
JE SZENSZ KY GÉ ZA

A BAL TI ÁL LA MOK 
ÉS A MA GYAR PO LI TI KA

A Szov jet unió nem volt va ló di fö de rá ció, 15 „szo ci a lis ta szov jet köz tár sa sá ga”
a szu ve re ni tás nak csu pán né hány kül sõ sé gé vel ren del ke zett, pél dá ul kü lön (de
nem önál ló) kom mu nis ta párt juk volt, élén egy fõ tit kár ral. A mû vel tebb ma gya rok
tud ták, hogy a há rom bal ti szov jet köz tár sa ság Le nin for ra dal mát ki hasz nál va önál -
ló ál lam ként jött lét re (Lit vá nia ese té ben szü le tett új já) 1918-ban. A még mû vel -
teb bek azt is tud ták, hogy te rü le tü kön is vé res pol gár há bo rú folyt a „vö rö sök” és
a „fe hé rek” kö zött, de ha a „fe hér” cá ri tá bor no kok gyõz tek vol na, kér dés, hogy 
a bal ti ak meg tud ták vol na-e õriz ni friss füg get len sé gü ket. 

A két vi lág há bo rú kö zött be bi zo nyí tot ták, hogy kis te rü le tük és lé lek szá muk el -
le né re nem csak ké pe sek az önál ló ál la mi lét re, ha nem ter mé sze ti erõ for rás ok nél kül,
dön tõ en agrárországként is el fo gad ha tó élet szín vo na lat tud tak biz to sí ta ni la kos sá -
guk nak. Eb ben sze re pet ját szott, hogy nem volt ha gyo má nyos ural ko dó osz tá lyuk
(mert az vagy né met vagy orosz volt, il let ve a lit vá no ké a szá za dok so rán „el len gye -
le se dett”), je len tõs va gyo ni kü lönb sé gek nem ter hel ték a tár sa dal mat sem örök le tes
úton, sem a po li ti kai ha tal mat ki hasz nál va. A pa raszt ság kö ré ben si ke re sen el ter jedt
szö vet ke ze ti moz ga lom ko moly vissz han got vál tott ki Ma gya ror szá gon, kü lö nö sen a
„fa lu ku ta tók,” a né pi írók kö ré ben. Kodolányi Já nos szá mos írá sá ban mu tat ta be a
finn és észt mo dellt. Eu ró pa és Ma gyar or szág köz vé le mény ében a há rom bal ti nép
Sztá lin ál tal a Hitler–Sztálin-paktum tit kos zá ra dé ka alap ján két lép csõ ben,
1939–1940-ben tör tént be ke be le zé se mél tán vál tott ki fi gyel met és föl há bo ro dást,
bár a vi lág há bo rú ese mé nyei már el ho má lyo sí tot ták az 1940 au gusz tu sá ban be fe je -
zett an ne xi ót. Ami az ezt kö ve tõ hó na pok ban tör tént, ar ról ma is alig tud va la mit 
a vi lág. A meg szál lást kö ve tõ en az NKVD, a szov jet tit kos rend õr ség – a ná lunk a ma -
gyar ’56-ból is mert Szerov irá nyí tá sá val – azon nal meg kezd te a dik ta tú ra ki épí té sét
és a nem ze ti tu dat meg tö ré sét. Tö me ges le tar tóz ta tá sok, ki vég zé sek és a Gulag-
táborokba el hur co lás volt a mód szer min de nütt. Egy év alatt Ész tor szág ból leg alább
hat van ezer, Let tor szág ból har minc öt ezer és Lit vá ni á ból har minc ezer ár tat lan ál do -
za ta volt az ön kény nek. Nem cso da, hogy a Szov jet uni ót 1941. jú ni us 22-én meg tá -
ma dó ná ci Né me tor szág ban a bal ti ak elõ ször fel sza ba dí tót lát tak. A vissza vo nu ló
szov jet ha ta lom a bör tön ben tar tott po li ti kai fog lyok szá za it olyan le ír ha tat la nul bor -
zal mas mó don kí noz ta meg meg gyil ko lá suk elõtt, hogy ah hoz ké pest a katyini er dõ -
ben több tíz ezer len gyel tiszt  ki vég zé se szin te kö nyö rü le tes cse le ke det volt. A né -
me tek nek azon ban esze ágá ban sem volt akár csak báb ál lam ként hely re ál lí ta ni 
a bal ti ál la mi sá got. A cél az volt, hogy a gyõ ze lem után a te rü le tet né met te le pe sek -
kel ko lo ni zál ják, la kos sá gá nak több sé gét meg sem mi sít sék, az ár já nak mi nõ sít he tõ
ma ra dé kot pe dig né met té asszi mi lál ják. (Ne le gye nek il lú zi ó ink, re ánk, ma gya rok ra
is ha son ló sors várt – az az óta is mert té vált ter vek alap ján.) Hogy er re nem ke rült
sor, az a Vö rös Had se reg gyõ zel mé nek az ered mé nye, de eb ben nem volt kö szö net.
Foly ta tó dott a pol gár ság és te he tõ sebb pa raszt ság ül dö zé se, de por tá lá sa, ez a la kos -
ság nak mint egy tíz szá za lé kát súj tot ta. Ezt te téz te a nagy szá mú orosz nyel vû ka to -
na ság és ipa ri mun kás ság be te le pí té se, ami nek a cél ja ugyan csak a be ke be le zés vég -
le ge sí té se, a te rü let elo ro szo sí tá sa, hosszú tá von te hát a ge no cí di um volt.78
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A ma gyar la kos ság ke ve set tu dott a szov jet ura lom alatt ál ló Bal ti kum ról, de 
a rend szer vál to zás fo lya ma tá ban ko moly szim pá tia éb redt föl a kom mu nis ta
rend szer el nyo mott jai, ki emel ten az öt ven év vel ko ráb ban le gá zolt há rom köz -
tár sa ság né pei iránt, akik a ma gyar hoz ha son ló mó don lé pés rõl lé pés re ha lad tak
a plu ra liz mus és az ön ren del ke zés fe lé. „1989. au gusz tus 23-án 2 mil lió em ber
al kot ta élõ lánc kö töt te össze a há rom bal ti szov jet szo ci a lis ta köz tár sa ság fõ vá -
ro sa it. A 600 ki lo mé ter hosszan el nyú ló bé kés de monst rá ció a német–szovjet
meg nem tá ma dá si szer zõ dés alá írá sá nak 50. év for du ló ján, an nak tit kos zá ra dé ka
el len til ta ko zott. Vil ni us, Ri ga és Tal linn így kí ván ta fel hív ni a vi lág fi gyel mét a
szov jet meg szál lás ra, és ta nú bi zony sá got ten ni a bal ti né pek kö zöt ti szo li da ri tás -
ról” – fog lal ta össze az ese mé nyek 20. év for du ló ján Ölveczky An na az In dex ben
a füg get len ség fe lé tett nagy lépést.1 1990 ele jén a még el len zék ben lé võ Ma gyar
De mok ra ta Fó rum kap cso lat épí tõ cé lú kül dött sé get me nesz tett Lit vá ni á ba. Egy
év vel ké sõbb Vil ni us ban a szov jet rend fenn tar tó erõk fegy ver hasz ná la ta ti zen -
négy ha lá los ál do za tot kö ve telt, a for má ló dó vi seg rá di együtt mû kö dés is el ítél te
a be avat ko zást. 1991. au gusz tus 19-én Moszk vá ban a de mok ra ti kus vál to zá sok -
kal szem ben ál ló cso port puccsal kí sé rel te meg Gor ba csov el nök el tá vo lí tá sát, de
a Jel cint kö ve tõ la kos ság és ka to na ság ezt meg aka dá lyoz ta. Észt or szág és Lett or -
szág szov jet köz tár sa sá gi kor má nya ek kor csat la ko zott Lit vá nia egy év vel ko ráb -
bi lé pé sé hez, és ki nyil vá ní tot ta füg get len sé gét. A ma gyar kor mány egy ér tel mû -
en a puccsis ták el len és Jel cin mel lé állt. Bush ame ri kai el nök An tall mi nisz ter -
el nö köt, Wörner NA TO-fõ tit kár pe dig en gem, az egy hó nap pal ko ráb ban ná la
járt kül ügy mi nisz tert hív ta föl biz ta tó sza vak kal. Au gusz tus 22-én An tall Jó zsef
le vél ben kö szön te meg Bush el nök nek a vál ság ide jén ta nú sí tott szo li da ri tá sát,
ki fe jez te meg gyõ zõ dé sét, hogy fel kell gyor sí ta ni Kö zép-Eu ró pa nyu ga ti in teg rá -
ci ó ját, Gor ba csov meg gyen gült hely ze té ben Jel cin re kell épí te ni, és el kell is mer -
ni a bal ti ál la mok füg get len sé gét, jo gát a kon fö de rá ció út já ra té rõ Szov jet uni ó ból
tör té nõ kiválásra.2 A mi nisz ter el nök te hát – leg több kor mány fõ kol lé gá ját meg -
elõz ve – meg érez te, hogy el jött az al ka lom a bal ti ál la mok füg get len sé gi kö ve te -
lé sé nek nem zet kö zi el fo gad ta tá sá ra. A ma gyar ál lás pon tot az au gusz tus 24-i kor -
mány nyi lat ko zat fog lal ta össze: „A Ma gyar Köz tár sa ság kor má nya ér vény te len -
nek és tör vény te len nek te kin ti a Molotov–Rib-bentrop-paktumot. Oro szor szág -
hoz és a bal ti köz tár sa ság ok füg get len sé gét el is me rõ más ál la mok hoz ha son ló an
Ma gyar or szág is jo gos nak tart ja és tá mo gat ja Észt or szág, Lett or szág és Lit vá nia
né pe i nek az ál la mi szu ve re ni tá suk hely re ál lí tá sá ra irá nyu ló tö rek vé se it, s […]
bí zik ab ban, hogy az Észt Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság és a Lit ván Köz tár sa -
ság nem zet kö zi ér vé nyû ga ran ci át kap ar ra, hogy rö vid idõn be lül el ér he ti a nép -
aka rat alap ján dek la rált cél ját, a tény le ges ál la mi szuverenitást.”3 Az óva tos ko dó
nyu ga ti or szá go kat meg elõz ve szep tem ber 2-án a ma gyar kor mány meg hí vá sá ra
Bu da pest re ér ke zett Landsbergis lit ván el nök, va la mint Saudargas lit ván, Me ri
észt és Jurkans lett kül ügy mi nisz ter, és az Or szág ház ban – An tall je len lét ében –
alá ír tam ve lük az 1940-es szov jet meg szál lás óta „al vó” dip lo má ci ai kap cso la tok
hely re ál lí tá sá ról szó ló jegy zõ köny vet. Négy nap pal ké sõbb a Szov jet unió el is -
mer te a há rom ál lam füg get len sé gét. A ma gyar kor mány egy elõ re finn or szá gi
nagy kö vet ét, Jávorszky Bé lát akk re di tál ta mind há rom or szág ba, és uta sí tot ta,
hogy lá to gas sa vé gig a há rom fõ vá rost. Kap cso la ta ink erõ sí té se ér de ké ben 1992.
au gusz tus 7. és 9. kö zött hi va ta los lá to ga tást tet tem a há rom or szág ban, meg kö -
töt tem ve lük a ví zum men tes sé gi meg ál la po dást, és alap szer zõ dést ír tam alá kül -
ügy mi nisz te re ik kel.

A kö zös tör té nel mi sor son kí vül mind a ha son ló sá gok, mind a kü lönb sé gek je -
len tõ sek e há rom ál lam kö zött. A há rom nyelv tel je sen el té rõ. Mi köz ben csak a
13–14. szá zad ban vet ték föl a ke resz tény ség nyu ga ti vál fa ját (ez kul tu rá li san is éle - világablak
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sen el vá lasz tot ta õket or to dox szom széd ja ik tól), Észt- és Lett or szág evan gé li kus,
Lit vá nia vi szont ka to li kus. Az elõb bi ket tõ sok te kin tet ben a skan di náv or szá gok -
hoz ha son ló, észa ki or szág, az utób bi a len gye lek kel al ko tott kö zös ál lam, a
„Rzeczpospolita” ré vén in kább kö zép-eu ró pai. No ha sze ren csés nek mond ha tók,
hogy egy más el len ví vott há bo rúk nem ter he lik vi szo nyu kat, nincs kö zöt tük erõs
ér zel mi ba rát ság, nem sze re tik, ha egy be mos sák õket, de föld raj zi, geo po li ti kai
hely ze tük még is mint egy kö te le zi õket a szo ros együtt mû kö dés re, a szo li da ri tás ra.
Ez kü lö nö sen erõs volt a rend szer vál to zás kü szö bén, ami kor egyi de jû leg (ha nem
is kö zö sen) küz döt tek a füg get len sé gért, és lát vá nyos ele me volt, hogy a füg get len -
ség ki ví vá sa után – ta lán lé lek ta ni lag ért he tõ okok ból – önál ló ar cu la tu kat hang sú -
lyoz ták, de az EU- és NA TO-tag sá gért foly ta tott kam pány kö zös ne ve zõ re hoz ta
erõ fe szí té se i ket.

Jo gos a kér dés, hogy az össze sen alig hat mil li ót ki te võ la kos sá gú há rom or szág -
nak mi ad te rü le tü ket és lék szá mu kat messze meg ha la dó je len tõ sé get, és mi in do -
kol ja, hogy ma gyar né zõ pont ból kü lön fi gyel jünk re á juk. Stra té gi ai hely ze tük – a
rész ben sem le ges Skan di ná via és Orosz or szág kö zött – kri ti kus, egy ben azon ban 
a vi lág po li ti kai at mosz fé ra fon tos mé rõ esz kö ze, ho gyan vi szo nyul hoz zá juk egy -
ko ri tönk re te võ jük, Oroszország.4 A szov jet el nyo más alól föl sza ba dul va pár év
alatt be bi zo nyí tot ták, hogy az önál ló ság bir to ká ban, jó bel- és gaz da ság-po li ti ká val
ki le het lá bol ni a dik ta tú ra ál tal oko zott ká rok ból, és az élet szín vo na lat kö ze lí te ni
le het a fej lett eu ró pai or szá gok szint jé hez. A lé nye gé ben gyar ma to sí tó nak te kint -
he tõ, ott meg te le pült orosz la kos ság – el té rõ en a ma gyar és más kö zép-eu ró pai
nem ze ti ki sebb sé gek tõl – nem tör té nel mi, õs ho nos kö zös ség. A ve lük szem be ni
bá nás mód ugyan ka pott sok bí rá la tot a nyu ga ti or szá gok, il let ve az Eu ró pa Ta nács
ré szé rõl, vé le mé nyem sze rint azon ban mél tá nyos nak te kint he tõ. Az ál lam pol gár -
ság meg adá sát tel je sít he tõ fel té te lek hez kö töt ték, de akik ezek nek nem tud tak
meg fe lel ni, azo kat sem te le pí tet ték ki, ma rad hat tak la kó hely ükön, hasz nál ják
anya nyel vü ket, meg tart hat ták az orosz nyel vû is ko lá kat, és meg õriz het ték kul tú -
rá ju kat. Az ál lam pol gár ság gal ren del ke zõk részt vesz nek a po li ti kai élet ben, kép -
vi se lõ ik ered mé nye sen áll nak ki ér de ke i kért. Orosz or szág azon ban elé ge det len 
a Bal ti kum ban élõ oro szok hely ze té vel, és ez ürü gyet kí nál hat akár köz vet len be -
avat ko zás ra is. 

Ér de mes ar ról is tud ni, hogy a szov jet idõk ben szá mos kár pát al jai ma gyar fi a -
tal élt a le he tõ ség gel, hogy a nyelv ro kon Ész tor szág ban foly tas son fel sõ fo kú ta nul -
má nyo kat, ezek egy ré sze ott ma radt, csa lá dot ala pí tott, így él ott ma gyar ki sebb -
ség, ez zel is erõ sít ve az or szág ma gyar kap cso la ta it.

Úgy vé lem, hogy a magyar–balti vi szonyt jól fog lal ja össze a há rom alap szer -
zõ dés or szág gyû lé si ra ti fi ká lá sát elõ ter jesz tõ, jó részt ál ta lam ké szí tett beszédem.5

Tisz telt El nök Úr!
Tisz telt Or szág gyû lés!
A kor mány ne vé ben meg erõ sí tés re aján lok há rom két ol da lú szer zõ dést: ezek a

Ma gyar Köz tár sa ság és az Észt Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, va la mint a Lett
Köz tár sa ság kö zöt ti ba rá ti kap cso la tok és együtt mû kö dés alap ja i ról 1992. au gusz -
tus 7-én és 8-án alá írt szer zõ dé sek. 

Az 1989-ben meg in dult kö zép- és ke let-eu ró pai vál to zá sok meg ha tá ro zó ré sze -
ként a Szov jet unió te rü le tén an nak fel bom lá sa után új füg get len or szá gok nyer ték
el, il let ve ál lí tot ták vissza ál la mi sá gu kat, le he tõ sé get ad va ez ál tal a vi lág és egy ben
Ma gyar or szág szá má ra is, hogy új ala po kon és új szem pont ok alap ján ala kít sa kap -
cso la ta it ve lük.

A nem zet kö zi po li ti ka új ala nyai kö zött jól meg kü lön böz tet he tõ a bal ti ál la mok
hár mas cso port ja, ame lye ket föld raj zi össze tar to zá suk, tör té nel mük kap cso ló dá si
pont ja i nak so ka sá ga fûz egy be. Ha csak a 20. szá zad ese mé nye it idéz zük föl, már80
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ak kor is szem be tû nik sors kö zös ség ük, amely egy szer re ad ta meg szá muk ra az
önál ló ál la mi lét el nye ré sé nek örö mét az I. vi lág há bo rú be fe je zõ dé se után, majd
egy azon szer zõ dés sel, az ú. n. Molotov–Ribbentrop- (más ként Hitler–Sztálin)-pak-
tum tit kos zá ra dé ká val fosz tot ta meg eze ket az ál la mo kat önál ló sá guk tól, la kos sá -
gu kat a sztá li ni rend szer tör vény te len sé ge i nek és ön ké nyé nek ki szol gál tat va. Ért -
he tõ, hogy 1991 au gusz tu sá ban e há rom or szág el sõ ként sza kadt ki a puccs kí sér -
let mi att meg ráz kó dott Szov jet uni ó ból, és lé pett föl ál la mi sá guk új bó li nem zet kö -
zi el is me ré sé nek jo gos igé nyé vel. 

Ma gya ror szág nak a bal ti ré gi ó val fenn tar tott kap cso la tai ha gyo má nyo san jók. 
Leg õsibb tör té nel münk kö zös em lé kei és nyel vi ro kon sá gunk fû zi össze a ma -

gyar és az észt né pet. A bal ti né pek tör té ne te nem ke vés ha son ló sá got mu tat a mi
tér sé gün ké vel. A ma lom kö vek kö zöt ti fönn ma ra dás kér dé se vé gig kí sé ri tör té nel -
mü ket. A lí vek finn ugor né pé rõl Livóniának, Livlandnak ne ve zett te rü let meg pró -
bál ta tá sok kal te li múlt já ra épp a lív nép el tû né se utal. A né met Kard test vé rek hó -
dí tá sa it a svéd–orosz há bo rúk kö vet ték egé szen XII. Kár oly poltavai ve re sé gé ig,
ami az orosz cá rok fenn ha tó sá gát és ön kény ural mát ter jesz tet te ki. 

A Len gye lor szág gal egye sült Lit ván Nagy fe je de lem ség hez, egy kor Eu ró pa leg -
na gyobb ál la má hoz ugyan csak szo ros tör té nel mi szá lak fûz nek ben nün ket. A lit -
ván Ja gel ló-ház, a Ma gyar Ki rály ság nak is há rom ural ko dót adott, Báthory Ist ván
er dé lyi fe je del met pe dig mind a len gye lek, mind a lit vá nok tör té nel mük leg ki -
emel ke dõbb ural ko dói kö zött tart ják szá mon. 

Füg get len sé gük el nye ré se után ezen ál la mok kal rö vid del a Nép szö vet ség ál ta -
li 1921-ben meg tör tént el is me ré sük után vet tük fel a kap cso la to kat, hoz zá já rul va
ez zel a nem zet kö zi el szi ge telt ség bõl va ló ki tö rés hez, az új ál lam kö zi kap cso la tok
ki épí té sé hez. 

Ma gyar kép vi se le tek, el sõ sor ban kon zu lá tu sok 1940-ig mû köd tek a Bal ti kum ban. 
1991 au gusz tu sá ban a Ma gyar Köz tár sa ság az el sõk kö zött újí tot ta fel a füg get -

len sé gü ket vissza nyert bal ti ál la mok kal a dip lo má ci ai kap cso la tot. Er re 1991.
szep tem ber 2-án Bu da pes ten a há rom kül ügy mi nisz ter je len lét ében, egyez mény
alá írá sá val ke rült sor. 

Ma gyar or szág finn or szá gi nagy kö vet ét akk re di tál ta mind há rom bal ti or szág ba.
A nagy kö vet, il let ve mun ka tár sai rend sze re sen fel ke re sik mind há rom or szá got és
biz to sít ják a na pi kap cso lat tar tást és in for má ció áram lást. 

1992. au gusz tus 7. és 9. le zaj lott bal ti ku mi kör utam so rán mind há rom köz tár -
sa ság fõ vá ro sá ban, mind há rom érin tett or szág gal alá ír tam az Önök nek be nyúj tott
szer zõ dést és a ví zum men tes sé gi egyez ményt. 

A bal ti ál la mok kal kö tött Alap szer zõ dé sek meg ha tá ro zó sze re pet ját sza nak ha -
zánk nak a bal ti tér ség gel foly ta tott po li ti kai, tár sa dal mi és gaz da sá gi együtt mû kö -
dés ben, az érin tett or szá gok kal fenn ál ló kap cso la ta ink meg szi lár du lá sá ban és to -
vább fej lesz té sé ben. 

A szer zõ dé sek meg erõ sí tik, hogy az érin tett ál la mok kap cso la ta ik ban alap el -
vül az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá nak el ve it, a Hel sin ki Zá ró ok mány, 
a Pá ri zsi Char ta az Új Eu ró pá ért, va la mint az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû -
kö dé si Ér te kez let egyéb do ku men tu ma i ban fog lalt cé lo kat és el ve ket te kin tik.
Hi tet tesz nek az egye te mes em be ri ér té kek és jo gok ér vé nye sí té se, a sza bad ság,
a de mok rá cia mel lett. Ki eme lik az érin tett né pek tör té nel mi múlt já ban gyö ke re -
zõ és a szá za dok so rán ápolt kap cso la to kat, mint a kap cso la tok alap kö vét. 

El sõd le ges fel ada tuk nak te kin tik az érin tett or szá gok együtt mû kö dé sét az ok -
ta tást, a mû ve lõ dést érin tõ va la mennyi te rü le ten. 

Az új já szü le tõ de mok rá ci ák igé nyé vel azo nos kül po li ti kai cél ként fo gal maz zák
meg az eu ró pai in teg rá ci ót, el éré sé ben egy más po li ti ká já nak köl csö nös tá mo ga tá -
sát irá nyoz zák elõ. 

világablak
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A bal ti ré gió egyik ál la má val va ló kap cso lat-rend sze rünk ben sem áll fenn azt
ron tó té nye zõ, a ma gyar és az érin tett or szá gok ál lam pol gá ra it érin tõ ügyek ben az
el fo ga dott nem zet kö zi nor mák ér vé nye sek. 

Sze ret nék rá mu tat ni ar ra, hogy a magyar–észt kap cso lat meg ha tá ro zó sze re pet
ját szik a finn ugor együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ban is. Ma gyar or szág fel ada tá nak te -
kin ti, hogy le he tõ sé gé hez mér ten se gít se a kis finn ugor né pek kul tú rá já nak, nyel -
vé nek meg õr zé sét, ami vel egy aránt já rul hoz zá az em be ri ség egye te mes ér té ke i nek
meg men té sé hez, va la mint sa ját nem zet tu da tunk meg õr zé sé hez. A finn ugor
együtt mû kö dés kon cep ci ó já nak kor mány szin ten tör té nõ ki dol go zá sa je len leg fo -
lya mat ban van. 

A bal ti or szá gok kö zül je len Alap szer zõ dést a lit ván par la ment 1992. ok tó ber
7-én, a lett Par la ment 1992. de cem ber 16-án ra ti fi kál ta. 

Az el hang zot tak alap ján ké rem, hogy a T. Ház erõ sít se meg a magyar–észt, 
a magyar–lett és a magyar–litván Alap szer zõ dé se ket. 

Po li ti kai és gaz da sá gi meg fon to lás ból a bal ti ál la mok szá má ra kü lö nö sen fon -
tos volt tag sá got sze rez ni az Eu ró pai Uni ó ban, geo po li ti kai hely ze tük foly tán pe -
dig a NATO-ban. Az EU nem akart kü lönb sé get ten ni a vi seg rá di or szá gok és a bal -
ti ak kö zött, 2004. má jus 1-jé tõl egy szer re vál tak az eu ró pai in teg rá ció ré sze se i vé.
A NA TO vi szont 1999-ben csak a há rom po li ti kai és ka to nai szem pont ból ak kor
leg meg bíz ha tóbb és leg fon to sabb há rom or szá got vet te föl. Én ro kon szenv vel fo -
gad tam a bal ti ak fel vé te li ké rel mét, de kez det ben az orosz til ta ko zás mi att esé lye -
i ket nem lát tam biz ta tó nak. En nek el le né re – Wa shing ton ban nagy kö vet ként – szo -
ro san együtt mû köd tem kép vi se lõ ik kel és a fel vé te lü ket tá mo ga tó ame ri kai po li ti -
kai és ka to nai kö rök kel a tag sá gért foly ta tott erõ fe szí té sek ben. A si ker, a 2004.
már ci us 29-i fel vé tel hoz zá já rult az eu ró pai biz ton ság hoz, mert a bal ti tér ség meg -
szûnt a „sen ki föld jé”-nek len ni, töb bé nem kí nál ha tott könnyû pré dát fe le lõt len
po li ti kai-ka to nai kö rök szá má ra.

No ha az ez red for du lót kö ve tõ eu ró pai gaz da sá gi vissza esés, majd a 2008-as
pénz ügyi vál ság erõ sen érez tet te ha tá sát a kül ke res ke de lem tõl nagy ban füg gõ bal -
ti ak ra, és Oro szor szág tól ke vés bé füg gõ ener gia el lá tá suk biz to sí tá sa je len tõs rá for -
dí tá so kat igé nyelt, gaz da sá gi ered mé nye ik im po ná ló ak. Má ra mind há rom or szág
va lu tá ja az euro, és a je lek sze rint ez min den te kin tet ben be vál tot ta a vá ra ko zá so -
kat. A több pár ti de mok rá cia mind há rom or szág ban vi rág zik, az egy mást vál tó
jobb- és bal kö zép ko a lí ci ók össze té te le vál to zó, szél sõ sé ges meg nyil vá nu lá so kat
job bá ra csak Orosz or szág vél lát ni e ré gi ó ban. A Bal ti kum rend szer vál to zás utá ni
tör té ne tét tel jes mond hat juk si ker tör té net nek. 

Az el múlt 25 év ben Ma gyar or szág és a bal ti ál la mok vi szo nya a gya kor lat ban
is szo ro sab bá vált, köl csö nö sen nagy kö vet sé gek nyíl tak a fõ vá ros ok ban, amit az
in teg rá ci ós szer ve ze tek kö zös tag sá ga min den kép pen in do kolt. Ezért is ne héz ma -
gya rá za tot ta lál ni, hogy Ma gyar or szág 2014 szep tem be ré ben ho gyan zár hat ta be
Tallinnban a nagy kö vet sé get. Ez a finn ugor ro kon sá got is erõ sen ápo ló ész tek ben
rend kí vül rossz vissz han got vál tott ki, kény te le nek vol tak õk is be zár ni bu da pes -
ti kép vi se le tü ket. Az észt fõ vá ros ban to vább ra is mû kö dõ Ma gyar In té zet sem mi -
kép pen nem tud ja el len sú lyoz ni a ba rát ság ta lan lé pést. 2016 ta va szán ugyan a saj -
tó ban meg je lent a hír, hogy új ra meg nyí lik a ma gyar nagy kö vet ség, de ez a mai na -
pig nem kö vet ke zett be. 

Ar ról nem te het a há rom bal ti or szág, hogy a leg utób bi évek ben orosz rész rõl
a hang nem is mét fe nye ge tõ lett, kibertámadásokra, sõt egy al ka lom mal egy észt
ha tár õr el rab lá sá ra is sor ke rült. Vá lasz ként a NA TO ha tá ro zott nyi lat ko za tok mel -
lett szö vet sé ges had erõk fi zi kai je len lé té vel igyek szik el osz lat ni azt az eset le ges82
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orosz fel té te le zést, hogy a Wa shing to ni Szer zõ dés 5. cik ke lye olyan ver bá lis ga ran -
cia, ame lyet nem kell ko mo lyan ven ni. A tör té ne lem igen sok ta nul sá got kí nál, és
az egyik leg fon to sabb, hogy „egy ség ben az erõ”. Ha az 1930-as évek ben a nyu ga ti
de mok rá ci ák Hit ler meg bé kél te té se he lyett a bé ke meg õr zé sét nem ön zõ, egyé ni
lé pé sek út ján pró bál ták vol na biz to sí ta ni, ak kor Kö zép-Eu ró pa, a bal ti ak kal együtt
el ke rül te vol na azo kat a so ha nem fe led he tõ szen ve dé se ket, amik az el múlt szá zad
kö ze pé tõl a rend szer vál to zá sig ér ték.
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