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Łukasz Kamiński

Váratlan győzelem?
Európa és 1989

2000 májusában Joschka Fischer 
német külügyminiszter elmondta 
azt a híres beszédet, amelyben 
az Európai Unió föderációvá 
alakítását szorgalmazta, az integ-
rációs folyamatban javasolva 
a „kétsebességes” mecha-
nizmus bevezetését. Ebben a 
beszédében Robert Schuman 
1953-ban1 elhangzott szavait 
idézte: „Az egyesített Európát 
nemcsak a szabad nemzetek 
érdekében kell felépítenünk, 
hanem azért is, hogy beenged-
hessük Kelet-Európa népeit ebbe 
a közösségbe, megszabadítva 
őket a korlátok alól, amelyek alatt 
élnek, ha csatlakozni akarnak, és 
erkölcsi támogatásunkat kérik. Az 
egységes, testvéri Európa példá-
jával tartozunk nekik. Minden 
lépés, amelyet ezen az úton 
haladva teszünk, új lehetőséget 
jelent számukra. Szükségük van 
a segítségünkre abban az átala-
kulásban, amelyen át kell esniük. 
Kötelességünk erre felkészülni.”2

1 Az alábbiakban említett kiadványban az év helytelenül 1963-ként szerepel, és ez a hiba a legtöbb angol nyelvű kiadványban 

megismétlődik.
2 What Kind of Constitution for What Kind of Polity? Responses to Joschka Fischer. Joerges, Christian – Mény, Yves – Weiler Joseph H. H. 

Fiesole (eds.). Robert Schuman Centre for Advenced Studies European University Institute – The Jean Monnet Chair Harward Law 

School, 2000, 21–22.
3 A legfontosabb Nagy-Britannia és a kelet-európai forradalmak, 1989 címmel látott napvilágot: Britain and the Revolutions in Eastern 

Europe, 1989. Documents on British Policy Overseas. Series III, Volume XII, London, 2019.
4 A Németország újraegyesítéséről szóló viszonylag sok publikáció kivételével.
5 Szulecki, Kacper: Dissidents in Communist Central Europe. Human Rights and the Emergence of New Transnational Actors. Cham, 2019, 

103–106.
6 Snyder, Sarah B.: The CSCE and the Atlantic alliance: Forging a new consensus in Madrid. Journal of Transatlantic Studies, 2010. Vol. 8, 

No. 1, 57–58.; Tebinka, Jacek: Z perspektywy Londynu; Jarząbek, Wanda: Z perspektywy Bonn. Uo.; Jarząbek, Wanda: Z perspektywy 

Paryża. In: Prawa człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 1975–1981. Ed. Tyszkiewicz, Jakub. Warszawa, 2019.

Ezeket a szavakat később sokszor 
idézték annak kapcsán, hogy 
2004-ben felvették az Európai 
Unióba az egykori keleti blokk 
országainak első csoportját. Ez 
azt a benyomást keltette, hogy az 
európai struktúrák és általában a 
nyugati államok nemcsak felké-
szültek a kommunista rendszer 
1989-es bukására, de még számí-
tottak is rá. Jelen írás célja az ilyen 
állítások igazságtartalmának vizs-
gálata. A szöveg elsősorban az 
antikommunista ellenzék törté-
netének kutatója nézőpontjából 
íródott, és minden bizonnyal 
nem tartalmazza a probléma 
minden aspektusát. Sőt, az ezt 
az időszakot felölelő diplomá-
ciai archívumok csak a közel-
múltban nyíltak meg, viszonylag 
kevés forrás3 és írás jelent meg 
ebben a témában.4 Ez utóbbiak 
közül a nagyhatalmak – az USA 
és a Szovjetunió – politiká-
jával kapcsolatos kiadványok a 
leggyakoribbak.

Az 1970-es évek közepén feltűnő 
kelet-közép-európai ellenzéki 
mozgalmak nagy reményeket 
fűztek az 1975. augusztus 1-jén 
aláírt Helsinki záróokmány-
hoz.5 A harmadik kosár egy 
részében az aláíró államok tisz-
teletet hirdettek az emberi és 
alapvető szabadságjogok iránt. 
A várható későbbi értekezletek 
mechanizmusára vonatkozó 
remények azonban nem telje-
sültek. A nyugati államok valóban 
elkezdték figyelemmel kísérni 
az emberjogi helyzetet Kelet-
Közép-Európában, de a belgrádi 
értekezlet (1977–1978) során 
többségük nem támogatta az USA 
fellépését, amely az emberi jogok 
tiszteletben tartását követelte 
a szovjet blokk országaitól. A 
kétoldalú megbeszélések során 
ezt az ügyet sem vitatták meg.6

Ezt a visszafogott politikát több 
tényező alakította. Elsősorban 
az, hogy az Európai Gazdasági 
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Közösség (EGK) országainak 
szembesülniük kellett az első 
terjeszkedés kihívásaival (1973), 
valamint az üzemanyagválság 
(euroszklerózis) által indított 
gazdasági válság következ-
ményeivel. Továbbá, hogy az 
államok különböző okok miatt 
továbbra is a Helsinkiben kezde-
ményezett párbeszédet tartották 
elsődleges értéknek, és nem 
akarták azért megszakítani, mert 
túl nagy jelentőséget tulajdoní-
tottak az emberi jogi kérdésnek. 
Jan Patočka esetét is érdemes 
megjegyezni, mivel némiképp 
emlékeztetett a nyugat-európai 
politikára. A jeles cseh filozófus 
a Charta ’77 első három szóvivő-
jének egyike volt. 1977 márciu-
sában a Prágába látogató holland 
külügyminiszter, Max van der 
Stoel őt is meghívta egy találko-
zóra, amelyen újságírók vettek 
részt. A kezdődő ellenzék támo-
gatásának gesztusaként tervezett 
találkozó drámai következmény-
nyel járt – Patočka professzort a 
kommunista titkosrendőrség egy 

7 „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!” Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. Ed. Blažek, Petr. Praha, Academia, 2017. 
8 Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wybór tekstów. London, 1989, 275–276.
9 Az előző évben (többek között) Chilében, Guatemalában, Iránban, Nicaraguában és Uruguayban vitatták meg az emberi jogokat. Az 

emberi jogokat a keleti blokkban csak néhány tagország esetében említették meg. 
10 Sierp, A.: Democratic Change in Central and Eastern Europe 1989–90. The European Parliament and the end of the Cold War. Luxembourg, 

EPRS, 2015. https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_STU_538881_Democratic_change_EN.pdf (Utolsó letöltés: 2020. 11. 24.).

sor kihallgatásnak vetette alá, 
aminek következtében meghalt.7 

E körültekintő politika ellenére 
Nyugat-Európa (beleértve az 
Európai Gazdasági Közösséget 
is) továbbra is az ellenzéki 
mozgalmak (és a társadalom) 
referenciapontja maradt. 
1979-ben a Lengyel Függetlenségi 
Egyezmény (Polskie Porozumienie 
Niepodległościowe, PPN) nevű 
illegális szervezet kiadványt 
készített az európai integrá-
ciós folyamatban való részvétel 
perspektívájáról. A posztulá-
tumok a lengyeleknek és az 
európai intézményeknek is 
szóltak: belefoglalták az integ-
rációs folyamat ismereteinek 
terjesztéséhez való hozzájárulást 
(például az Európai Parlament 
által kiadott lengyel nyelvű tájé-
koztatókkal vagy rendhagyó 
rádióadásokkal), ösztöndíjak 
biztosítását tudósoknak és újság-
íróknak, több cserediákprogram 
szervezését és a lengyel mene-
kültek számára a hontalan státusz 

helyett az Európai Közösség útle-
veleinek megadását.8 

A kérések megválaszolatlanul 
maradtak. Az Európai Parlament 
azonban 1979-ben – tagjait 
ekkortól választják általános 
választásokon – végre foglalko-
zott az emberi jogok kelet-kö-
zép-európai kérdésével.9 Két 
határozatot fogadtak el a Charta 
’77 és az Igazságtalanul Üldözöttek 
Védelmi Bizottságának 
tagjai védelmében, akiket 
Csehszlovákiában tartóztattak le 
és ítéltek el.10 

Az 1980. augusztusi sztrájk-
hullámhoz és a Szolidaritás 
Független Önkormányzó 
Szakszervezet megalakulásához 
kapcsolódó lengyelországi válság 
nem változtatta meg alapvetően 
a kelet-közép-európai orszá-
gokkal kapcsolatos európai poli-
tikákat. A lengyelekkel szembeni 
általános szimpátia ellenére a 
válságot elsősorban az európai 
stabilizációt veszélyeztető ténye-
zőnek tekintették. Ez a lehetséges 
lengyelországi szovjet inter-
venció miatti aggodalommal volt 
kapcsolatban, amely a legsöté-
tebb forgatókönyvek szerint akár 
háborúhoz is vezethetett volna. 
Az európai struktúrák tevékeny-
ségüket Lengyelország gazdasági 
támogatására korlátozták. 1980. 
szeptember 18-án az Európai 
Parlament egy olyan határozatot 
fogadott el, amelyben kifejezte 
elismerését a lengyel munkavál-
lalók iránt, felszólított a sztrájkjog 
és a szólásszabadság tiszteletben 
tartására, és hangsúlyozta, hogy 
„csak a lengyel népnek van joga 
dönteni Lengyelország jövőjéről”. 

Felvétel a Szolidaritás szakszervezet irodájából, 1981. Fotó: FORTEPAN / 
Jankó Attila, 30585-ös számú fotó
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Ez az óvatosság olyan mértékű 
volt, hogy a nyugati nagykö-
vetségek nem fogadták el a 
meghívást az 1970. decemberi, 
gdański mészárlás áldozatainak 
emléket állító emlékmű 
felavatására. A Nyugat egyetlen 
durvább reakciója Amerikához 
kötődött – az Észak-atlanti Tanács 
1980 decemberében nyilatko-
zatot fogadott el a szovjet inter-
venció lehetőségével kapcsolatos 
félelmekkel kapcsolatban.11

A hadiállapot bevezetését 
(1981. december 13.) a Lengyel 
Népköztársaság hatóságai 
megkönnyebbülten fogadták, 
mert a kevésbé veszélyes forga-
tókönyv megvalósulását látták 
benne. Az első napokban egy 
maroknyi politikus olyan őszinte 
kijelentéseket tett, amelyeket 
kritizált a nyugati közvélemény. 
Helmut Schmidt, az NSZK kancel-
lárja, aki akkor hivatalos láto-
gatáson volt az NDK-ban, de 
facto támogatta a hadiállapot 
bevezetését, és kijelentette: „Mi, 
Honecker úr és én, mindketten 
megdöbbentünk, hogy szükség 
volt rá”. Nem hagyta félbe a 
látogatást. Claude Cheysson 
francia külügyminiszter, vála-
szolva arra a kérdésre, hogy a 

11 Uo. 13.; Pleskot, P.: Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989). Warszawa, 

2013, 59–196.; Minutes of the sitting of Thursday, 18 September 1980. Official Journal of the European Communites, 13 X 1980, available 

on https://eur-lex.europa.eu/.
12 Pleskot i. m. 2013, 246–382.; Ceranka, P.: Western States’ Reactions to Martial Law Imposition in Poland. The Polish Quarterly of 

International Affairs, 2009. no. 1, 107–108.
13 Természetesen ez a kormányok reakcióira vonatkozik. Számos társadalmi kezdeményezés támogatta az ellenzéket a szovjet 

tömbben.
14 Az esszé először a Le Débat című francia lap 1983. novemberi számában jelent meg. Magyarul a Hírmondó szamizdat közölte elsőként: 

A megrabolt Nyugat avagy Közép-Európa tragédiája. Hírmondó, 1984/6–7. 
15 Ez az esszé elején idézett szavakra utal: „1956 novemberében, néhány perccel azelőtt, hogy a tüzérség szétlőtte volna irodáját, 

Magyarország sajtóügynökségének igazgatóa kétségbeesett üzenetet indított telexen a világba, a reggel Budapest ellen indított 

orosz offenzíváról. A távirat ezekkel a szavakkal végződött: »Magyarországért és Európáért fogunk meghalni.«”  Uo.
16 Kundera szövege franciául jelent meg, az angol változat helye: The New York Review of Books, 1984. Vol. 31, n° 7.
17 Némi fejlődés már az EBESZ következő madridi találkozóján (1980–1983) is látható volt, amely során a keleti blokk emberi jogi 

kérdéseit a nyugati államok gyakrabban vetették fel. Ezt a változást az afganisztáni háború, a lengyelországi tömeges elnyomás 

és az a sokk okozta, hogy a szovjetek 1983 szeptemberében, közvetlenül a konferencia utolsó ülése előtt lelőttek egy utasszállító 

repülőgépet. Snyder, S. B.: Human Rights Activism and the End of the Cold War. A Transnational History of the Helsinki Network. Cambridge 

– New York, 2011, 146–156.

francia kormánynak cselekednie 
kellene-e, azt mondta: „Egyáltalán 
nem. Nyilvánvalóan semmit sem 
fogunk tenni”. Később az ilyen 
kijelentéseket már kerülték, de 
a lengyel eseményekre adott 
reakció lényege változatlan 
maradt. Nyugat-Európa főbb 
országai csak szóban tiltakoztak, 
és diplomáciai úton izolálták 
Jaruzelski tábornok rendszerét. A 
Szovjetunióra is irányuló, döntő 
amerikai reakciót csak Nagy-
Britannia támogatta.12 

A nyugat-európai állásponttal 
kapcsolatos csalódottság 
nemcsak ahhoz kapcsolódott, 
hogy nem került sor a szabad-
ságmozgalmak tevékenységének 
egyértelmű támogatására.13 
Milan Kundera Közép-Európa 
tragédiája című esszéje14 sok vitát 
váltott ki a vasfüggöny által ketté-
választott kontinens mindkét 
oldalán. A cseh író úgy gondolta, 
hogy Európa elvesztette kultu-
rális identitását, és emiatt a 
kommunizmus rabságában 
lévő országok polgárai hiába 
várták a támogatást. Az esszé a 
következő híres szavakkal zárult: 
„Kelet-Európa valódi tragédiája 
tehát nem Oroszország, hanem 
Európa. Az az Európa, amely a 

magyar sajtóügynökség igaz-
gatója számára akkora értéket 
jelentett, amelyért kész volt 
meghalni és meg is halt. A vasfüg-
göny mögött nem tudta, hogy 
változtak az idők, és Európában 
már nem érték maga Európa. 
Nem tudta, hogy a mondat, 
amit telexen15 röpített a maga 
síkvidéken fekvő országából a 
határokon túlra, már elavult, és 
soha sem lesz érthető.”16

Az európai államok között Nagy-
Britannia kezdeményezte a szem-
léletváltást.17 Ez valószínűleg az 
amerikai szankciók fent említett 
aktív támogatásához kötődött, 

Milan Kundera A megrabolt Nyugat 
című esszéje sok vitát váltott ki a 
vasfüggöny által kettéválasztott 
kontinens mindkét oldalán. Fotó: 
Wikimedia Commons / Elisa Cabot
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amelyre az után került sor, hogy 
Lengyelországban bevezették 
a hadiállapotot. A változás első 
látható jele Margaret Thatcher 
budapesti látogatása volt 1984 
februárjában. Egy rendhagyó 
táviratban – egyfajta indokolás-
ként – a következőt írta Ronald 
Reagannek: „Mert belátha-
tatlan ideig meg kell találnunk 
a kommunista rendszerrel való 
együttélés módját, akármilyen 
visszataszító is.”18 A brit politika 
hamarosan leginkább a Lengyel 
Népköztársasággal fenntartott 
kapcsolatok fokozatos újjáépí-
tésének ötletén alapult. 1984 
novemberének elején Malcolm 
Rifkind külügyi államminiszter 
Lengyelországba látogatott. 
Indulás előtt tárgyalt a Szolidaritás 
londoni irodájának igazgatójával, 
Varsóban tartózkodva pedig 
nemcsak a földalatti szervezet 
képviselőivel találkozott, hanem 
virágokat is tett a néhány héttel 
korábban meggyilkolt Jerzy 

18 Bátonyi Gábor: „Creative Ferment in Eastern Europe”: Thatcher’s Diplomacy and the Transformation of Hungary in the Mid-1980s. 

Diplomacy & Statecraft, 2018. vol. 29, no 4., 664.
19 A látogatás néhány hónappal később (1985. március) történt, de az nem hivatalos jellegű volt.
20 Pleskot i. m. 2013, 430–431., 461., 549–550.
21 Másolatait elküldték a brit nagykövetségekre Kelet-Közép-Európa minden országában (beleértve a Szovjetuniót), az NSZK-ban, 

Franciaországban, az Egyesült Államokban és a NATO-n belüliekre is. Ez bizonyítja a dokumentum program jellegét. 

Popiełuszko atya sírjára. A 
kommunista hatóságok durva 
reakciója ellenére (Jaruzelski 
például lemondta a Rifkinddal 
való találkozóját) az év vége felé 
az olasz külügyminiszter, Giulio 
Andreotti is megtette ugyanezeket 
a gesztusokat. Amikor a lengyel 
hatóságok jelezték Hans-Dietrich 
Genschernek, hogy nem értenek 
egyet Popiełuszko atya sírjának 
meglátogatásával, a nyugat-
német külügyminiszter lemondta 
a Lengyel Munkáspártnál teendő 
látogatását.19 Geoffrey Howe 
külügyminiszter 1985 áprilisában 
tett hivatalos látogatást a Lengyel 
Munkáspártnál. Nemcsak 
hogy találkozott az ellenzék 
képviselőivel és virágot tett 
Popiełuszko atya sírjára, de nyíltan 
felszólította a kommunista ható-
ságokat, hogy engedjék szabadon 
a politikai foglyokat, kövessék a 
Helsinki Egyezményt, és kezdjenek 
párbeszédet az ellenzékkel.20

A varsói nagykövetségre21 küldött 
jelentésében Howe összefog-
lalta a lengyelországi látoga-
tásán történteket, valamint 
az azt megelőző találkozóit 
Bulgáriában, Csehszlovákiában 
és az NDK-ban. Ebben megfo-
galmazta a brit politika célját is 
ebben a régióban: „célunk az is, 
hogy gyengítsük a szovjet elle-
nőrzést a bábállamai felett. Ez 
azt jelenti, hogy támogatni kell 
a fokozatos evolúciós változás 
folyamatát Kelet-Európában. [...].” 
Ezzel kapcsolatosan javasolta:

• „a Kelet-Európával folytatott 
párbeszéd kiszélesítését, utat 
nyitva a kapcsolatok általános 
megerősítésének;

• fegyverzetellenőrzési megál-
lapodások megkötésének 
elősegítését, amelyek ké- 
pesek fenntartani a bizton-
ságot a fegyverkezés alacso-
nyabb szintjein;

• az emberi jogok tiszteletben 
tartásának elősegítését;

• megmutatni Kelet-Európa 
népeinek, hogy nem felej-
tették el őket.”

Howe egyidejűleg hangsú-
lyozta, hogy a párbeszéd kiszé-
lesítésének politikája magában 
hordozza a kommunista rend-
szerek legitimálásának kocká-
zatát, és annak hatékonysága a 
nyugati államok együttműködé-
sétől függ. A NATO és az Európai 
Közösség platformot jelentettek 
az ilyen együttműködés számára. 
Nem számított azonban egységes 
fellépésre: „Minden nyugati 

Margaret Thatcher brit miniszterelnök a budapesti Vörösmarty téren, 1990. 
szeptember 19-én. „Túl gyorsan haladnak, túlságosan gyorsan! Az ilyen 
dolgokat lépésről lépésre kell végrehajtani, és nagyon bölcsen kell kezelni 
őket.” Fotó: FORTEPAN / Szigetváry Zsolt, 152458-as számú fotó
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országnak megvannak a saját 
kijátszható lapjai. A németek 
például ipari előnyökkel és 
politikai erőkkel rendelkeznek, 
különösen a »másik német 
állam« kezelésében; a franciák 
kulturális ügyekben; Nagy-
Britannia, mint a demokrácia 
legrégebbi hagyományait 
képviselő, angolul beszélő 
nemzet és az emberi jogokról 
való párbeszéd zászlóshajója; 
és az Egyesült Államok, mint 
leendő bevándorlók millióinak 
álma és a rivális szuperhatalom.” 
Nagy-Britannia sajátos 
feladataként látta a következőket: 
„Ösztönöznünk kell Kelet-
Európában a kreatív pezsgést, 
amely arra készteti a Szovjetuniót, 
hogy növelje toleranciáját, és 
amely hangsúlyozza a nyugati 
társadalom vonzerejét. Ennek 
a pezsgésnek folyamatosan, de 
halkan kell megkérdőjeleznie 
a kommunista párt domináns 
szerepét és a Szovjetunió tekinté-
lyét.” A politikai kérdések mellett 
a gazdaság is fontos helyet 
foglalt el az elképzelésekben – 
ösztönözve a reformokat és a 
KGST-államokkal folytatott keres-
kedelmi kapcsolatok gondos 
kiterjesztését.22

A kutatás jelenlegi állása nem teszi 
lehetővé annak megítélését, hogy 
a brit javaslat milyen mértékű 
támogatást kapott Nyugat-
Európa fővárosaiból, a gyakorlat 
alapján azonban úgy tűnik, hogy 
jelentőset. Más államok is követni 
kezdték a Rifkind és Howe által 
kijelölt utat – különböző szintű 

22 Onslow, S. – Kandiah, M. (eds.): The British Embassies and the East European Revolutions of 1988–89. https://issuu.com/fcohistorians/

docs/witness_seminar_-_the_british_embas [Utolsó letöltés: 2021. 01. 14.].
23 Előtte 1988 decemberében Lech Wałęsát Párizsba hívta, és ott majdhogynem államfőként kezelte.
24 Burakowski, A. – Gubrynowicz, A. – Ukielski, P.: 1989. The Autumn of Nations. Warsaw, 2020, 682.
25 Brait, A. – Gehler, M.: The CSCE Vienna Follow-up Meeting and Alois Mock, 1986–1989. In: Christian Democracy and the Fall of 

Communism. Eds. Gehler, M. – Kosicki, P. H. – Wohnout, H. Leuven, 2019, 84–91.
26 Mastny, V.: Ending the Cold War in Europe. Eastern Europe and the early prospects for EC/EU and NATO membership. Cold War 

History, 2009, Vol. 9, No. 2, 205.; Grzybowski, K.: The Council for Mutual Economic Assistance and the European Community. The 

American Journal of International Law, 1990. Vol. 84, No. 1., 290–292.

lengyelországi, majd később 
más kelet-közép-európai orszá-
gokban tett látogatások során 
a Nyugat képviselői elkezdtek 
találkozni az ellenzékkel, felve-
tették az emberi jogok kérdését, 
és rámutattak a párbeszéd és a 
reformok szükségességére. Az 
1989-es események alakulása 
szempontjából a legjelentősebb 
François Mitterrand francia elnök 
két látogatása volt.23 1988 decem-
berében Prágában találkozott a 
Charta ’77 Václav Havel vezette 
aktivistáival, 1989 januárjában 
pedig Szófiában a szerveződő 
bolgár ellenállás képviselőivel. A 
találkozók nemcsak legitimálták 
és némileg védték az ellenzéket, 
hanem további tevékenysé-
gekre is ösztönözték.24 Érdemes 
megemlíteni az EBESZ következő 
bécsi ülését is, ahol sokkal 
nagyobb hangsúlyt fektettek 
az emberi jogok tiszteletben 
tartására a szovjet blokkban, 
valódi megfigyelési mechanizmu-
sokat hozva létre.25 

Fontos intézkedéseket hoztak 
a közgazdaság tekintetében is. 
1986-ban tárgyalások kezdődtek 
az Európai Gazdasági Közösség 
és a Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsa között. Ezek 
egy közös nyilatkozat aláírásával 
és a szervezetek közötti hivatalos 
kapcsolat kialakításával zárultak 
1988 júniusában. Ez megnyi-
totta az utat a kétoldalú megál-
lapodások előtt is, amelyeket 
Magyarországgal (1988. szep-
tember 26.), Csehszlovákiával 
(1988. december 19.) és 

Lengyelországgal (1989. szep-
tember 19.) írtak alá. Bulgáriával 
és a Szovjetunióval is folytak a 
tárgyalások. A KGST országai 
nemcsak az EGK-val folytatott 
gazdasági együttműködés lehető-
ségeit (árucsere, új technológiák 
stb.) kívánták volna felhasználni, 
hanem a nyugati megoldásokat is 
másolni akarták, például egy saját, 
egységes piac létrehozásával.26

Mindezen lépések, amelyek a 
kelet-közép-európai államokban 
az evolúciós változások 
ösztönzésére és fokozására 
irányultak, természetesen 
a Mihail Gorbacsov által a 
Szovjetunióban kezdeményezett 
reformfolyamathoz is kapcso-
lódtak. A pozitív változásba 
vetett újkeletű remény ellenére 
kevesen számítottak arra, hogy 
megnyílhat Európa teljes egye-
sülésének perspektívája. Az egyik 
kivétel II. János Pál pápa volt, aki 
1988. október 11-én az Európai 
Parlamentben azt mondta: „Más 
nemzetek minden bizonnyal 
csatlakozhatnak a ma itt képvi-
seltekhez. Az egyetemes egyház 
legfelsőbb lelki vezetőjeként, aki 
Kelet-Európa szülöttje vagyok, 
és ismerem a szláv népek törek-
véseit, közös európai hazánk 
másik »tüdejét«, azt kívánom, 
hogy Európa, önként szabad 
intézményeket adva magának, 
egyszer el tudja érni a földrajz 
és még inkább a történelem 
által adott teljes dimenziókat. 
Hogyan is ne reménykedhetnék 
ebben, hiszen a keresztény hit 
által ihletett kultúra, minden 
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viszontagság ellenére, minden 
társadalmi rendszeren és ideo-
lógián túl mélységesen megha-
tározta Európa összes népe, a 
görögök és a latinok, a germánok 
és a szlávok történelmét.”27

Ha már említést tettünk az 
Európai Parlamentről, érdemes 
megjegyezni, hogy 1988 és 1989 
fordulóján érezhetően fokozta 
tevékenységének intenzitását. 
Emberi jogokkal kapcsolatos viták 
sorát szervezték meg a keleti 
blokk országaiban, amelyeken 
elítélték a jogsértéseket, többek 
között Csehszlovákiában, 
Romániában, Bulgáriában, 
valamint a Szovjetunióban (első-
sorban a balti államokban és 
Örményországban). A viták 
feltárták a fennálló politikai 
megosztottságot és aggályokat, 
például a helyzet destabilizálá-
sával kapcsolatban – nemcsak 
Európában, hanem a különböző 
államokban is. Még olyan 
megállapítások is elhangzottak, 
hogy a túl gyors demokrati-
zálás károsíthatja a Szovjetunió 
peresztrojkáját.28

A változások gyorsulása – először 
Lengyelországban, nem sokkal 
később pedig Magyarországon 
– nem okozott elmozdulást az 
európai politikában. Mind a 
fővárosokban, mind a Közösség 
szintjén a fő hangsúlyt az 
átalakuló országok gazdasági 
támogatására helyezték. A 
párizsi G-7 csúcstalálkozón 
1989. július 4-én – az Európai 
Közösség koordinálásával – 
támogatást kértek az átalakuló 

27 Discorso di Giovanni Paolo II durante la visita al Parlamento Europeo. [Strasburg, 1988. október 11.] http://www.vatican.va/content/

john-paul-ii/en/speeches/1988/october/documents/hf_jp-ii_spe_19881011_european-parliament.html [Utolsó letöltés: 2020. 11. 25.] 
28 Sierp i. m. 2015, 17–22.
29 Uo. 26–31. 
30 Bozo, F.: The Failure of a Grand Design: Mitterrand’s European Confederation, 1989-1991. Contemporary European History, 2008. Vol. 

17, No. 3., 395.
31 Malcolm, N.: The „Common European Home” and Soviet European Policy. International Affairs. 1989. Vol. 65, No. 4., 666–669.
32 Bulletin of the European Communities, 1989. No 11., 56. 

államok számára. Ennek keretei 
között hozták létre 1989 decem-
berében a PHARE (Gazdasági 
szerkezetátalakítási támogatás 
Lengyelország és Magyarország 
számára) programot. Az Európai 
Parlamentben 1989. szeptember 
14–15-én folytatott vita első-
sorban Lengyelország támogatá-
sának szükségességére irányult, 
miután megalakult az első nem 
kommunista kormány. Október 
12-én szintén megvitatták az 
NDK menekültjeinek növekvő 
problémáját.29

Mint látszik, néhány hónapig 
Nyugat-Európában sem értették 
teljesen a kelet-közép-európai a 
változások jellegét, amelyekről 
azonban kiderült, hogy karak-
terük kivételes. Frédéric Bozo 
a francia külügyminisztérium 
igazgatójának 1989. február 20-i 
feljegyzését idézi: „A második 
világháború után született Európa 
szervezetét felváltja egy új, de 
nem világos, hogy milyen irányba 
haladunk.”30 Megkockáztathatjuk, 
hogy a legnagyobb figyelmet 
Mihail Gorbacsov politikájára 
összpontosították, aki diadal-
útra indult Nyugat-Európa főbb 
államaiba – Nagy-Britanniába 
(április 6–8.), a Németországi 
Szövetségi Köztársaságba (június 
12–16.) és Franciaországba (július 
4–6.). A csúcspont az Európa 
Tanács előtt elmondott beszéd 
volt július 6-án, Strasburgban. 
Gorbacsov ennek keretei között 
bemutatta a Közös Európa Ház 
koncepcióját – két gazdasági-po-
litikai blokk békés együttélésének 
vízióját.31

Az európai vezetőkben csak a 
berlini fal leomlásakor (november 
9.) tudatosult, hogy az éppen 
zajló események soha nem látott 
jellegűek. November 18-án az 
Európai Tanács nonformális ülést 
tartott, amelyen az elfogadott 
nyilatkozat azt hangsúlyozta, 
hogy ez egy „kivételes esemé-
nyeket követő kivételes találkozó 
volt, az állam- vagy kormányfők 
november 18-i párizsi munka-
vacsoráját kizárólag a jelenlegi 
kelet-európai fejleményeknek és 
a Közösség ehhez való viszonyu-
lásának szentelték. […] Az Európai 
Tanács elnöke két szóval foglalta 
össze a légkört: szolidaritás és 
egység.” Továbbra is nagyon 
óvatosak voltak azonban: „A 
résztvevők kifejezték (i) a demok-
ratikus változások támogatása 
és ösztönzése iránti akaratot; (ii) 
a meglévő szövetségek és határok 
stabilitásának megerősítésére 
irányuló szándékot [Kiemelés – 
L. K.], azt a vágyat, hogy választ 
adjanak a nem tagországok 
abbéli kérésére, hogy a közösségi 
piac megnyíljon számukra.”32

Nem sokkal később az NDK 
és más államok eseménye-
inek szenteltek vitát az Európai 
Parlamentben. Az EP november 
23-án elfogadott határozatában 
leszögezte „a közép- és kelet-eu-
rópai eseményeknek a törté-
nelmi jellegét, amelyeket népeik 
azon elhatározása váltott ki, 
hogy szabad és demokratikus 
módon gyakorolják önrendel-
kezésüket, kellő tiszteletben 
tartva az emberi jogokat”. A 
határozat hangsúlyozta továbbá, 
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hogy „az EGK szorosabb integ-
rációja megteremti az alapot 
a közép- és kelet-európai álla-
mokkal és a Szovjetunióval való 
szorosabb együttműködéshez, 
valamint a a két német állam 
közötti közelebbi kapcsolatok 
kialakításához”, és hogy „az 
európai integrációt a naciona-
lista követelések legyőzésének 
egyik módjának kell tekinteni”. 
Kifejezte támogatását a keletné-
metek, a csehek és a szlovákok 
felé, felszólította az EGK-t 
Lengyelország, Magyarország és 
az NDK gazdasági támogatására, 
és reményét fejezte ki, hogy a 
közelgő szovjet–amerikai csúcs-
találkozó Máltán „hozzájárul a 
szabadság, az önrendelkezés, a 
biztonság és a béke elvein alapuló 
európai rend kialakításához”.33

A perspektívát, hogy Németország 
egyszer egyesülhet – az egész 
kontinens egyesülésének hírmon-
dójaként – még mindig távolinak 
tartották. 1989. november 10-i 
sajtótájékoztatóján Margaret 
Thatcher, amikor egy ilyen lehe-
tőségről kérdezték, azt mondta: 
„Túl gyorsan haladnak, túlsá-
gosan gyorsan! Az ilyen dolgokat 
lépésről lépésre kell végrehaj-
tani, és nagyon bölcsen kell 
kezelni őket.” Ugyanezen a 
napon François Mitterrand azt 
a megállapítást tette, hogy a 
„jaltai rend” vége közeleg, ugyan-
akkor azonban november 24-én 
a keletnémet kommunisták új 
vezetőjének, Egon Krenznek írt 
levelében „a Német Demokratikus 
Köztársasággal és az Európai 
Közösséggel való kapcsolatok 

33 Resolution on the recent developments in Central and Eastern Europe. https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/2

0141106RES77914/20141106RES77914.pdf [Utolsó letöltés: 2021. 01. 15.]
34 Remarks on the Berlin Wall, 10 XI 1989. https://www.margaretthatcher.org/document/107819 [accessed 15 I 2021]; Germany’s 

neighbors try to redeem their 1989 negativity, https://www.dw.com/en/germanys-neighbors-try-to-redeem-their-1989-

negativity/a-4861759-0 [acessed 15 I 2021]; Larres, K.: Margaret Thatcher and German Unification Revisited. In: The Revolutions of 

1989. A Handbook. Eds.: Mueller, W. – Gehler, M. – Suppan, A. Wien, 2015, 369–374.; Saunier, G.: France, the East European Revolutions, 

and the Reunification of Germany. Uo. 388–393.
35 Bozo i. m. 2008, 391–392.

fejlődésének perspektíváiról” írt.34 
Az új helyzetre vonatkozó európai 
politika csak 1990-ben kezdett 
formálódni. Az első kísérlet az új 
európai rend jövőképének bemu-
tatására Mitterrand javaslata 
volt az „Európai Konföderáció” 
létrehozására, amelyet 1989. 
december 31-én jelentett be.35

Az 1980-as évek közepén Nyugat-
Európa felülvizsgálta a Kelet-
Közép-Európával kapcsolatos 
korábbi politikáját. Nagyobb 
figyelmet fordítottak a keleti blokk 
polgárainak szabadságvágyára. 
Hosszabb távon feltételezték a 
hidegháború lezárásának lehe-
tőségét és a két blokk fokozatos 
– akár gazdasági – közeledését. A 
lényeget a Szovjetunióban bekö-
vetkezett változásoknak tulajdo-
nították, a bábállamokban zajló 
események fontosságát alulérté-
kelték. Az Európa jövőjéről folyta-
tott megbeszélések tekintetében 
fő partnerüknek továbbra is 
Mihail Gorbacsovot tekintették. Ez 
tette több hónapig észrevétlenné 
a bekövetkező változások úttörő 
és visszafordíthatatlan jellegét 
1989-ben, és ez erősítette fel 
a berlini fal leomlása okozta 
sokkot. Még ekkor is azt feltéte-
lezték, hogy Európa megosztott-
sága a következő hónapokban 
nem fog megszűnni, holott végül 
pontosan ez történt. Az európai 
vezetők „mentségére” hozzá 
kell tenni, hogy Washingtonban 
és Moszkvában szintén nem 
érzékelték kellőképpen az 
események dinamikáját. Sőt még 
Kelet-Közép-Európában is sokan 
nem vették észre, hogy elérkezett 

a kommunizmus és a szovjet 
birodalom valódi vége.
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