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ELMÉLETI BEVEZETŐ

Alábbi tanulmányom módszer-
tani hátteret kíván adni arra, 
hogyan közelítsünk a posztkom-
munista rendszerváltásokhoz, és 
hogyan értelmezzük a régióban 
lezajló átmenetet a diktatúrából 
a demokráciába. A magyar rend-
szerváltással foglalkozó szak-
irodalom többsége a belpoli-
tikai életre helyezte a hangsúlyt 
(szereplőire, érdekcsoportjaira, 
intézményeire), amiből sokan azt 
a téves következtetést vonták le, 
hogy maguk a rendszeren belüli 
változások indították el – „domi-
nó-effektusként” – a kommu-
nista rendszerek összeomlását 
és demokratizálását.1 Csak kevés 
figyelmet fordítottak a nemzet-
közi erőtérben, a nagyhatalmak 
viszonyában lezajlott földcsu-
szamlásszerű változásokra, így 
lényegében rejtve maradtak azok 
a háttérváltozók és viszonyrend-
szerek, melyek a nemzetközi 
erőtér változásaiból következtek. 
Megítélésünk szerint a kétpólusú 
világrendben az egyik pólus, a 
Szovjetunió összeomlása tette 
lehetővé az erővonalak átrende-
ződését, Közép-Európa felszaba-
dulását és demokratizálódását.

1 Linz, Juan J. – Stepan, Alfred: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist 

Europe. Baltimore – London, John Hopkins University Press, 1996.
2 Bogár László: The Unknown Protagonist: Regime Change. Central European Political Science Review 81., 2020/3: 87–98.
3 1956 újragondolása. Megszállás, megtorlás, menekülés, befogadás. Szerk. Simon János. Budapest, CEPoliti, 2017. 
4 Simon János: Harsányi játékelmélete a politikában és a nemzetközi kapcsolatokban. In: Egy csodálatos magyar elme. Harsányi János 

élete és munkássága I. Szerk. Simon János. Budapest, CEPoliti, 2020, 225–252.

A második világháborút követően 
régiónk szabad Közép-Európából 
megszállt Kelet-Európává vált, s 
csak az oroszok távozása után lett 
a régió országaiból ismét szabad 
Közép-Európa. Azok a kutatók, 
akik az aktorok szerepét emelik ki 
a folyamatokban, azt vallják, hogy 
a magyar változásokat belülről 
indították el, legyenek akár 
kormányzati reformerek, akár 
ellenzéki pozícióban lévők.2 Ezek 
a vélemények azonban a nemzet-
közi erőviszonyok átalakulását, 
a geopolitikai átrendeződéseket 
nem, vagy csak érintőlegesen 
veszik figyelembe.

A belpolitikai feszültségek végig 
jelen voltak a második világ-
háborút követő szovjet-orosz 
megszállás által kialakult kommu-
nista, államszocialista rendsze-
rekben, időnként, ciklikusan meg 
is jelentek a politikai szférában. 
Elég, ha ezekre az ellenállási 
kísérletekre csak dátum szerűen 
utalunk: Berlin 1953; Varsó és 
Budapest 1956; Prága 1968; 
Varsó 1980–82.3 A régiónkban 
minden nemzeti szabadságharc 
és demokratizálni akaró kísérlet 
megtört az orosz tankok fenyege-
tése vagy a lánctalpak súlya alatt, 

a probléma lényege ugyanis a 
szovjet megszállás és represszió 
volt, tehát ezt kellett fölszámolni. 
Csakhogy a megszállást egyrészt 
a jaltai konferencián a nagyha-
talmak közti megállapodás hozta 
létre, másrészt tartóssá válása 
mindkét nagyhatalom érdeke 
volt, az erőegyensúlyt szovjet és 
amerikai részről egyaránt igye-
keztek fenntartani. Harsányi János 
játékelméletéből tudjuk, hogy az 
ilyen helyzet – vagyis a status quo 
fenntartása – egyébként mindig 
a gyengébb félnek kedvez.4 A 
megszállás addig maradt fönn, 
amíg a kétpólusú világrendszer 
egyik pólusa, a Szovjetunió össze 
nem roppant (1985–1989). 

Le kell szögeznünk, hogy régi-
ónkban minden változás csak e 
folyamat függvényében érthető. 
Bármennyire is hősies volt a 
nemzetállamok függetlenedési 
küzdelme önfeláldozó vezető-
ikkel, a szabadságharc csak a 
„Nagy Testvér” megroppaná-
sától kezdve vállhatott sikeressé. 
A ’80-as évek közepétől a 
Szovjetunió megroppant: először 
csak katonailag, majd pénz-
ügyileg, gazdaságilag és végül 
politikailag, erkölcsileg is. Csak a 

Simon János

A nemzetközi tényezők 
szerepe a magyar 
rendszerváltás folyamatában
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nagyhatalmi egyensúly megbom-
lása és a szovjet birodalom 
összeroppanása tette lehetővé 
a közép-európai országok 
számára a függetlenséget és a 
demokratizálódást. 

Tanulmányunk legfőbb célja 
a nemzetközi viszonyokban 
bekövetkezett változások 
leírása és ennek a rendszervál-
tozásra gyakorolt szerepének 
bemutatása. 

AMITŐL MEG KELLETT 
SZABADULNI

Mindenekelőtt arra kellene 
választ találnunk, hogy mit kellett 
átalakítani, mitől kellett megsza-
badulni a megszállt kommunista 
Kelet-Európában, hogy ismét 
szabad Közép-Európává váljék. 
Ahhoz, hogy régiónk országai 
ismét a szerves fejlődés útjára 
lépjenek, meg kellett szabadul-
niuk egyrészt az orosz gyarmato-
sítóktól, másrészt az általuk ránk 
erőszakolt egész társadalmi újra-
termelési modelltől, harmadrészt 
pedig attól a belső erőszaktól, 
amely mindezt fönntartotta. 
Miben állt a régi kommunista 
rendszer lényege?     

Az évszázadok során kialakult 
közép-európai összetett társa-
dalmakra és sokszínű kultúrákra 
a szovjetek erőszakkal ráeről-
tettek egy tőle idegen, monolit, 
ázsiai felépítményt, az ún. szov-
jetrendszert. Ez erősen korlátozta 
a piacgazdaságot, a magántulaj-
dont, és egy központi újraelosztó 
rendszert hozott létre (1948–
1950). Széttörték a társadalom 
korábbi struktúráit, intézményeit, 
és mindenekelőtt az annak irányí-
tását szolgáló politikai rendszert. 

5 Simon János: Közép-európai átmenetek vagy átalakulások? In: Rendszerváltás 1989. 15 tanulmány. Szerk. M. Kiss Sándor. Lakitelek, 

Antológia, RETÖRKI Könyvek 2., 2014, 11–39. 
6 Simon János: Globalizáció és nemzet. Ahogyan az emberek látják. Budapest, L’Harmattan – CEPoliti, 2015.
7 Simon i. m. 2014, 11–39. 

Az új rendszer (az állampárt, az 
egypártrendszer, a hatalmi ágak 
összefonódásra, a tanácsrendszer 
kiépítésre révén) megszüntette a 
társadalmi alrendszerek korábbi 
autonómiáját, az alternatív utakat, 
amiből aztán nagyfokú innováció- 
és modernizációellenesség is 
következett. A kommunista 
rendszer alapvetően idegen volt 
a társadalom történeti struktúrája 
számára, a szerves fejlődés helyett 
egy szervetlen képződményt 
hozott létre, melyet csak erőszakos 
eszközökkel lehetett fönntartani 
(1948-tól). Ez utóbbit szolgálták 
az erőszakszervezetek, a hatalmi 
ágak egybefonódása és az egész 
diktatórikus jogrendszer. Ez az ún. 
kommunista diktatúra lényege. 

Mind a Rákosi, mind a Kádár 
nevéhez kapcsolt rendszer 
egyaránt diktatúra volt, 
még akkor is, ha a hatalom 
gyakorlásának módszere-
iben lényeges különbségek 
mutatkoztak, és önmagukban 
is eltérő korszakok követték 
egymást. Magyarországon is 
volt keményebb (1948–1953, 
1956–1968) és puhább diktatúra 
(1980-as évek), ám maga a szovjet 
típusú kommunista rendszer 
intézményileg Magyarországon 
is mindvégig egyértelműen 
diktatúra volt, legfeljebb a 
hatalom gyakorlásának módsze-
reiben voltak eltérések.5 

Kelet-Európa országaiban majd 
félévszázadig megállt az idő! 
Ha összehasonlítjuk a kommu-
nista múlttal terhelt országokat 
a fejlődés szempontjából, akkor 
azt mondhatjuk, hogy a kádá-
rizmus előnyére írható, hogy 
Magyarországon kevésbé törtek 
össze a piacgazdaság intézményei 

és értékei, mint Csehszlovákiában 
vagy Romániában, ugyanakkor 
sokkal jobban eladósította az 
országot és a jövő generáci-
óját. Összességében az egész 
posztkommunista régió – 
gazdasági és társadalmi fejlő-
désében – majd’ fél évszázaddal 
elmaradt a nyugat-európai 
szabad országok fejlődésétől. 

A régió országai a politikai plura-
lizmus és a gyakorlati alternatíva 
hiányától szenvedtek, ami kifeje-
ződött a politikai kultúra defektu-
saiban, az elégedetlenségben, a 
tiltakozásokban, a lázadásokban. 
Egy ilyen rendszert csak represz-
szióval lehetett fönntartani, ami 
erősen sértette a társadalom 
széles rétegeinek érdekeit. Az 
egyes országokban jelentkező 
ciklikus válságok rendszerellenes 
szervezkedésekben, ellenállá-
sokban jelentek meg. A rendszer-
váltó kísérletek azonban kudarcra 
voltak ítélve, hiszen minden 
„lázadás” az orosz tankokkal 
találta (volna) szembe magát. 
A kommunista rendszerrel 
szembeni ellenállások tapasz-
talatainak több évtizede egyér-
telművé tette számunkra annak 
belátását, hogy az alapvető válto-
zások (szabadság és demokrácia) 
föltétele a szovjet birodalom 
meggyengülése vagy szétesése.6 

A történészek által föltárt 
anyagmennyiség, az ok-oko-
zati összefüggések fölismerése 
lehetővé teszi a politológusok 
számára, hogy hogy szinté-
zistanulmányokat írjanak.7 
Tanulmányomban rövid áttekin-
tést adok a változásokat kiváltó 
nemzetközi erőtér működéséről 
és átalakulásáról.
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A POSZTKOMMUNISTA ÁTME-
NETEK NÉGY FŐ DIMENZIÓJA 

Abból indulunk ki, hogy a rend-
szerváltozás nem egyszerűen 
átmenet a diktatúrából a demok-
ráciába, mint a dél-amerikai vagy 
délkelet-ázsiai átmenetek, hanem 
tartalmában annál sokkal komp-
lexebb folyamatok sorozata, 
irányában sem feltétlenül 
egyenes vonalú, gyakran mutat 
megtorpanást és visszarendező-
dést, és folyamatában is sokszor 
deltafolyású, mely nem a liberális 
demokráciákat kopírozza, hanem 
sajátosságaival erősíti a demok-
ráciatípusok sokszínűségét.8 A 
dél-amerikai vagy dél-kelet-ázsiai 
demokratikus rendszerváltá-
sokhoz képest Kelet-Európában 
sokkal többről volt szó. Találóbb 
lenne a folyamatra a poszt-
kommunista átmenet helyett 
a „komplex átmenet” vagy az 
„átalakulás” szakkifejezés hasz-
nálata. Ha szeretnénk megérteni 
a posztkommunista régióban 
lezajlott változásokat, ismernünk 
kell az átalakulás főbb mátrixait 
is, mert ezek mutatják meg, 
miben is áll az 1988–1990 közötti 
társadalmi változások lényege.

A „KOMPLEX ÁTMENET” FŐBB 
DIMENZIÓI

Nézetünk szerint a posztkommu-
nista komplex transition politikai 
dimenzióit négy főbb mátrix 
képezte, melyek együttesen 
alkották az átalakulás rendszerét. 
Egyidőben, de mindig különböző 
arányokban és erőkkel befolyá-
solták az egydimenziós állam-
szocialista rendszer lebontását 
és a szabadság világának kiépí-
tését. A komplex átmenet négy fő 
dimenziója:

8 Carotherst, Thomas: The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy 13., 2002/1,  5–21.

1. A politikai rendszer demok-
ratizálódása (az átmenet 
során: a jogok, az intézmé-
nyek és garanciák rendsze-
rének kiépítése)  K ö z é p -
Európa minden országában 
(1988–1994)

2. A gazdasági rendszer moder-
nizációja (a piacgazdaság 
kiépítése, magántulajdon 
erősítése, privatizáció és 
bankrendszer)  K ö z é p -
Európa minden országában 
(1993–1999 között)

3. A társadalom szociális integrá-
ciója (foglalkozási csoportok, 
társadalmi osztályok 
küzdelme, szakszervezetek 
harcai) Lengyelország (1992–
95); Magyarország (1993–98); 
Szlovákia (1994–1999).

4. Az állam rendszer-integrációja 
és újra integrációja (nemzeti 
függetlenség, az ország 
területi integritásának bizto-
sítása, szimbolikus és represz-
szív apparátusok hatékony 
működése) Csehszlovákia, 
majd Csehország és 
Szlovákia (1993–1994); 
Jugoszlávia tagköztársaságai 
(1992–1996). 

Megítélésünk szerint a poszt-
kommunista régióban minden 
változás, kollektív cselekedet és 
tevékenység, politikai folyamat 
csak e dimenziókban zajló válto-
zások ismerete révén érthető 
meg. A négy komponens aránya 
és szerepe országonként is eltérő 
volt.  

Közép-Európában az első 
időszak az úgynevezett politikai 
átmeneté, mely 1988 és 1993 
között ment végbe. A régi és 
az új elit megküzdött a hatalmi 

pozíciókért, és ugyanabban az 
időben a demokrácia új politikai, 
igazságszolgáltatási és intéz-
ményi rendszerei is létrejöttek. 
A második időszakban a hata-
lomban lévő új elit társadalmi 
beágyazottsága megerősödött, 
s ennek következtében megfo-
galmazódtak a nemzeti törek-
vések, a függetlenségre és szuve-
renitásra való igény (Szlovákia, 
Litvánia, Lettország, Észtország, 
ex-Jugoszlávia).  

A második időszak az úgynevezett 
gazdasági átmenet, amely orszá-
gonként eltérő ütemben (1993–
1999) valósult meg. Ez a kommu-
nisták által állami tulajdonba vett 
szocialista állami vagyon priva-
tizációjának időszaka volt. Az 
állami vagyon privatizációjának 
és reprivatizációjának, illetve az 
állami szerepvállalás csökkené-
sének köszönhetően szociális 
feszültségek kerültek felszínre, 
megerősítve a jobb- és baloldal 
közötti szakadást. Megjelentek 
az „új gazdagok” (tulajdonosok, 
vállalkozók) és az „új kisemmi-
zettek” (bérmunkások, napszá-
mosok, munkanélküliek), akik 
konfliktusok sorával szembe-
sültek. A szakszervezetek és a 
munkát szolgáltató vállalkozók 
intézményei új helyzetbe és 
szerepbe kerültek. 

Végül a harmadik periódusnak 
tekinthető a demokrácia megszi-
lárdulásának, stabilizációjának 
korszaka, ahol a szociális integrá-
ciónak kisebb szerepe van, mint a 
modernizációnak.

A RENDSZERVÁLTÁST 
KUTATÓK MEGKÖZELÍTÉSEI

A kutatók többféleképpen 
közelítenek a „komplex 
átmenetet”, átalakulást elindító 
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folyamatokhoz. A kiindulásuk – 
mint afféle hipotetikus deduktív 
módszer – meghatározza követ-
keztetéseiket, egyben tekint-
hető részükről választásnak 
is a magyarázó okok között. A 
rendszerváltást generáló erők 
értelmezésében a leggyako-
ribb megközelítések a követ-
kezők: 1. aktor-centrikusak; 2. 
gazdaság-centrikusak; 3. ideo-
lógia-centrikusak; 4. nemzeti 
identitás-centrikusak; 5. társa-
dalom-centrikusak. Hozzájuk 
képest mi egy hatodik szem-
pontot, egy geopolitika-centri-
kusat fogalmazunk meg. Nézzük 
meg közelebbről a lehetséges 
értelmezéseket!

1. Aktor-centrikusak: A változást 
generáló erőknek a politikai 
szereplőket tekintik, az ő kije-
lentéseiket és cselekedete-
iket vizsgálják. Ennek megfe-
lelően vagy az állam-szoci-
alista rendszerhez kötődő 
reformerek, kritikus értel-
miségiek, vagy a rendszeren 
kívüli ellenzéki vezetők tevé-
kenységére koncentráltak. 
Az ellenzék több ideológiai 
típust képviselt, önmagukat 
is különböző elvek mentén 
azonosították (pl. nemzet-
építő ellenzék, demokratikus 
ellenzék, liberális ellenzék, 
reformkommunista ellenzék, 
radikális ellenzék, anarchista 
ellenzék stb.). A történelmi 
tények azonban azt mutatták, 
hogy a demokratikus 
változásokat akarók vala-
mennyien – akár kormánypár-
tiak, akár ellenzékiek voltak 
–, miközben hazabeszéltek, 
egyik szemüket mindig 
Moszkvára és Gorbacsovra 
vetették.

9 Jelentése: világosság, szellemi áramlat, mely elvként az őszinte beszédet, az átláthatóságot és elszámoltathatóságot hirdette.
10 Jelentése: átalakítás, szellemi áramlat, mely elvként a politikai rendszer zártságát és centralizáltságát kívánta oldani. 

2. Gazdaság-centrikusak: A 
Szovjetunió gazdasági válsá-
gának következményeit 
részben ráterhelte a KGST-
országokra is. 1985-től 
Magyarországon is draszti-
kusan emelkedtek az olaj-, 
a földgáz- és az villamos- 
energia-árak, melyeket 
a kormány a lakosságra 
terhelt. Ez válsághoz, hiány-
gazdasághoz (Románia, 
Lengyelország) vagy inflá-
cióhoz és eladósodáshoz 
vezetett (Magyarország, 
Csehszlovákia), a társadalmi 
feszültségek tömegmozgal-
makat indukáltak, melyekre 
a represszió fokozása 
(Románia, Bulgária) vagy a 
pluralizálódás engedélye-
zése (Magyarország) volt a 
hatalom válasza.  

3. Ideológia-centrikusak: Azt 
hangsúlyozzák, hogy a ’80-as 
évekre teljesen erodálódott 
az évtizedek óta hirdetett 
kommunista felsőbbren-
dűség ideológiája, a marxiz-
mus-leninizmus. Az etikailag 
magasra emelt kommunista 
embertípus eszményképe 
a kemény valóság hatására 

hiteltelenné vált és szétmál-
lott. A folyamatot sem a glasz-
noszty9, sem a peresztrojka10 
nem tudta visszafordítani, a 
kommunista rendszerek legi-
timációs válságba kerültek, 
egyre-másra jelentek meg új 
ideológiák, melyek elvezettek 
a pártosodáshoz és a rendszer 
politikai pluralizálódásához. 

4. Nemzeti identitás-centrikusak: 
Olyan országokban, ahol a 
feszültségek erősek voltak, 
és a mértékadó értelmiségi 
csoportok megérezték a 
birodalom szétesését, mind 
bátrabban szervezkedtek. A 
nemzeti identitások megerő-
södése elvezetett a megszálló 
erőkkel szembeni ellenál-
láshoz és az autonómiához, 
majd az elszakadáshoz 
(Mesterséges államok: 
Szovjetunió, balti államok, 
Jugoszlávia, Csehszlovákia).    

5. Társadalom-centrikus: A társa-
dalmi konfliktusok erősö-
déséből sokan eredeztetik 
a változások megindulását. 
Abból indulnak ki, hogy 
amikor a növekvő társa-
dalmi feszültségek hatására 

Moszkva, balra a KGST-palota, 1975-ben. Fotó: FORTEPAN / Urbán Tamás, 
89340-es számú fotó
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(szegénység, élelmiszerhiány) 
az atomizált tömeg tudatos és 
koherens társadalmi csopor-
tokká áll össze, akkor megerő-
södik a proteszt potenciálja, 
és a tiltakozások tömegessé 
válásával megindul a 
rendszer összeomlása (NDK, 
Lengyelország, Románia, 
Bulgária).

6. G e o p o l i t i k a - c e n t r i k u s : 
Értelmezésünk szerint ennek 
lényege a nemzetközi erővi-
szonyok megváltozása, mely 
a szovjet be nem avatkozás 
kinyilvánításával a jaltai 
rendszer összeomlásához 
vezetett. Elindult Közép-
Európa fölszabadulása, a 
régió országai visszanyerték 
szabadságukat.  Fontos 
állomása ennek, amikor 
maga Mihail Gorbacsov 
erősítette meg George H. 
W. Bushnak, hogy a Varsói 
Szerződés országainak 
belügyeibe nem kíván beavat-
kozni (Gorbacsov: Berlin 
1989. október 5-e; Málta 
1989. december 2-3-a; majd a 
szovjet csapatok folyamatos 
kivonása Közép-Európából). 

Az általunk megfogalmazott 
hatodik faktor az új geopo-
litikai rendszer fontosságát 
emeli ki, azt, hogy a nemzetközi 
erőviszonyok megváltoztak, s 
összeomlott a jaltai rendszer. Az 
elemzések és kutatások ennek 
eddig nagyon kevés figyelmet 
szenteltek, ezért a további-
akban részletesen kívánunk 
szólni róla. Az elemzés alapve-
tően a nemzetközi viszonyokra 
koncentrál, s ennek kifejtése 
a két nagyhatalom viszonyát 

11 Dimitrova, Antoaneta – Pridham, Geoffrey: International Actors and Democracy Promotion in Central and Eastern Europe: The 

Integration Model and its Limits. Democratization, 2004/5, 91–112.
12 Simon János: A Reagan-doktrína pillérei és hatása a kommunista világrendszer összeomlására. Előadás a Kolozsvári Egyetemen, a 

Magyar Tudomány Napján, 2018. november 12-én.   
13 Hertzberg, Hendrik – Remnick, David: Politics: Observations and Arguments, 1966–2004. New York, The Penguin Press, 2004. 

érinti. Meggyőződésünk, hogy a 
régióban mindenféle tényleges 
átalakulási kísérlet sikerének 
elsődleges föltétele külső 
tényező, s lényege az országok 
szuverenitásának helyreállí-
tása. Erre 1945-től 1988-ig több 
próbálkozás is volt (Budapest 
1956, Prága 1968, Varsó 1981), 
de nem történt meg az áttörés, 
mert a szovjet tankok és csat-
lósaik beavatkoztak. De 1989 
után egy más világ kezdődött. 
Miért? Milyen faktoroknak kellett 
megváltozniuk ahhoz, hogy az 
államok szuverenitása 1989 
után – részben vagy egészében 
– helyreálljon?    

Mindjárt az elején tegyük föl 
az alapkérdést, hogy milyen 
tényezők okozták a magyar 
kommunista pártállami rendszer 
bukását, illetve annak a nemzet-
közi államszocialista világrend-
szernek a bukását, melynek 
Magyarország is része volt. Hol 
kell keresnünk az okokat? 

A REAGAN-DOKTRÍNA: A 
KIFULLASZTÁS KONCEPCIÓJA 

A továbbiakban nézzük meg a 
fentebb kifejtett összefüggé-
seket a maguk történeti valósá-
gában.   Az elmúlt 15–20 évben 
kevés kísérlet történt a nemzet-
közi erőviszonyok és események 
értelmezésére és hatásuk föltárá-
sára.11 Jelen tanulmányunk célja 
többek között, hogy újabb adalé-
kokkal szolgáljunk Közép-Európa 
20. századi történetéhez.  

Mi vezetett a kommunizmus 
gazdasági összeomlásához? 
Megítélésem szerint az öt pillérre 
épülő reagani stratégia, amelyet 

nevezhetünk koherens Reagan-
doktrínának.12 Az 1987–1990 
közötti magyar demokratikus 
átmenet tanulmányozása során 
sok esszét szenteltek már 
annak, hogy dokumentálják a 
demokratizálódás eseményeit 
és jelenségeit, de sokkal keve-
sebbet foglalkoztak a tartalom 
és a jelentés értelmezésével. 
Ronald Reagan két cikluson át 
volt az Amerikai Egyesült Államok 
elnöke (1981–1989), politiká-
jának legsikeresebb területe a 
nemzetközi politika volt.13 Többek 
között a közép-európai régiót 
jól ismerő Zbigniew Brzezinskire 
támaszkodva hirdette meg újra a 
fegyverkezési versenyt. Stratégiai 
célja a kommunista ellenfél kiful-
lasztása és összerogyasztása volt, 
ezt pedig egy hirtelen fölpörge-
tett fegyverkezési versennyel 
akarta elérni, melynek kereteit 
a Reagan-doktrína öt pillérére 
építette.  

Milyen erők buktatták meg a 
kommunista rendszert? Ha vála-
szolni akarunk erre a kardinális 
kérdésre, akkor a ’80-as éveket 
(1980–1988) uraló Reagan-
korszakot a maga egészében kell 
látnunk. Megítélésünk szerint 
a Ronald Reagan kormányzata 
által megfogalmazott markáns 
külpolitikai koncepció, az ún. 
Reagan-doktrína „csődbe vitte” a 
Szovjetuniót és ezáltal az egész 
kommunista rendszert. Mi volt a 
lényege? Öt olyan stratégiai elvet 
kell kiemelnünk, melyek végig-
kísérték az Egyesült Államok 40. 
elnöke kormányzásának idejét, 
s lényegében meghatározták 
az amerikai–szovjet viszonyt. 
Nézzük meg, melyek ezek az 
alapelvek, szinte kőbe vésett 
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szabályok, amelyekhez az USA 
ragaszkodott a Szovjetunióhoz 
fűződő kapcsolataiban! 

A Reagan-doktrína sikerét a 
következő öt stratégiai alapelv 
adta: 1. az afganisztáni háború; 
2. a csillagháborús tervek; 3. a 
COCOM-listás embargó beveze-
tése; 4. az olaj világpiaci árának 
letörése; 5. áttérés az arany- és 
dollárelszámolásra. 

1. Az afganisztáni háború: Az 
amerikaiak becsalták az 
oroszokat Afganisztán sziklás 
belsejébe, majd a gerilla-
háborút folytató hazafiakat 
fölfegyverezve fölőrölték 
a megszállók erejét, és 
kiűzték őket onnan. Reagan 
vállalta, hogy a legmoder-
nebb fegyverekkel látja el a 
honvédőket (pl. automata 
kézifegyverekkel, földerítő 
lokátorrendszerekkel, vállról 
indítható föld–levegő raké-
tákkal). Ennek következtében 
az ellenálló afgánok óriási 
károkat okoztak a megszálló 
szovjet reguláris erőknek 
emberéletben is, és könnyen 
lelőtték azok legmodernebb 
helikoptereit és repülőit. A 
fegyverek pótlása a szovjetek 
számára is hatalmas költsé-
gekbe került, és morálisan 
is fölőrölte a szovjet hadve-
zetést, alkalmat adva 
Gorbacsovnak a tábornoki 
karban a generációváltásra. 
A Szovjetunió megtalálta a 
maga Vietnamját. 

2. A csillagháborús tervek: 
Meghirdette a „csillaghá-
borús tervet”, melynek célja, 
hogy az űrből ellenőrizzék a 
Szovjetunió haderejét, s ha 
kell, első csapást mérjenek 
rá. A kiépülő rendszer óriási 
összegeket igényelt az ország 
költségvetéséből, jelentősen 
megemelte a hadi kiadásokat, 

ismét lendületet adott a 
két nagyhatalom közötti 
fegyverkezési versenynek. 
Az oroszok arra kénysze-
rültek, hogy a katonai kiadá-
sokra gazdasági erejükön 
felül költsenek, megtermelt 
GDP-jük sokkal nagyobb 
százalékát kellett „értelmet-
lenül” kiadásokra fordítaniuk, 
ami számottevő fejlesztési 
tőkét vont el a termeléstől. 
Ez meggyorsította az ország 
gazdasági megroppanását.  

3. A COCOM-listás embargó beve-
zetése: A gazdasági életben 
a Szovjetunió és szövet-
ségesei ellen bevezetett 
nemzetközi embargó, az ún. 
COCOM-lista meghirdetése 
elzárta a csúcstechnológi-
ákat, a hitelforrásokat és a 
fejlesztési lehetőségeket a 
szovjetek és csatlósállamaik 
előtt. Ennek következtében 
gigaberuházások álltak le – 
például a szibériai gázveze-
tékek építése – félbemaradt 
az olaj- és földgázmezők 
föltárása, amihez korábban 
már óriási hitelt vettek föl, s 
amelyek visszafizetése aktu-
álissá vált. A szibériai olaj, 
a földgáz és sok más nyers-
anyag kitermelésében kelet-
kezett súlyos nehézségek 
miatt jelentősen csökkentek 
az exportbevételek, a nyers-
anyag- és pénzhiány szintén 
a gazdasági csődhelyzet 
felé sodorta az országot. Ez 
szinte tőrdöfés volt a szovjet 
gazdaság szívébe…

4. Az olaj világpiaci árának 
letörése: Az amerikaiak a 
‘80-as évektől drasztikusan 
letörték az olaj világpiaci 
árát. Eldöntötték, hogy nem 
vásárolnak hordónkénti 
8–9 dolláros szovjet olajat, 
helyette elkezdték kiter-
melni az arab (főleg az olcsó 

szaúd-arábiai) olajat, melyért 
alig 3–4 dollárt fizettek. Ezt 
úgy érték el, hogy Szaúd-
Arábiában új olajmezőket 
tártak föl, és a szaúdiakkal 
koncessziókban olcsó, de jó 
minőségű olajat amerikai 
cégek kezdték kitermelni, 
letörve a korábbi magas 
árakat. Ekkortájt kezdték 
csúcsra járatni a kitermelé-
süket az Arab-öböl sejkségei 
is.   

5. Áttérés az arany- és dollárelszá-
molásra: Reagan bejelentette, 
hogy az USA a továbbiakban 
nem hajlandó a szovjetektől 
a kereskedelmi kapcsola-
tokban (pl. búzaeladás) rubel- 
elszámolásban gondolkodni, 
csak dollárban és aranyban. 
Így Amerika gyakorlatilag 
folyamatosan szivattyúzta 
a szovjet gazdaság arany- 
és valutatartalékát, aminek 
hatására az országban soha 
nem látott infláció indult be, 
a rubel pedig lényegében 
elértéktelenedett. 

A Reagan-doktrína megalkotó-
jának sokan a lengyel szárma-
zású Zbigniew Brzeziskit, Carter 
elnök nemzetbiztonsági főta-
nácsadóját, az ún. csillagháború 

Ronald Reagan (1911–2004), az 
Amerikai Egyesült Államok 40. 
elnöke 1991-ben. Fotó: Wikimedia 
Commons
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teoretikusának pedig a magyar 
származású Teller Edét tartják.14 
A Reagan-doktrína nemcsak 
meggyengítette a szovjet államot, 
de folyamatosan morzsolta fel 
annak erejét, és a ’90-es évek 
elejére összeroppantotta az egész 
kommunista rendszert: először 
a szovjet hadiipart, az olajkiter-
melést, a bányászatot, majd a 
teljes gazdaságot. Vissza nem 
fordítható társadalmi folyama-
tokat indított el, így az elszegé-
nyedést, a deklasszálódást, az 
erjedést a társadalom mélyré-
tegeiben, hatással volt a politi-
kára és az egész állam szövetségi 
rendszerére. 1989 és 1992 között 
szétesett a szovjet birodalom, s 
Oroszország már sokkal kevesebb 
erőforrással kezdhette magát 
újraépíteni. A feszültségek kezelé-
sére a szovjetrendszer az erőfor-
rásokat a hatalom centrumába, 
Moszkvába és Leningrádba 
koncentrálta. Ezzel együtt járt, 
hogy a Szovjetunió belterületén, 
a félperiférián és a periférián még 
inkább növekedtek a feszültségek, 
főleg az amúgy is aktív balti álla-
mokban és a déli, dél-keleti ázsiai 
kultúrájú országokban. A regio-
nális társadalmakban a centrifu-
gális erők elsődlegesen a nemzeti 
identitás köré szerveződtek, s 
az újjáéledő egészséges nacio-
nalizmus erősödése elvezetett a 
köztársaságok függetlenségének 
kikiáltásához. És ez csak a szovjet 
birodalom meggyengülésének 
egyik következménye és iránya 
volt, mely 1993-ban zárult le. 

Reagant leggyakrabban egy 
1987 nyarán Gorbacsovnak 
címzett üzenete miatt idézik, 
amelyet akkor mondott, amikor 
a Brandenburgi kapu nyugati 
oldalán sétált: „Elnök Úr! Nyissa 

14 Uo.
15 Simon János: A Reagan-doktrína pillérei és hatása a kommunista világrendszer összeomlására. Előadás a Kolozsvári Egyetemen, a 

Magyar Tudomány Napján, 2018. november 12-én.   

ki a kaput!” A berlini fal 1989. 
november 9-i ledöntése egyér-
telművé tette, hogy a kommu-
nizmus bukása Közép-Európában 
csak idő kérdése, s ezt az órát a 
szovjet vezetés tartja kezében. 
Az 1989. december 2–3-i máltai 
csúcstalálkozót követően 
Moszkva hajlandó volt fölmon-
dani az érdekszférákról szóló 
paktumot, vállalta, hogy többé 
nem avatkozik be a közép-eu-
rópai országok belügyeibe. Ez a 
hír Magyarországon előbb jutott 
el a rendszerrel szemben álló 
liberális, mint a pártállami vagy 
reformer erőkhöz. Ezt Gorbacsov 
nyilvánosan is megerősítette, 
amikor december 7-én az 
ENSZ-ben az „új világrend” megal-
kotásáról szónokolt, a fegyveres 
erőszak alkalmazásától való 
tartózkodásról beszélt, egy olyan 
új rendszerről, amely „a politikai 
szabadságon, az önrendelkezés 
jogán és a be nem avatkozás 
elvein alapul”.15 Véleményünk 
szerint lényegében ekkor zárult le 
az egymásnak feszülő kétpólusú 
világrendszer története, s 
kezdődött egy új korszak Közép-
Európa számára is. Nyitva állt az 
út a szabad, többpártrendszeres 
választások előtt. 

GEOPOLITIKAI VÁLTOZÁS: 
KELET-EURÓPÁBÓL ISMÉT 
KÖZÉP-EURÓPA LETT

Reagan meghirdetett stratégiai 
elveit az amerikaiak következe-
tesen betartották. A Szovjetunión 
belül először stagnálni kezdett a 
gazdaság, jött a „pangás időszaka” 
– ahogy az oroszok nevezték –, 
majd a hiánygazdaság és a csőd. 
Tönkrement a központi elosztási 
rendszer, mert alig volt mit 
elosztani. Leállt az olajkitermelés, 

nyersanyag- és áruhiány kelet-
kezett, a kincstár valutatartaléka 
jelentősen megcsappant és folya-
matosan apadt. Ennek belátható 
következményei lettek a terme-
lésre, az élelmiszerellátásra, az 
életszínvonalra, és drámaian 
nőtt a tömegek elégedettlen-
sége. Ideológiai szinten gyorsan 
erodálódott a kommunizmus 
felsőbbrendűségébe vetett hit 
és a legitimáció. A társadalom 
atomizálódott, mindenki az 
egyéni túlélésre törekedett, 
miközben az állami centralizáltság 
és a piachiány miatt az emberek 
kiszolgáltatottak voltak. Majd egy 
idő után az értelmiségi csopor-
tokat és vallási vezetőket követve 
elkezdtek csoportokba szerve-
ződni saját nemzeti és vallási 
identitásaik mentén. A birodalom 
végvidékein a nemzetiségek érzé-
kelték, hogy a hatalmi centrum, 
mely amúgy sem gondoskodik 
róluk, jelentős mértékben 
meggyengült, így megerősödtek 
a nemzeti identitások, az önálló-
ságra, a Moszkvától való elsza-
kadásra törekvő erők, s egymás 
után szakadtak ki a köztársa-
ságok a birodalomból. 

Mi volt a helyzet a birodalom 
nyugati peremvidékein? Közép-
Európa akkor még a geopolitikai 
megjelölésben inkább csak a Kelet-
Európa nevet viselte, de 1989 
végétől a Szovjetuniónak sem 
érdeke, sem ereje nem maradt, 
hogy megtartsa a második világ-
háború után megszállt közép-eu-
rópai országokat, s 1989 őszétől 
egyértelmű volt, hogy katona-
ilag is föladja a régió országait 
az NDK-tól Magyarországig. 
Ehhez Gorbacsov legfontosabb 
nyitó lépése az volt, hogy a régió 
kommunista pártállami erőitől 
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megvonta támogatását, s az 
egyes országok belső politikai 
erőire hagyta, hogy pártver-
senyben döntsenek a hatalomról. 

A birodalom utolsó pillére, a 
hadsereg is demoralizálódott 
és összeroppant. Először csak 
a közép-európai államok jelen-
tették be, hogy felszámolják az 
egypártrendszert – mely lénye-
gében a szovjetek hatalmi csápja 
volt a helyiek feje fölött –, s 
megrendezték a szabad, demok-
ratikus, többpárti választásokat, 
majd követelték a szovjet katonák 
távozását. Később egymás után 
váltak ki a szovjet tagállamok, 
s az ország területének kb. 
egynegyedét elveszítette. 
Elmondhatjuk, hogy a ’90-es 
évekre a szovjet katonák „elfá-
radtak és kifáradtak”.  A folyamat 
lezárását teljes kivonásuk jelen-
tette a régió országaiból (1991–
1994 között): sem ellenállás, sem 
nosztalgia nem volt. 

KÖZÉP-EURÓPA PÁRTÁLLA-
MAINAK KEMÉNY ÉS PUHA 
DIKTATÚRÁI

Miben állt a kommunista 
rendszerek felszámolásának 
lényege? Először is a pártot 
kellett „levakarni” az államról, 
majd lehetőség szerint felosz-
latni vagy betiltani (múltjára és/
vagy diktatórikus hajlamaira való 
hivatkozással). Egyik állításunk 
az, hogy a második világhábo-
rúban a régióban lévő megszállt 
országok viszonylag fejlett társa-
dalmi szerkezetére a megszálló 
kommunisták egy ázsiai típusú, 
despotikusan működő egypárt-
rendszerű politikai képződ-
ményt telepítettek. A kívülről és 
felülről oktrojált párt megszállta 
az államot, és monolitikussá 
változtatta a társadalom szerve-
zeti és működési rendszerét. Így 

16 Fricz Tamás: Átmenetek a kommunizmus-szocializmusból a demokráciába. In: Rendszerváltás 1989… i. m. 2014, 40–56. 

jött létre a pártállami szisztéma, 
melyet csak a megszálló csapatok 
és azok kiszolgálói tartottak 
életben. 

Amikor elkezdődött a szovjetek 
agóniája, a közép-európai társa-
dalmak ellenállása politikai 
szinten is megfogalmazódhatott. 
Először az értelmiségi szerve-
ződésekben, majd a szabadság 
irányába mutató reformkí-
vánatokban, kiadványokban, 
elhangzottak vitafórumokon, 
gyűléseken, reformjavasla-
tokban, programokban, párt- 
platformokban, majd protopárt 
jellegű képződményekben, végül 
pártocskákban és pártokban. 
Amikor a pártosodás lendületet 
vett, az induló pártversennyel 
egy időben követelménnyé vált 
a pártok jogi elismertetése, az 
egypártrendszer felmondása és 
a kommunista párt leválasztása 
az államról, a pártversenytér jogi 
garanciákkal való biztosítása, a 
médiaszabadsággal és az anyagi 
függetlenség lehetőségével.16 

Tanulságos áttekinteni, hogy 
az államszocialista (kommu-
nista) országokban a szovjet 

megszállás évtizedei alatt milyen 
típusú rendszereket fejlesz-
tettek ki a hatalom gyakorlá-
sára. Az erőszak alkalmazásának 
gyakorlata, vagyis a represz-
szió erőssége és a társadalmi 
alrendszerek szűk autonómiája 
meghatározta a rendszer rugal-
matlanságát, így megdöntése 
is nagy eséllyel csak erőszakkal 
volt lehetséges (Románia, NDK, 
Csehszlovákia példája), míg a 
rugalmasabb rendszerek esélyt 
adtak a tárgyalásos megegye-
zésre. Mint azt már korábban is 
hangsúlyoztuk, a kommunista 
rendszerek mindenhol diktatúrák 
voltak, tehát nem váltak szét az 
egyes hatalmi ágak, a pártmo-
nopólium dominálta mind az 
intézményeket (a működésüket 
és működtetőiket), mind pedig 
az általuk létrehozott jogrend-
szert. Legfeljebb csak kemény 
és puha diktatúráról beszélünk, 
aszerint, hogy mennyire hasz-
nálták a hatalom megtartása 
érdekében az erőszakszerveket. 
A hatalom gyakorlásának módja 
tekintetében voltak olyanok, 
melyek túlsúlyosan alkalmazták 
az erőszakos eszközöket, voltak 
kormányok és időszakok, amikor 

A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének budapesti találkozója 
idején, 1986. június 11-én. Balról jobbra: Todor Zsivkov, Nicolae Ceaușescu, 
Gustáv Husák, Mihail Gorbacsov, Kádár János, Wojciech Jaruzelski, Erich 
Honecker pártfőtitkárok. 
Fotó: FORTEPAN / Szalay Zoltán, 213093-as számú fotó



10 Rendszerváltó Szemle 2021/4
re

to
rk

i.
h

u

inkább a puhább eszközöknek, a 
szimbolikus szférának juttattak 
nagyobb szerepet.17  

Az alábbi összevetéssel és 
áttekintő táblázatokkal arra 
kerestünk választ, hogy a 
diktatúra mennyiben támaszko-
dott a maga elnyomó erőszak- 
apparátusára vagy mennyiben 
alkalmazta inkább a szimbolikus 
szféra vélt vagy valós erejét. A 
hatalom gyakorlásának módját 
négyes skálán (1–4) érzékeltettük, 
hogy nemzetközi összehason-
lításban is használni tudjuk. A 
skála egyik fele a diktatórikusabb 
irányba (1), a másik fele a demok-
ratikusabb irányba (4) mutat. 
Az intenzitásokat összegezve 
egyfajta képet kaphatunk arról, 
hogy a kommunista hatalmi 
rendszer milyen mértékben 
működtette repressziós appará-
tusát az egyes időszakokban és 
országokban. Különösen tanul-
ságos a ’80-as évek adatsora, 
a Gorbacsov-féle peresztrojka 
és glasznoszty időszaka, mely 
jelentős mértékben meghatá-
rozta az átmenet jellegét. 

17 Simon i. m. 2015.
18 Bruszt László – Simon János: Lecsendesített többség. Budapest, TTI, 1990.

Az államszocialista vagy ha 
úgy tetszik, pártállami politika 
hatalomgyakorlásának három 
technikai típusát tudtam elkü-
löníteni: 1. a hiánygazdaságot 
okozó politikát; 2. a szociális 
ellátásra orientált politikát; 3. a 
fogyasztásra orientált politikát (1. 
és 2. tábla). Mit jelentenek ezek a 
kifejezések?

1. A hiányorientált politika a 
kommunista rendszer egyik 
típusának nem szándékolt 
következménye volt, hanem 
valójában működéséből 
fakadt. Mivel többet fogyasz-
tott, mint amit megtermelt, 
így hitelfölvétel hiányában 
(mint Románia), vagy óriási 
eladósodása miatt (mint 
Lengyelország) nem volt 
másra képes, mint folyama-
tosan növekvő termékhi-
ányt és így ellátási zavarokat 
produkálni. Ennek hata-
lomtechnikailag egyenes 
következménye volt, hogy 
a pártállam elsősorban 
erőszakszervezeteit és 
repressziós apparátusát 
működtette: rendőrségét, 

t i t k o s r e n d ő r s é g é t , 
belbiztonsági hálózatát és 
börtöneit. Természetesen 
a törvényhozói és a bírói 
hatalom is nekik volt alávetve, 
őket szolgálta (nem pedig az 
igazságot).       

2. A szociális ellátásra orientált 
politika a kommunista 
rendszer egy másik típusát 
jelenítette meg, mely úgy 
próbált a szabadsághiányos 
rendszernek társadalmi legi-
timációt szerezni, hogy az 
állam redisztribúciós rendsze-
rében osztogatott (szociális 
lakások, ingyenes szakszerve-
zeti beutalók, gyerek-, család- 
és nyugdíjtámogatások). 
Ezzel nemcsak a kollektív 
politikai jogok hiányát vagy 
korlátozását akarta kompen-
zálni, de az anyagi javak 
szűkös voltát is. Úgy is mond-
hatnánk, hogy ez egyfajta 
furcsa rendszerfenntartó híd 
volt a két nem létező part 
(politikai jogok és fogyasztás) 
között. Lojalitásáért cserébe 
egyfajta, ilyen-olyan juttatá-
sokon alapuló jobblétet adott 
a szervilitásra kényszerített 
társadalomnak. Ez a paterna-
lista állampolgár egyik típusát 
hozta létre.18 

3. A fogyasztásra orientált 
politika szintén a szabadság-
hiányt próbálta ellensúlyozni, 
illetve a rendszer támo-
gatását a javak viszonylag 
bőséges piacával biztosí-
tani. Erre a legjobb példa 
Magyarország. Ez a rendszer 
a többi országhoz képest 
kisebb mértékben támaszko-
dott a központi újraelosztó 
rendszerre, és hozzájuk 
képest nagyobb mértékben 
a piacgazdaság – mégoly 

„Képest-ország” – A Kádár-rendszerre jellemző sikerérzet: „hogy más 
kommunista országokhoz képest még mindig mi élünk a legjobban, nálunk 
a legnagyobb fokú a szabadság, másokhoz képest árubőség van”. 
Fotó: FORTEPAN / FŐFOTÓ, 214890-es számú fotó
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zabolázott – rendszerére, 
amit nevezhetünk „korláto-
zott piacgazdaságnak”. Ezzel 
alakította ki az ún. képest-or-
szág fogalmat, azt a Kádár-
rendszerre jellemző sikerér-
zetet, hogy más kommunista 
országokhoz képest még 
mindig mi élünk a legjobban, 
nálunk a legnagyobb fokú a 
szabadság, másokhoz képest 
árubőség van. Másokhoz 

19 Uo.

képest jól élünk, tehát sokan 
vallották, hogy „van mit 
veszítenünk”.19 A fogyasztás 
által legitimált rendszert 
nevezték nyugaton „fridzsi-
derkommunizmusnak”, vagy 
„gulyás-szocializmusnak”. A 
másik végletet a fogyasztási 
javak hiányával, a nélkülö-
zéssel és a szegénységgel 
küszködő Romániában látjuk, 
ahol a feszültségeket erőszak 

alkalmazásával kezelték, a 
hatalomnak nem volt igénye 
a népképviseleti legiti-
máció semmilyen formájára: 
egyedül a félelemre és az 
elnyomásra épített. (1. és 2. 
tábla).

1. tábla: A diktatórikus rendszer politikájának orientáltsága a lakosság ellátása vonatkozásában (1980–1989)

2. tábla: A hatalom gyakorlásának módja a kommunista rendszerekben 
(országonként, 1956 és 1989 között 1 – diktatórikusabb, 4 – demokratikusabb)

Hiánygazdaságra 
orientált politika

Szociális ellátásra 
orientált politika

Fogyasztásra orientált 
politika

Szovjetunió X

Románia X

Bulgária X

NDK X

Csehország X

Lengyelország X

Magyarország X

1956 után 1968 után 1978 után 1982 után Összesen

Románia 1 3 1 1 6

Bulgária 1 1 2 2 6

Csehország 2 3 2 2 9

Lengyelország 2 3 1 4 10

Magyarország 1 3 3 4 11
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Ha mindezek alapján összeál-
lítjuk a magyar államszocialista 
hatalomgyakorlás jellemzőit a 
’80-as években, akkor leírhatjuk 
az 1985 és 1990 közötti tranzit 
időszak politikai terét, melyben a 
diktatúrából a demokráciába való 
politikai átmenet lezajlott. A késői 
Kádár-korszak politikai rendszere 
– ahogy ezt jeleztük – szervezeti 
felépítésében és működésében 
kétségtelenül diktatúra volt, de 
annak egy megengedőbb fajtája, 
mely mind a kezdeti időszakához 
(1956–1966) képest, mind a többi 
szocialista országhoz viszonyítva 
sokkal puhább eljárásokban és 
legitimációs mechanizmusokban 
működött. Nem jelent meg benne 
közvetlenül a hétköznapi rendőr-
terror, vagy csak puhábban, 
„finomabban”. Emellett élhető-
ségét tekintve is jobb volt, más 
országokhoz képest nagyobb 
volt a piac szerepe, nagyobb 
volt a fogyasztási javakkal való 
ellátottság.  

ÖSSZEFOGLALVA

1. A geopolitikai helyzet átala-
kulása: az amerikai–szovjet 
viszony egyensúlyának 
fölbomlása. Az is egyértel-
művé vált, hogy az amerikai–
szovjet viszony változása, 
Amerika erősödése és a 

Szovjetunió folyamatos 
gyengülése hatására felbá-
torodtak az ellenzéki erők, 
majd meggyengültek a 
hídszerepben lévő reform-
kommunista erők. Ez pedig 
meggyorsította, megköny-
nyítette a pártosodást és 
a szabad választások felé 
vezető utat Közép-Európa 
minden országában. 

2. Magyarországon a rendszer-
váltásban – a többi kommu-
nista országhoz képest 
– a tömegek csendesek 
maradtak. Apatikusak és 
követni készek voltak, mert 
1956 után erőszakkal, 
terrorral csendesítették 
le őket, majd a fogyasztói 
szocializmus apolitikussá 
tette a tömegeket. 

3. A diktatúra lebontásában 
Magyarországon kitüntetett 
szerep jutott a politikai elit-
csoportok alkufolyamata-
inak. A Nemzeti Kerekasztal 
(NKA) által alakított 
m u n k a c s o p o r t o k b a n 
általában az MSZMP és az 
Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 
közötti alkudozás folyt, 
melynek végén a legtöbb 
esetben megegyezés jött létre 
a tárgyalópartnerek között.

4. A Nemzeti Kerekasztal-
tárgyalások logikája a „legali-
tást legitimitásért” volt, vagyis 
az ellenzéket legalizálta a 
kormány, cserébe az ellenzék 
utólagos legitimációt adott a 
pártállami hatalomnak, mely 
addig ezzel nem rendelkezett 
1956 (sőt 1948) óta. 

5. Végül pedig azt próbáltuk 
érzékeltetni, hogy az 
emberek élményvilágában, 
tudatában és politikai kultú-
rájában milyen nagy különb-
ségek voltak a szovjet érdek-
szférához tartozó országok 
között. A régi diktatúra 
karaktere befolyásolta az 
országokban a rendszervál-
tást és a demokrácia stabili-
zálódásának ütemét. 

A régi, tekintélyuralmi rendszer 
emléke a családi szocializációk 
révén ma is tovább él az embe-
rekben, s befolyásolja politikai 
orientációikat. 


