymindenképpenkiemelkedettpolitikaijelentőségemiatt.Az
egyikazátfogóeurópaifegyvercsökkentésiegyezményaláírása,amásikacsúcstalál-
kozóvégéntettpolitikainyilatkozat.

A konferencia nyitó napján, november 19-én írták alá az európai Hagyományos
Haderőkrőlszólómegállapodást(TreatyonconventionalForcesineurope,cFe-megál-
lapodás),amiegyátfogóhadászatiegyezményvolt,ésamelyahidegháború lezárása
szempontjából valóban korszakos dokumentumnak számít. A Párizsban aláírt egyez-
mény tartalmazta európa földrajzi határainak meghatározásától kezdve a hadászati
alapfogalmakötkategóriában(páncélos,páncélozottharcijármű,tüzérségiágyú,harci
repülőgép,helikopter)vettdefiníciójánátazegyestagországokáltalbirtokolhatóhagyo-
mányosfegyvernemekszámátésminőségétszabályozófelsőhatárig(nationalceilings
andterritorialceilingsforconventionalarmamentandequipment)azösszesaprórész-
letet,nemkifelejtveazoktárolásának,ellenőrzésénekésmegsemmisítésénektechnikai
részleteit,valamintazegyesországokpénzügyihozzájárulásánakmértékétsem.

kimondatlanulbár,deazegyezménynyilvánvalóanapolitikailagfelbomlókelet-euró-
paikatonaiblokkkétesörökségétakartakezelni.Atérségmárarendszerváltáselőttfel-
értékelődöttkétokból:egyfelőlaszovjethadseregittenijelenlétérevalótekintettel,más-
résztpolitikaiokokmiatt.AmiazuSA-tillette,annakveszélyérzeteaSzovjetunióössze-
omlásaközbensemmúltel,sőt.APárizsbantartózkodóGeorgeH.W.Bushamerikai
elnöklegfőbbnemzetbiztonságitanácsadója1989–1993közöttazaBrentScowcroft
volt,aki1975-tőlkezdődőenszámosalkalommalmegfogalmaztaaztazelvet,hogyaz
uSAsohanemismerteellitvánia,lettországésésztországSzovjetunióhozvalócsato-
lását.kelet-európakérdéseavendéglátóFranciaországszámáraiskülpolitikaiprioritás
voltmár1989előtt is.Anyugatiországokközöttafranciavezetéstartott leginkábba
regionáliskáosztól,ezértőkastabilitásttettékvezérfogalommá.mitterrandelnök1990.
január18–19-énmármásodszorlátogatottBudapestre,ésegyáltalánnemtitkolta,hogy
Franciaországszámáramenyirefontosatérségpolitikai-katonaistabilitása.

matalántúlzásnakhangzik,hogy1990-benkelet-európátkatonailaga„helyérekel-
letttenni”.Anyugatonaligérthetőnacionalistatorzsalkodásokratekintveazonbaniga-
zolható,hogyakorabeliviszonyokközöttreálisnaktűntakelet-európaitérségpolitikai,
vagyamimégrosszabb:politikaiéskatonaikáoszbafulladása.

Az európai hagyományos fegyverzetcsökkentést alapvetően a két nagyhatalom
1987.december8-i,közepesésrövidebbhatótávolságúrakétákfelszámolásárólmeg-
kötöttszerződésemozdítottaelő,főlegazáltal,hogy1987utánaSzovjetunióésszö-
vetségesei beleegyeztek a területükön tartandó ellenőrzésekbe, vagyis katonailag
átláthatóbbáváltak.Atét1990-bennemvoltkicsi:ahidegháborúskatonaiszemben-
állásésfolyamatosfelhalmozáseredményeként1990-benakontinensencsaktankból
kb.40000darabvolt–sokszortöbb,mintamásodikvilágháborúvégén.Akorabeli
nyugatisajtóban1990-benolyanhírekismegjelentek,amelyekmégalegkonszolidál-
tabbkelet-európaiországokesetébenisanyíltháborúlehetőségétprognosztizálták.Az
egyiklegkonfliktusosabbországnakmagyarországtűnt,mégpedigacsehszlovákiaés
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romániafelévalóviszonyaimiatt.Aszakértőkráadásultudták,hogyahagyományos
haderőkrőlszólómegállapodáselőkészítőfázisában(azegyezkedésmár1989január-
jábanmegkezdődöttBécsben,éstöbbfordulóbanfolytatódott)leginkábbegyeskeleti
államok ragaszkodtak haderejük változatlan méretben való fenntartásához. A
Szovjetuniómellettcsehszlovákiajártebbenazélen;azutóbbiapárizsicsúcselőké-
születeineklegvégén,mindössze3héttelahatáridőlejártaelőttegyezettbelehagyo-
mányoshaderejecsökkentésébe.csehszlovákiaesetébenegyébként,amelyPárizside-
jénmégegy,közösországvolt,nagyonérdekesfölfedezniaforrásokbanakétönálló
országravalóátmenetjeleit.mígazeBeétovábbifenntartásáraelőirányzottköltségve-
tésbenakétország „czechandSlovakFederalrepublic”névalatt együtt szerepelt
(közös,2,1%-nyi részesedéssel),addigacFe-megállapodásban,konkrétana fegyver-
plafonok megállapításaiban Szlovákia már csehországtól elkülönített tételként volt
található. A hagyományos haderőkről szóló megállapodás szerint egyébként
csehország,magyarországésSzlovákiafőadataiakövetkezőkvoltak:páncélosok,tan-
kok957–835–478darab; tüzérségi ágyúk767–840–383darab; harci repülőgépek
230–180–100darab;harcihelikopterek50–108–40darab.

AfinomdiplomáciaimasinériábacsomagoltcFe-megállapodáselegánsaneltudta
rejtenianyugat(adotttörténelmipillanatnakköszönhetőéscsakviszonylagos)kato-
nai fölényét. ezért is számított zavaró momentumnak, amikor a plenáris ülésen
Gorbacsovfölvetetteatengerinukleárisfegyverekszámánakcsökkentésétis.Aképlé-
keny világpolitikai helyzet közepette pozitív választ nemkaphatott. Franciaországpl.
már fejlesztette legújabb taktikainukleáris rakétáját (Hades),ésazuSA is várakozó
álláspontotfoglaltelhadihajóitéstengeralattjáróitilletően.Azutóbbiországesetében
acsökkentésfőlegazokataskóciaiHolylochbanállomásozóésnATo-kötelékbetar-
tozó tengeralattjárókat érintette volna, amelyeken több száz taktikai atomtöltet volt.
Gorbacsovfelvetéseakkorésottegyszerűenidőelőttjött.mamártudjuk,azóvatosság
indokoltvoltpéldáulazért,mertacFe-megállapodásutánaligmásfélhónappaljelen-
tőskatonaioffenzívárakerültsoreurópaterületén:1991.január7-énszovjetkatonai
alakulatok vonultak be litvániába, lettországba és észtországba, valamint a
Szovjetunióegykorinyugati tagállamaiba.viszonta legközelebbipáréveseményeia
nyugatjószándékátbizonyították:azamerikaihaditengerészet1992-benteljesenfel-
számoltaHolylochot,aHades1992-retervezetthadrendbeállításapedigcsakrész-
benvalósultmeg,sőtaprogram1996-banidőelőttvégetért.

ÖsszességébenacFerévénavalahavolt legátfogóbbfegyverleszerelésimegálla-
podásszületett,amelyegybizonyosmértékigvalóbanstabilizáltakelet-európát,főleg
annakközépső térségét.Ha figyelembevesszük,hogyazújkelet-európa tényleg in-
stabilvolt,valamintazt,hogyavarsóiSzerződésfelbomlásaközben(!)immárnemcsak
a Szovjetunió, hanem számos új és most már önálló haderővel rendelkezni akaró
országkatonaiérdekeitkellettösszehangolni–nos,ebbőlaszempontbólacFe-meg-
állapodáskimondottansikeresnekkönyvelhetőel.

Párizsban nemcsak kelet, hanem a nyugat sorsáról is dönteni kellett. mary e.
Sarotte történész szerint a nyugati vezetők tudatában voltak, hogy több megoldási
modell közül választhatnak. Szerinte az egyik csoportban kohl, Gorbacsov és
mitterrandközött dúlt a képletesharc, sőt lehetségesnek tartja, hogyeurópa jövője
tekintetébenmégGenscherkülügyminiszteréskohlkancellárközött isvolt lényeges
nézetkülönbség. Genscher james Bakerrel együtt hajlamos volt magáévá tenni
GorbacsovuSA-nélkülieurópa-tervét,deminimálisesetbenismindhármanegyetértet-
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tekabban,hogyazuSAszerepének1989utánjelentősencsökkenniekelleurópában.
kohlviszontkonradAdenauernyomdokainjárt,ésBrentScowcrofttalegyüttaztbizony-
gatta,hogyegyuSAnélkülieurópasérülékenyéskiszolgáltatottlenne.Sarotteszerint
kohlésnemzetbiztonságicsapatavoltakacsúcselőkészítésénekkulcsfiguráiazáltal,
hogyigenintenzívkapcsolatokattartottakfennaFehérHázzal.Sarotteannyiratudatos
nyugat-európaipolitizálástfeltételezPárizsban,hogyegyenesenpolitikaielképzelések
versenyérőlbeszél.Abban,hogyezekavitákakkornemdőltekel,jelentősszerepetját-
szott,hogyPárizsbanalegtöbbeurópaidiplomata,keletiekésnyugatiakegyaránt,nem
azuSA-tólvártígéreteket,hanemazegyesítettnémetországtól:mégpedighogyaznem
válikújabbfenyegetőbirodalommá.

Az1990.november21-énzárulóeBeé-csúcsmásiklényegesdöntésea„Párizsinyi-
latkozatazújeurópáért”(charterofParisforaneweurope)c.tizenötoldalaspolitikai
nyilatkozatelfogadásavolt.„Amegosztottságésafeszültségkoraeurópábanvégetért.
[…]európamegszabadultamúltörökségétől”–kezdődöttanyilatkozat,amelyezáltal
nemcsakcímébenutaltvisszaajaltainagyhatalmikonferencián1945.február11-én
elfogadott„nyilatkozatafelszabadítotteurópáról”c.dokumentumra,hanemszellemi-
ségébenis.Anyilatkozatszavakbankimondottéssorokközérejtettfőmondanivalója
ugyanisamindenféleönkénnyel,dekimondatlanuliselsősorbanakommunistatípusú
önkénnyelvalóhatározottszembefordulásvolt:„Aférfiakésnőkbátorsága,anépek
akaratánakerejeésaHelsinkiZáróokmányeszméinekhatalmaademokrácia,abéke
ésazegységújkorszakátnyitottamegeurópában.[…]Azemberijogokésazalapvető
szabadságokvalamennyiemberilénytszületésétőlfogvamegilletnek,azokelidegenít-
hetetlenek,ésatörvényerejeáltalbiztosítottak.”

Az angolszász országok law and order („jog és rend”) alapú alapvető működési
rendjekapottígyhangsúlytazokkalanemdemokratikusállamistruktúrákkalszemben,
amelyek45évigbitoroltákahatalmatkelet-európában.Adokumentumaláírói több-
szörösenhitettettekazemberijogokonésszilárdjogrendenalapulódemokrácia,vala-
mintabékemellett;megígérték,hogytartózkodnifognakamásországokellenikato-
naifellépéstől;valaminthogysegítségetnyújtanak,hogyaholigénylik,kiépülhessena
piacgazdaság.Ahatnyelven (angolul, franciául,németül,olaszul,oroszul, spanyolul)
elkészültnyilatkozatösszestöbbiüzenete–bárkétségtelenül jeleztektendenciákat,
amelyeknemsokáraténylegbeiskövetkeztekakontinenséletében–ehhezafőüze-
nethezképestmásodlagosvolt.

mikénttekintettapárizsiújrendreazazuSA,amelyszámosokmiatt(pl.mertjavá-
bandúltazöbölháború)immárelkezdettkívülrőltekintenieurópára?egyesmemoárok
szerintakeményvonalas republikánuskörökeufóriátéreztek,amely részbenakom-
munistablokkellenkivívottkatonai-stratégiaieredményekbentestesültmeg,részben
abbanazerkölcsi jóvátételben,hogykelet-európábanmégiscsaksikerültaszovjetek
HarryTrumanótaóhajtottfeltartóztatása.demégamérsékeltebbekis,mintpl.Brent
Scrowcroft,vagyelődje,Henrykissingerisúgyértelmeztékahelyzetet,hogyazuSAúgy
védte meg nagyhatalmi érdekeit európában, hogy közben – követve saját idealista
hagyományaitésküldetéstudatát–mindeztnemcsupánszámításból,hanemegyfajta
jószolgálatbóltette,amitvégsősoronavégeredménybizonyított.

ApárizsicsúcsotgyakranHelsinkiii.-nekisnevezik,amelyegyújkezdet,egyjöven-
dő nagy európai kísérlet alapját vetette meg. Ha Helsinki i. (1975) a kelet–nyugati
együttműködésfórumátjelentetteegykor,akkoraHelsinkiii.-velellehetettkezdenia
poszt-hidegháborúskorszakot.
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Húszévvelkésőbbjogosakritikuskérdés,mennyiretöltöttebecéljátaz1990-es
párizsicsúcstalálkozó.Többtekintetbenegyáltalánnemvagyalig.A„mediterrántérség
nagyobbbiztonsága”helyettegészenmásjött:adélszlávháborúésjugoszláviatragi-
kusszéthullása.Adeklarált „szabademberi kapcsolatokésmozgás”semazzávált,
aminekszánták,mertamigrációszintemindenországbanválasztásokateldöntőbel-
politikaiügy lett.Ahelyzetamigráció tekintetébenamúgy isa történelmiparadoxon
jegyeitmutatta.GorbacsovPárizsbanmegfenyegetteanyugatot,hogyszovjetállam-
polgárokmilliói fogják elhagyni hazájukat, ha az ország nem kap sürgős gazdasági
segélyt.Akeletrőlirányulómigrációnagyonérzékenykérdésvolt,mertanyugatihideg-
háborús propagandában az egyik legélesebb szúrás a kommunista országok ellen
(különösen1975után)azvolt,hogyazokakadályozzákaszabadutazástésköltözést.
Abevándorlástkorlátozóesetlegesintézkedésekakkoristökéletesenhiteltelennétet-
tékvolnaazévtizedespropagandaszólamokat,haazokatanyugatilakosságegyébként
helyeseltevolna.

nohaaz1975-ösHelsinkiZárónyilatkozatháromún.kosarábólamásodikakör-
nyezetvédelmetishangsúlyosanmagábanfoglalta,Párizsbanazökológiaikérdésekre
csupánpárszótvesztegettek.Pedignemkellettekhozzárészleteskémjelentések,hogy
nyugatonistudják:lokálisökológiaikatasztrófáknemcsakaSzovjetunióban,azösszes
egykoricsatlósnálfenyegetnek.

Párizsbannyilvánvalóvávált,hogyahidegháborúfogalmaiadiplomáciapraktikus
mindennapjaibantúlságosanleegyszerűsödtek.Úgytűnt,minthaahidegháborúegyen-
lőlettvolnaamegosztotteurópával,samintannakvégevan,akontinensegyesül.ma
már tudjuk, alapvető tévedés volt azt hinni, hogy a politikai, gazdasági, sőt katonai
integrációautomatikusanakontinensegységesüléséthozza.Párizsbannemesettszó
akelet-európáravárógazdaságileépülésrőlsazaztkézenfekvőenkövetősúlyostár-
sadalmiturbulenciáklehetőségéről.Amunkanélküliséggel,elavultgazdaságiéstársa-
dalomszervezési szerkezettel szembesülő kelet-európaiak millióinak csalódottságán
semmiféleünnepélyesdeklarációnem tudottenyhíteni.ezértazújeurópárólhozott
párizsinyilatkozatoptimizmusamaszintefélrevezetésnek,deminimálisannaivitásnak
hat. ezt az érzést tovább erősíti, hogy a gondolat- és vallásszabadság napjainkban
minduntalan más vallások értékeibe ütközik, a szólásszabadság aktuális mértékét
politikai érdekek csűrik-csavarják, amozgásszabadság pedig összeurópaimigrációs
„problémává”alacsonyult.

Acsúcsotkörülvevőpolitikaikontextusbólakelet–nyugatiszembenállás lezárásá-
nakszándékaésanyugatiértékekgyőzelmefogalmazódottmeg,deelégidealisztikus
formában.nemcsoda,haapárizsi csúcs ritkánhivatkozási alapnyugaton,keleten
megmégkevésbé.csehország,Szlovákiaésmagyarországaligemlékszikrá.Akelet-
európai politikusoknembizonyultak jó taktikusnak, amire jó példaa vezetőmagyar
résztvevő,Antalljózsefminiszterelnök,akitöbbekközöttkijelentette:„egyújabbjóléti
függönyereszkedhetleavasfüggönyhelyett[…]Aztlátjuk,hogyafelbukkanóetnikai
vagynemzetiproblémáknéhaerősebbenjelentkeznek,mintamúltban.”Antallepon-
ton egyszerre három tényezőt kapcsolt össze: az elzártság okozta erkölcsi züllést, a
lokálisnemzetikonfliktusokatésaszegénységet.Pedig tudhattavolna,hogyezekről
nyugatonlehetőségszerintnemakarnakhallani,ráadásultáptalajtadottazoknakaz
igaztalan,ámdemeggyökeresedettsztereotípiáknak,hogymagyarországazelsőadan-
dóalkalommalterületirevíziótakar.Párizsbanáltalábaniskerültékakonkrétproblé-
mákat.Avalódigondokközültalánanemzetikonfliktusoknakszenteltékalegnagyobb
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figyelmet:„megerősítjük,hogyanemzetikisebbségeketnikai,kulturális,nyelviésval-
lásiidentitásavédelmetélvez”–ámdeeztiscsakahelsinkifolyamatidealistaszelle-
mében,egytőlegyigkonkrétvállalásnélkül.minthanemfogtákvolnaföl,hogyHelsinki
i.ótaakelet-európainemzetfelfogásisradikálisanmegváltozott.

StrukturálisértelembenPárizsbandőltel,hogyazeBeé/cSceidőszakoskonferen-
ciákhelyettállandószervezettéalakul.ez1994decemberébenBudapestenmegistör-
tént,és1995januárjátólmegalakultamáigműködőeurópaiBiztonságiésegyüttmű-
ködésiSzervezet(organisationforSecurityandcooperationineurope,eBeSZ/oSce).
Titkárság létesültelőbbPrágában,majdBécsben,sugyanitthozták létreakonfliktus
megelőzőcentrumot,ahováatagállamoknakönkéntesalaponkellett(volna)informáci-
ókatszolgáltatniukkonfliktusaikról.ezmárönmagábanakelet-európaimentalitásmeg
nemértésérőlárulkodik,demégennélisnagyobbgondvolt,hogyazeBeSZolyanpoli-
tikai térbenpozicionáltamagát,aholmártöbbnemzetköziszervezetaktívvolt (enSZ,
nATo,eu),ígyjószándékkalvállaltkonfliktuskezelőés-csökkentőfeladatainakaligvan
foganatja.Aszervezetműködéseatöbbmint150millióeuróévesköltségvetésellené-
re(2010-revonatkozóadat)nemhatékony,ahogyazpl.2009/2010-benaszlováknyelv-
törvényutánkialakultmagyar–szlovákkonfliktusesetében látszott, amikorazeBeSZ
kisebbségifőbiztosapróbáltközvetítőszerepetbetölteni.
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