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Kávássy János Előd

Út a regionális 
rendszerváltáshoz
A kelet-európai változások viszonyrendszere 
globális erőtérben

Immár több mint három 
évtized távlatából visszatekintve 
sokszor úgy tűnik, mintha az 
1989-es esztendő kelet-európai 
eseményei szükségszerűen és 
elkerülhetetlenül vezettek volna 
regionális szinten bekövetkező 
rendszerváltáshoz. A valóságban 
azonban szerteágazó, rögös, 
zökkenőkkel és váratlan fordu-
latokkal teli út vezetett a lokális 
regime change-ek (Lengyelország 
és Magyarország) lehetősé-
gétől a keleti blokk egészének 
fundamentális átalakulásához. 
1989 karácsonyának valósága 
– hetekkel George H. W. Bush 
és Mihail Gorbacsov 1989. 
december 2–3-i máltai csúcsta-
lálkozója, s alig néhány órával 

1 Az újonnan hivatalba lépett adminisztráció vezetése 1989. február 15-én gyakorlatilag az USA teljes hidegháborús kapcsolatrendszerének 

felülvizsgálatáról döntött. Az ebből kinövő National Security Review-kból az NSR-3 az amerikai–szovjet kapcsolatok újragondolását, az 

NSR-4 Washington érvényben lévő Kelet-Európa politikájának felülvizsgálatát, míg az NSR-5 Amerika nyugat-európai kapcsolatainak 

újraértékelését rendelte el (rövidtávon három–öt, hosszabb távon tíz évre tervezve). Az NSR-4 az 1982 óta érvényben lévő NSDD 54 

újraértékelését és átalakítását célozta: „A valódi és tartós változás lehetősége Kelet-Európában ma nagyobb, mint a háború [a második 

világháború – K. J. E.] utáni időszakban bármikor. Régióbeli célkitűzéseinket, hogy elérjük a tömegek törekvését a szabadságra, 

prosperitásra és önrendelkezésre, elértük, s továbbra is érvényesek. És bizonyosak vagyunk abban, hogy ezen törekvések nem válhatnak 

valóra mindaddig, amíg a közép-kelet-európai országok szovjet megszállása fennáll. […]  Lehet, elérkezett annak az ideje, amikor a 

kreatív amerikai politikai eszközök jelentősebb változást érhetnek el. Miközben a nyugati szomszédok prosperálnak, növekednek 

és a gazdasági integrációt célozzák, s a keleti szomszéd próbálja lerázni történelme és kudarcainak örökségét, Kelet-Európa államai 

korábban ismeretlen mérvű gazdasági és politikai nyomással szembesülnek, kívülről és belülről egyaránt. A gazdasági problémák oly 

súlyossá váltak, hogy néhány vezető most azon idejétmúlt szocialista elvek újragondolását keresi, melyeket negyven évig követtek. 

S Kelet-Európa népei üzenetet küldenek vezetőiknek, [jelezve – K. J. E.], hogy a politikai szabadság a gazdasági javulás előfeltétele. 

A szabadság iránti vágyat tovább erősíti a kelet-európaiak újraazonosulása nyugati kapcsolataikkal (gyökereikkel? – K. J. E.).” http://

bushlibrary.tamu.edu/research/pdfs/nsr/nsr4.pdf (Utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)
2 Az első, a Varsó melletti Magdalenkában lévő belügyi villában megtartott, 1988. augusztus 31-i kétoldalú, illetve a lengyel katolikus 

egyház képviselőivel együtt háromoldalú találkozótól indult út vezetett végül az 1989. június 5-i és 18-i „félig szabad” választásokhoz.
3 Brent Scowcroft szerint is egyértelműen programbeszéd volt: „A meglátásom az volt, hogy az NSC-nek kell megírni az első vázlatot, 

s abban rögtön kinyilvánítani politikánk. Azután kell a szövegíróknak bekapcsolódniuk, hozva a harangokat, fanfárokat, s a díszes 

kifejezéseket.” A Virginia Egyetem Miller Centerének 1999. őszi nagyinterjúja Brent Scowcroftal, George Bush nemzetbiztonsági 

tanácsadójával. http://millercenter.org/president/bush/oralhistory/brent-scowcroft (Utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)

a román diktátor, Nicolae 
Ceauşescu és felesége, Elena 
kivégzése után – teljesen eltért 
attól, amit potenciális optimum-
ként akár még néhány hónappal 
korábban is bárki el tudott, 
vagy el mert volna képzelni. Az 
újonnan berendezkedő közép- és 
kelet-európai demokráciák már 
csak ideológiai kényszerűségből 
is a heroizálás útjára léptek, 
miközben az USA narratívájává 
a hidegháború – s nem a fegy-
verkezési verseny (!) – egyoldalú 
megnyerése és lezárása vált. Az 
egyszerűsítő politikai és médiap-
ropaganda idővel egyre inkább 
elfedte 1989-et a maga valósá-
gában, így visszatekintésünkben 
arra teszünk kísérletet, hogy a 

legfontosabb történéseket saját 
kontextusukban, illetve korabeli 
összefüggéseikben mutassuk be.

Az egyik legkorábbi, az akkor 
érzékelhető jövőt tekintve 
egyszersmind legfontosabb 
esemény Bush elnök 1989. április 
17-én, a michigani Hamtramckben 
elmondott beszéde volt.1 Az 1989. 
február 6-a és április 5-e közötti 
lengyel kerekasztal-tárgyalásokra 
reagálva,2 a Szolidaritás legalizá-
lásának napján a Detroittal szom-
szédos kisváros amerikai lengyel 
közössége előtt George Bush 
gyakorlatilag programbeszédet3 
mondott: „És most, ha lehet, 
ezen a fontos összejövetelen 
egy egész nemzet egészségét 
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és jólétét akarom szóba hozni 
– Lengyelország büszke polgá-
raiét. Tudják, mi, amerikaiak 
nem átlagos szimpátiával bíró 
nézői vagyunk a lengyel esemé-
nyeknek. Különleges kötelék köt 
minket Lengyelországhoz: a vér, a 
kultúra, a közös értékek köteléke. 
[…] Victor Hugo azt mondta: 
»Hadseregek inváziójának ellen 
lehet állni, de nem lehet egy 
eszmének, melynek eljött az 
ideje.« Barátaim, a szabadság az 
az eszme, melynek eljött az ideje 
Kelet-Európában, efelől ne legyen 
kétség. […] Néhány régióban azzal 
kísérleteznek, hogy reformokkal 
tömegtámogatású legitimitást 
nyerjenek. Magyarországon az új 
vezetés olyan reformokkal kísér-
letezik, amelyek a még néhány 
éve is elképzelhetetlen politikai 
pluralizmust tennék lehetővé. És 
Lengyelországban április 5-én a 
Szolidaritás vezetője, Lech Wałęsa 
aláírt egy olyan megállapodást 
Kiszczak belügyminiszterrel, 
amely, ha őszintén betartják, 
vízválasztót fog jelenteni Kelet-
Európa háború utáni történe-
tében.”4 Miközben beszédes 
tény, hogy az elnök – bár Európa 
jövőjéről is szólt – Lengyelország 
mellett egyedül Magyarországot 
emelte ki, Hamtramckben vált 
egyértelművé, hogy a Reagan 
adminisztrációk nyolc éve, 
pontosabban a hidegháborús 
arms race megnyerése után 
a Bush kormányzat egyértel-
műen a hidegháború lezárására 
törekszik – „a hidegháborút ott 
kell befejezni, ahol elkezdődött”.5

Visszatekintve egyértelmű, hogy 
az 1989. áprilisi beszéd a beyond 

4 President Bush’s Remarks at a Symposium on Eastern Europe. [George Bush elnök beszéde a Kelet-Európa Szimpóziumon. 

Washington, 1989. július 6.] https://chnm.gmu.edu/1989/items/show/35 (Utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)
5 Barabás János moszkvai ideiglenes ügyvivő jelentése Palmer moszkvai előadásáról, 1989. július 22-én a Moszkvai Állami Nemzetközi 

Kapcsolatok Intézetében. MNL (Magyar Nemzeti Levéltár) OL (Országos Levéltára) 4-10 00625/6
6 Bush a lengyel Nemzetgyűlésben elmondott beszédében ez így szerepelt: „Eljött annak az ideje, hogy továbblépjünk a feltartóztatáson, 

egy túl rég halogatott, jobb világba.” President Bush’s Remarks to the Polish National Assembly. [George Bush elnök beszéde a 

Lengyel Nemzetgyűlésben. Varsó, 1989. július 10.] http://chnm.gmu.edu/1989/items/show/45 (Utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)

containment („a feltartóztatáson 
túl”)6 új amerikai külpolitiká-
jához, illetve a hozzá kapcsolt 
new democratic differentiaion 
(„új demokratikus differenci-
álás”) koncepciójához illeszke-
dett. Washington ezzel elkezdte 
a jaltai világrend lebontását, 
lévén az USA korábban isme-
retlen mérvű aktivitással fordult 
az 1945 óta Moszkva elsődleges 
érdekszférájához tartozó Kelet-
Európa, pontosabban a keleti 
blokk két kommunista állama 
felé. A Bush-adminisztráció ezzel 
egyszerre reagált az amerikai–
szovjet szuperhatalmi erővi-
szonyban már (az 1987-es 
washingtoni és az 1988-as 
moszkvai csúcsokon) bekövetke-
zett, illetve a Lengyelországban 
és Magyarországon ekkor zajló 
változásokra. Fontos kiemelnünk, 
hogy mind a budapesti, mind a 
varsói vezetés proaktív politikát 
folytatott az Egyesült Államok 
irányába; a különbséget az jelen-
tette, hogy miközben a magyar–
amerikai kapcsolatok Grósz 
Károly 1988. júliusi washingtoni 
fogadásával értek csúcspont-
jukra, Wojciech Jaruzelski rezsimje 
az 1981 decemberében beve-
zetett szükségállapot nyomán 
elhidegült kétoldalú kapcsolatok 
normalizálására törekedett. Bár 
az 1980-as évek közepétől egyér-
telműen a kádári magyar modell 
volt az USA térségbeli kedvence, 
nyilvánvaló volt, hogy ezen 
elsőség csak addig áll fent, amíg 
a lengyelek vissza nem nyerik az 
amerikai külpolitikai gondolko-
dásban tradicionálisan erős pozí-
ciójukat, egyszersmind térség-
beli primátusukat. Bár utóbbi 

fényében Varsó és Budapest 
legalább részben egymás rivá-
lisának tekinthető, valójában 
Kádár örökösei (Grósz Károly, 
Németh Miklós, Pozsgay Imre, 
Nyers Rezső stb.) és Jaruzelskiék 
egyként érdekeltek voltak az 
amerikai szupremácia/globális 
dominancia megszerzéséből 
fakadó mozgástérbővülés kiak-
názásában. Mind Budapestnek, 
mind Varsónak égető szüksége 
volt a Nyugat politikai és pénzügyi 
támogatására ahhoz, hogy – 
reményeik szerint – minimális 
belpolitikai változtatások mellett 
fenntarthassák saját paradigmá-
jukat. Ugyanilyen fontos sors- 
és érdekközösséget jelentett, 
hogy a Magyar Szocialista 
Munkáspárt (MSZMP) és a 
Lengyel Egyesült Munkáspárt 
(LEMP) vezetése a gorbacsovi 

George W. Bush, az Egyesült 
Államok alelnöke, Ronald Reagan 
amerikai elnök és Mihail Gorba-
csov szovjet főtitkár New Yorkban, 
1988. december 7-én. Fotó: White 
House Photographic Collection, 
Reagan White House Photographs, 
1/20/1981 – 1/20/1989.
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kurzus továbbélésében volt 
érdekelt, a keleti blokk minden 
más konzervatív és keményvo-
nalas rendszerével, kiemelten 
a taktikai kivárásba merevedő, 
Mihail Gorbacsov bukására váró 
Erich Honecker NDK-jával és 
Nicolae Ceauşescu Romániájával 
szemben. 

Fentiek ismeretében kijelent-
hetjük, hogy mindezen globá-
lis-lokális-regionális (így, ebben 
a sorrendben!) komplexitások 
azután összeadódva fókuszá-
lódtak 1989 júliusában. Egyrészt: 
1989. július 7–8-án Bukarestben 
lezajlott a Varsói Szerződés 
csúcsértekezlete, melyen 
egyértelműen kiderült, hogy 
szovjet főtitkárként Gorbacsov 
elveti a lokálisan zajló folya-
matokba való külső beavatko-
zást. Itt és ekkor ismerték el 
a VSZ-tagállamok azon jogát, 
hogy azok saját politikát valósít-
hatnak meg – ezzel Gorbacsov 
hivatalosan is elhagyta az 1968 
őszén meghirdetett Brezsnyev-
doktrínát. Másrészt: szinte csak 
órákkal a VSZ-csúcs lezárása 
után az Air Force One már 
landolt is Varsóban, s George 
Bush 1989. július 9–13-a között 
nyíltan, világosan és egyértel-
műen a Lengyelországban és 
Magyarországon zajló válto-
zások mellett foglalt állást. 
Bush 1989. július 12-én, 
immár Budapesten, a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen elmondott beszé-
dében így fogalmazott: „Ahogy 
a temetése [Nagy Imréé – K. J. 
E.] zajlott néhány héttel ezelőtt, 
a Szózatot idézve Magyarország 
erősödő hangja hallatszott. S 
ebben az egyszerű és komor 

7 Bush, George: Remarks to Students and Faculty at Karl Marx University in Budapest [Beszéd a Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetemen. Budapest, 1989. július 12.]. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=17282 és Excerpts From Speech By Bush 

on Hungary. NY Times, 1989. 07. 13. http://www.nytimes.com/1989/07/13/world/excerpts-from-speech-by-bush-on-hungary.html 

(Utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)
8 Uo.

ünneplésben a világ többet 
látott, mint méltóságteljes 
eseményt, a megbékélés megva-
lósulását. Az igazság kinyilvánu-
lásának szemtanúi voltunk. […] 
Az igazság ezen alapján, mely 
sziklánál szilárdabb, kezdték a 
magyarok új jövőjüket építeni. 
Egy generáció várt arra, hogy 
tiszteleghessen Nagy Imre 
emléke előtt, emlékezzék majd 
rá generációk száza.”7 Az elnök 
ezután a marxi eszmék kudar-
cáról, a szocializmus zsákutcába 
jutásáról beszélve értékelte a 
magyarországi átalakulás folya-
matát: „Néhány történész úgy 
érvel, hogy a marxizmus egy 
emberi impulzusból emelkedett 
fel. De Karl Marx csak az emberi 
létezés egyetlen vonalát követte, 
nem látva az emberi létezés 
színes és változatos képének 
teljességét. Úgy tekintett az 
emberre, mint szerencsétlen 
lényre, aki képtelen saját sorsát 
alakítani. De az embert nem 
személytelen gazdasági erők 
irányítják. Nem egyszerű tárgya 
a történelem mechanikus 
erőinek. Az ember inkább képze-
lőerővel teli, alkotó. […] A magyar 
emberek kreatív zsenije, mely 
sokáig el volt nyomva, most újra 
virágzik az önök iskoláiban, üzle-
teiben, templomaiban. S ez több, 
mint a szabadság múló évszaka. 
Ez Magyarország, visszatérve 
normális, tradicionális érték-
rendjéhez. Ez Magyarország – 
hazatérőben.”8 Miközben Mark 
Palmer budapesti amerikai 
nagykövet szerint ez a beszéd 
tartalmilag azonos volt az előző 
nap a Kossuth téren a kitört 
vihar miatt el nem hangzott, 
eredetileg a legszélesebb nyil-
vánosságnak szánt speech-csel, 

nyilvánvaló, hogy magyar rele-
vanciáján túl, általános érvényű 
üzenetet kommunikál: a szovjet 
bolsevizmus vereséget szenve-
dett, s ezzel lehetőség nyílt a 
szerves európai/nemzeti önfej-
lődéshez való visszatérésre. 
Az amerikai elnök lengyel- és 
magyarországi látogatásai között 
a legjelentősebb különbség az 
volt, hogy George Bush Varsóban 
nemcsak a Nemzetgyűlésben, 
de Gdańskban, a Szolidaritás 
szülőhelyén, a hajógyárban is 
beszédet mondott, ráadásul 
Lech Wałęsával demonstratívan, 
annak lakásán, szűk családi 
ebéden találkozott. Magyarán 
Bush egyértelműen kiállt az 
USA által 1981-től folyamatosan 
támogatott, több milliós tagságú 
Szolidaritás tömbje mellett, 
ám ugyanezt Magyarországon 
egyetlen ellenzéki párt 
érdekében sem tette meg (még a 
Palmer által tudatosan exponált 
Fidesz mellett sem). Korabeli 
magyar külügyi forrásokból, 
illetve későbbi amerikai vissza-
emlékezésekből egybehangzóan 
tudhatjuk, hogy Budapesten 
Bush nem az ellenzékiekben, s 
még csak nem is a reformkom-
munistákban, hanem Grószban 
és környezetében látta azt az 
erőt, mely végig tudja vinni 
a demokratikus átalakulást. 
Magát a korábbi elnököt, Busht 
idézve: „Nos, igen, de őszintén 
szólva nagyobb benyomást tett 
rám egyes kommunista vezetők 
vágya a változásokra, arra, hogy 
megszabaduljanak a Szovjetunió 
uralmától. A magyarországi 
ellenzéki csoportok jó szándékú, 
jó érzésű emberekből álltak, 
örömmel találkoztam velük, 
de beszélgetéseink után nem 
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láttam egészen világosan, hogy 
szervezett erőt jelentenének-e a 
változásokra.”9

Tudjuk, hogy az elnökre nagy 
befolyással bíró nemzetbiz-
tonsági tanácsadó, Brent 
Scowcroft a lehetséges válto-
zások spektrumát és kontex- 
tusát tekintve is igen óvatos 
volt: „Inkább azt a meggyőző-
dést vallotta, hogy az óvatosság, 
a mérsékeltség és az egyeztetés 
jelentik a megfelelő magatartást a 
kommunista világban zajló válto-
zásokkal kapcsolatban. Scowcroft 
kritikusan viszonyult Reagannak 
a Szovjetunióval szembeni politi-
kájához. Úgy vélte, hogy a korábbi 
adminisztrációnak nem volt 
világos politikája, és mindössze 
reagált az eseményekre, az utolsó 
éveiben minden erőfeszítését a 
fegyverzetcsökkentésre fordí-
totta, és azt állította, hogy vége 
van a hidegháborúnak. A hideg-
háborúnak azonban egyáltalán 
nem volt vége. Szovjet csapatok 
maradtak még Kelet-Európában, 
Németország megosztott volt, 
és a Varsói Szerződés érintetlen 
maradt. Scowcroft a kapcsola-
tokban megpróbálta a hangsúlyt 
a Szovjetunióval folytatott fegy-
verzetellenőrzési megbeszélé-
sekről a vasfüggöny mögötti fejle-
ményekre helyezni. Azt akarta, 
hogy az Egyesült Államok aktívan 
vegyen részt a Kelet-Európában 
zajló változásokban, hogy 
alakítsa az események menetét, 
és segítsen abban, hogy Európa 
második világháború utáni 
megosztottsága megszűnjön. 
[…] Scowcroft nem látta előre 
annak az 1989-ben bekövetkezett 

9 Pünkösti Árpád: A Horn - Angyalföldtől a pártelnökségig 1932-1990. Budapest, Kossuth, 2013, 85–86.
10 Schmitz, David F.: Brent Scowcroft. Amerika a nemzetközi arénában Vietnám után. Budapest, Antall József Tudásközpont, 2017, 179–180.
11 1989 végére Lengyelországban az infláció elérte a 244%-ot.
12 MNL OL 288. f. 4/266-267. ő. e. 11.
13 Nyers Rezső felszólalásának részletét lásd: „Népfelkelés vagy ellenforradalom?”. Az MSZMP Politikai Bizottságának ülése, 

hangfelvételről készült jegyzőkönyv, 1989. január 31. Beszélő, 1999/10, [86–87.] 87. http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Eaz-ido-

nem-nekunk-dolgozik%E2%80%9D (Utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)

változásnak a gyorsaságát, amely 
1989 novemberében elveze-
tett a berlini fal leomlásához. Az 
emlékezetes politikai földrengé-
sekkel kapcsolatos célja az volt, 
hogy a dolgok menetét »báto-
rítsák, útmutatással szolgáljanak 
és menedzseljék a változásokat 
anélkül, hogy visszacsapást 
vagy erőszakos beavatkozást 
provokálnának ki«.”10 A Bush-
adminisztráció ezen visszafogott 
megközelítésével szemben az 
orráig eladósodott kádári magyar 
modell fenntartóinak, illetve a 
számos gazdasági probléma 
összeadódása folytán hiperinflá-
cióval küzdő11 lengyel vezetésnek 
jóval bátrabban kellett reagálnia 
az 1989 közepére kialakult, 
minden korábbinál kedvezőbb 
globális és lokális konstellációra. 
Míg Varsó számára megkerülhe-
tetlen tényt jelentett a több milliós 
tagságú, immár nyílt amerikai 
támogatással bíró Solidarność, 
Budapesten az vált a kulcskér-
déssé, hogy a politikailag felülről 
megindított pluralizáció végül 
milyen formát öltsön. A magam 
részéről évek óta hangoztatom, 
hogy a Magyar Népköztársaság 
fenntartóinak épp a Bush-
látogatás tapasztalatai, illetve 
az abból levont konzekvenciák 
adták a végső lökést ahhoz, 
hogy az MSZMP korabeli elitje 
a »politikai rendszer reformja« 
helyett elfogadja a rendszerváltás 
gondolatát; hangsúlyozom, egy 
általuk számos eszközzel felügyelt 
és irányított/irányítani próbált 
rendszerváltásét. Nyers Rezsőt 
már az amerikai elnök látogatása 
utánról idézve: „A sommás érté-
kelést illetően azt szeretném 

aláhúzni, hogy az elnöki látogatás 
tanújele volt annak, hogy 
gazdasági és politikai reform-
jaink Magyarország nemzetközi 
tekintélyét nagyon megerősí-
tették, megnövelték ismertségét 
is, de a tekintélyét is Európában 
és a világban. […] Egészében 
azt tudom mondani, hogy az 
ellenzéki illúziókat [és a kormány-
zatiakat is – K. J. E.] bizonyos fokig 
eloszlatta ez a látogatás. Azt az 
illúziót ugyanis, hogy Amerikától 
várhatjuk, egy azonnali nagy 
összegű dollártámogatás formá-
jában a magyar gazdasági 
problémák megoldását. Ezeket 
az illúziókat oszlatta, az ország 
nemzetközi lehetőségeit feltét-
lenül javította, és javítani fogja a 
látogatás, jól ki kell használni.”12 
Nyers, ha úgy tetszik, ezzel saját 
fél évvel korábbi megállapítá-
sait pontosította, aktualizálva 
azok kontextusát – 1989. január 
13-án ugyanis így fogalma-
zott: „Túlmentek az események 
rajtunk. Én nem látok más lehe-
tőséget, mint hogy vállaljuk a 
többpártrendszert. De vitatkoz-
zunk ezen. És ha úgy határozunk, 
hogy nem vállaljuk a többpárt-
rendszert, akkor nem vállaljuk, 
és akkor mindenki döntsön maga 
szerint, a lelkiismerete szerint, ezt 
vállalja-e politikailag. Én vállalom, 
megmondom őszintén, ezt is 
vállalom, azt is, ha nem értenek 
vele egyet. […] És egyszer úgyis 
meg kell csinálni.”13 Az Egyesült 
Államok 41. elnökének magyar-
országi látogatása ezen „És 
egyszer úgyis meg kell csinálni.” 
gondolatot pontosította, illetve 
élesítette ki; azon korábbi 
koncepció, mely alapvetően az 
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1948–49 előtti időszak politikai 
(a felszínen plurális és demokra-
tikus, valójában a kommunisták 
által totálisan ellenőrzött és 
irányított) berendezkedéséhez 
való visszatéréssel számolt, 
átalakult a rendszerváltás megva-
lósításának programjává. Ahogy 
az MSZMP részéről a Nemzeti 
Kerekasztal-tárgyalások veze-
tésével megbízott Fejti György 
az események után mintegy 
két évtizeddel nyilatkozott: „…
önmagunk jutottunk arra a követ-
keztetésre, hogy egy modellvál-
tásra van szükség, tehát meg kell 
alkotni egy új koncepciót, egy 
új felfogást, arról a szocialista 
útról, melyet önmagunknak kell 
kiszenvedni, kikínlódni új törté-
nelmi körülmények közepet-
te”.14 Figyelembe véve, hogy Fejti 
korábban az MSZMP adminiszt-
ratív KB titkáraként az erőszak-
szervezetek, így a titkosszolgá-
latok működésért felelt, kevés 
kétségünk lehet afelől, miért 
őt jelölték az 1989 márciusa 

14 Az MTV 1 Visszajátszás című sorozatának 2009. június 22-i, 25. epizódja (Fejti György és Pozsgay Imre) alapján. http://nava.hu/id/824640/ 

(Utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)
15 Az 1989. június 4-én, illetve 18-án megtartott, részben szabad választások két fordulójára a lengyel kerekasztal-tárgyalások 

eredményeként került sor. Ezen a Szolidaritás – saját vezetését is meglepve ezzel – földcsuszamlásszerű győzelmet aratott: 

a lengyel szenátusi helyek 99%-át, illetve a számukra a kommunista vezetés által elérhetővé tett 161 helyből egy kivételével 

mindegyiket megszerezve. 1989. július 19-én így, ha egyetlen szavazattöbbséggel is, de elnökké választották Wojciech Jaruzelskit, 

és miniszterelnökké Czesław Kiszczakot. Utóbbi sikertelen kormányalakítási kísérlete után 1989. augusztus 25-én végül Tadeusz 

Mazowiecki lehetett az új lengyel kormányfő.) Mitrovits Miklós: Gdańskban kezdődött a lengyel rendszerváltás. Múlt-Kor, 2009. 02. 

06. https://multkor.hu/20090206_gdanskban_kezdodott_a_lengyel_rendszervaltas_?pIdx=3 (utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)

óta Ellenzéki Kerekasztalban 
(EKA) tömörülő erőkkel folyta-
tandó tárgyalásokra. A demok-
ratikus alapokat de facto és de 
iure is nélkülöző jogállami intéz-
ményrendszer, egyfajta pszeu-
do-jogállam kompromisszumos 
kialakításának színtere vagy 
sokkal inkább eszköze végül az 
1989. június 13-án megalakult 
Nemzeti Kerekasztal (NEKA) lett, 
s az ott dinamizálódó tárgya-
lások vezettek ahhoz, amit utóbb 
többen „alkotmányos rendszer-
váltásként” vagy „tárgyalásos 
forradalomként” igyekeztek 
leírni. Az össztársadalmi változás 
kereteinek kialakításában így 
alapvetően a politikai alkuk és 
kompromisszumok voltak a 
hangsúlyosak – ezekben a Grósz 
nevével fémjelezhető (valójában 
az egyéni karakterek és rivális 
ambíciók mentén megosztott) 
MSZMP-s párt- és államvezetés 
versus a tárgyalásokon részt vevő 
ellenzéki erők önérvényesítő 
képessége versengett. 

A keleti blokk akkori, 1989 
közepén érvényes valósá-
gában a magyar, illetve az egy 
lépéssel már előrébb tartó 
lengyel példa15 meghatározó 
erővel bírt. Varsóban az derült ki, 
hogyan lehet egy (akár) sokmil-
liós támogatottságú ellenzéki 
erőt belpolitikai földrengések 
nélkül a hatalomba integrálni, 
míg Budapest azt példázhatta, 
hogyan tudja a regnáló kommu-
nista vezetés a saját érdeke-
inek megfelelő irányba terelni 
az ellenzéki erők mozgásait, s 
azzal együtt békés (és kiszá-
mítható) mederben tartani 
a komplex politikai és társa-
dalmi változásokat. Hogy ezen 
példaérték mennyire nyilvánvaló 
volt, arra hadd idézzem a 
majd még ugyanezen évben 
Csehszlovákia (utolsó) köztársa-
sági elnökévé választott Václav 
Havel 1989. júniusi gondolatait: 
„Az új rendszer, a totalitárius 
rendszer, amely itt [az az 1940-es 
évek második felében – K. J. E.] 
berendezkedett a sztálinizmus 
időszakában, bizonyos fokig 
még támogatta, sőt, támaszko-
dott is erre a hagyományra [az 
etnikai megosztásra – K. J. E.], a 
bevált jelszó: az »Oszd meg és 
uralkodj« elve alapján. Nem is 
nehéz konkrét bizonyítékokra 
lelni ahhoz, hogy a hivatalosan 
hirdetett teljes egység, barátság 
és ehhez hasonló szólamok leple 
alatt felfedezzük az uszítás kísér-
leteit. A lengyel Szolidaritás idején 
– még a szükségállapot beveze-
tése előtt – például nálunk terv-
szerűen keltettek lengyelellenes 

Václav Havel cseh köztársasági elnök, Antall József magyar miniszterelnök 
és Lech Wałęsa lengyel köztársasági elnök az első visegrádi találkozón, 1991 
februárjában. Fotó: Wikimedia Commons / Antall család archívuma, Antall 
Péter
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hangulatot. Olyasmivel, hogy »a 
lengyelek nem akarnak dolgozni«, 
hogy egyszerűen csak azért van 
ott zűrzavar, mert szegények, 
és azért szegények, mert nem 
dolgoznak. […] Akkoriban még 
monolit volt a tömb, és ennél-
fogva könnyebb volt kezelni, 
csak azt kellett megakadályozni, 
hogy kialakuljon valamilyen 
szolidaritás az egyes nemzetek 
között. Emellett az egyes 
demokratizációs törekvések 
meglehetősen elszigeteltek 
maradtak. Főleg önmagával 
foglalkozott mindenki, s a többi 
nép úgy gondolkodott: ez az 
ő dolguk, próbálják csak meg, 
aztán majd meglátjuk, mi lesz a 
vége. Magyarország 1956-ban 
semmilyen nagyobb szolidaritást 
nem kapott a tömb többi 
országától. 1953-ban senki sem 
volt igazán szolidáris az NDK-val. 
1968-ban meg Csehszlovákia várt 
hiába szolidaritást a környező 
országoktól. […] Ma a helyzet más. 
A szolidaritástudat – nem állítom, 
hogy egész nemzetek tekinte-
tében – de mondjuk, az intellek-
tuális elit szintjén..., elit…, nem 
szeretem ezt a szót, szóval a szoli-
daritástudat sokkal erősebb, mint 
bármikor azelőtt. A szolidaritás 
kötődése szorosabb, ráadásul 
először történt meg, hogy több 
országban egyidejűleg követ-
kezett be a demokratizálódás 
folyamata; Magyarországon, 
Lengyelországban és a 
Szovjetunióban – még ha orszá-
gonként más-más formában 
is –, ez pedig újdonság. Ez 
azonban talán erősítheti azt a 
reményt, hogy ezek a folyamatok 
nem visszafordíthatók.”16 
Természetesen nemcsak Havel 
érzékelte mindezt, hanem a keleti 
blokk összes rezsimje, illetve 
a velük szembenálló ellenzéki 
csoportosulások is. A kérdés 
az volt, hogy a továbbra is a 

16 Sugár András: Václav Havel vallomása. Tiszatáj, 1989/10, 60–66.

szovjet érdekszférában lélegző, a 
Varsói Szerződésbe és a KGST-be 
integrált két kelet-európai ország 
példáját mások is követik-e majd. 
Az általam fentebb kifejtettekből 
levezethetően a lokálisan bekö-
vetkező magyar és lengyel rend-
szerváltás egyrészről alapve-
tően ellenséges környezetben 
(!) kellett volna, hogy sikerre 
jusson. Másrészről, fennmara-
dásuk direkten kötődött Mihail 
Gorbacsov szovjet főtitkár 
politikai túléléséhez, hiszen 
mindenki tudta, hogy Gorbacsov 
bukása és egy konzervatív 
fordulat gyorsan visszarendező-
déshez vezethet Moszkvában. 
Magyarán, a lokális rendszervál-
tások nagyon is törékenyek lettek 
volna. Igaz, hogy a Szovjetunió 
legkésőbb 1981 óta nem volt 
abban a gazdasági helyzetben, 
hogy hosszabb távon elviselje az 
USA és szövetségesei gazdasági 
szankcióit, ám ez még nem zárta 
ki száz százalékig, hogy egy csak 
rövidtávra tekintő új szovjet 
vezető – a keleti blokk konzer-
vatív rezsimjeinek maximális 
támogatása mellett – bevesse a 
Vörös Hadsereget. Ebből a szem-
pontból tekintve Lengyelország és 
Magyarország  reményét a regi-
onális rendszerváltás mielőbbi 
bekövetkezte jelentette, így 1989 
júliusától az év novemberéig ez 
volt a fő kérdés.

A keleti blokk rezsimjei azonban 
nem mozdultak, továbbra is 
kivárásra játszva ellenálltak a 
változásoknak. Gustáv Husák 
Csehszlovákiája, Todor Zsivkov 
Bulgáriája jobbára mozdulatlan-
ságba merevedve figyelte a körü-
löttük zajló eseményeket, míg 
Honecker és Ceauşescu – akik 
nemcsak nem tudtak, de nem is 
akartak az új, globálisan megvál-
tozott helyzethez adaptálódni – 
mind ellenségesebben tekintettek 

a magyar és a lengyel esemé-
nyekre. Paradox módon a döntő 
változást mégis a létrehozása 
óta szovjet frontállamként 
működő NDK-ban bekövetkezett 
földcsuszamlás jelentette. Az 
NDK megalakulásának 40. 
évfordulójára szervezett, 1989. 
október 7-i nagyszabású hivatalos 
megemlékezések mellett 
végül országszerte ellenzéki 
tömegtüntetésekre került sor. Bár 
ezeket az Erich Honecker vezette 
Német Szocialista Egységpárt 
(NSZEP) brutálisan feloszlatta, 
október 9-én Lipcsében a szep-
tember eleje óta menetrend-
szerű hétfői tüntetésen mégis 
70.000-es tömeg gyűlt össze. 
Miután a kommunista vezetés 
végül nem alkalmazta az oda 
felvonultatott nyolcezres rendőri 
és katonai erőt, október 16-án 
már 120.000-en tüntetettek a 
kommunista rendszer ellen, s 
ezen események hatására végül 
két nappal később Honecker 
lemondott. Az addigra elszabadult 
helyzetet utóda Egon Krenz sem 
tudta már érdemben fékezni, a 
keletnémet polgárok szabadság-
vágya a magyar, lengyel (s immár 
cseh) eseményekre reagálva 
egyre csak erősödött. Miközben 
ezzel párhuzamosan Bonnban 
és Washingtonban erősödött 
az a reményteli vélekedés, hogy 
ezek akár a keletnémet rendszer 
végnapjai s lehetnek, végül mégis 
egy szerencsés véletlen hozott 
áttörést, romba döntve Walter 
Ulbricht utódainak államát, 
egyben megpecsételve a keleti 
blokk sorsát. A szorító lépéskény-
szerbe került NDK-s államve-
zetés a Nyugatra történő utazás 
megkönnyítésével akart időhöz 
és levegőhöz jutni, amikor is 
1989. november 9-én egy olasz 
újságíró kérdésére válaszolva 
Günter Schabowski, a NSZEP 
kelet-berlini első titkára tévesen 
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azt mondta, hogy ezen intéz-
kedés azonnal hatályba lép. A 
sajtótájékoztatón elhangzottak 
azonnal bejárták a világot, s kelet-
német állampolgárok tízezrei 
jelentek meg a gyűlölt berlini 
falnál, hogy Nyugat-Berlinbe 
menjenek (eredetileg a határátlé-
pést másnaptól és csak előzetes 
rendőrségi jóváhagyással enge-
délyezték volna). Az Európa 
megosztottságát a maga fizikai 
valójában szimbolizáló Die Mauer 
még aznap éjjel átszakadt.17

A berlini fal leomlása nem lokális, 
hanem komplex, regionális-glo-
bális-politikai-gazdasági-bizton-
ságpolitikai kérdés volt, melynek 

17 German reunification – a short history. DW Documentar, 2017. 01. 13. https://www.youtube.com/watch?v=iNAxfWCwDsw&t=54s 

(Utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)
18 1989. december 18-án Kohl kancellár Drezdába látogatott, és ott tárgyalt az épp a Mauerfall előtt miniszterelnökké kinevezett 

Hans Modrow-val. E tárgyalásokon szembesült az NDK vezetése azzal, hogy az NSZK vezetése mennyire egyértelműen és csak az 

újraegyesítésben gondolkozik (a két állam valamely dinamikus párbeszéde helyett). Helmut Kohl este a Frauenkirche (Miasszonyunk-

templom) romjainál elmondott nyilvános beszéde, illetve az arra adott válasz (az összegyűlt tömeg üdvrivalgása) végleg egyértelművé 

tette, hogy az újraegyesítés megállíthatatlan lesz. Chancellor Helmut Kohl’s speech and German reunification. DW Documentary, 

2019. 12. 19. https://www.youtube.com/watch?v=ZKomTQQ2Ij4 (Utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)
19 Miközben Mihail Gorbacsov szovjet főtitkár szempontjából kevéssé az újraegyesítés, sokkal inkább az újraegyesülő Németország 

katonai hovatartozása volt a kérdés, Angliában Margaret Thatchert maga az egyesítés ténye aggasztotta. A brit miniszterelnök titokban 

már 1989 októberében jelezte Gorbacsov felé, hogy jó lenne, ha a német eseményeket a szovjetek fékeznék. 1990 januárjában 

Thatcherrel tárgyalva már az egyesítést sokáig szintén ellenző francia elnök, François Mitterrand is jelezte, hogy értékelése szerint 

a két német állam egyesülése elkerülhetetlen, lévén senki nem fog hadat üzenni Németországnak annak megakadályozására 

(Gorbacsov sem). A Vaslady végül 1990 februárjára fogadta el az elkerülhetetlen kényszerűséget, s az elsők közt utalt Németország 

várható NATO tagságára. Utóbbi mélyen sértette a szovjet vezetés érdekeit és büszkeségét, ám az eddigre totálisan kiszolgáltatott 

helyzetbe került Mihail Gorbacsov képtelen volt érdemi befolyást gyakorolni az amerikai félre; az 1990. május 30-a és június 3-a 

között megrendezett washigtoni–Camp David-i csúcstalálkozón végleg eldőlt, hogy az újraegyesült Németország a NATO katonai 

szövetségének tagja lesz. Kávássy János Előd: Rossz németek, mint voltak. Magyar Hírlap, 2015. 03. 31. 7.

kimenetelében meghatározó 
szereppel bírt Helmut Kohl maga-
tartása, illetve a Bush kormányzat 
egyértelmű, nyílt támogatása 
– utóbbi egyértelműen „a hideg-
háborút ott kell befejezni, ahol 
elkezdődött” gondolat jegyében. 
E szerencsés nagypolitikai kons-
tellációban George Bush támo-
gatásával Kohl kancellár arra is 
képes volt, amire önmagában 
jó eséllyel képtelen lett volna. 
Jól illusztrálja ezt, hogy amikor 
Kohl 1989. november 28-án a 
Bundestagban ismertette híres 
tíz pontját, abban már szerepelt 
az újraegyesítés, úgy, hogy azt 
előzetesen csak az amerikai-
akkal egyeztette.18 Nem túlzás 

azt állítani, hogy az események 
dinamikáját innentől Bush és 
Kohl kettőse határozta meg, 
hangsúlyozottan minden más 
féllel szemben.19 A Stasi által fenn-
tartott keletnémet államrend 
gyakorlati összeomlását látva 
az addig szintén a kivárás takti-
káját választó más konzervatív 
rezsimek, illetve ezzel párhuza-
mosan az általuk felemelt elitek, 
valamint az olykor mindkettővel 
szembenálló ellenzéki erők is 
megértették a változások elke-
rülhetetlenségét. A keleti blokk a 
berlini fal átszakadásával, ponto-
sabban az arra gyorsan és hatá-
rozottan reagáló washingtoni és 
bonni megnyilatkozásokkal és 
állásfoglalásokkal került a regio-
nálisan érvényes regime change 
gyakorlati kényszerűségéhez/
lehetőségéhez. Kevesebb, mint 
egy hónappal azután, hogy 1989. 
október 23-án Magyarországon 
kikiáltották a köztársaságot, 
elindult a csehek és szlovákok 
saját bársonyos forradalma (1989. 
november 17.), Bulgáriában pedig 
a még Kádárnál is tovább regnáló 
Todor Zsivkov távozott a hata-
lomból (1989. november 16.). 
Csak a román diktátor, Nicolae 
Ceauşescu ragaszkodott köröm-
szakadtáig a hatalomhoz, de 

Tüntetés a prágai bársonyos forradalom idején, 1989 decemberében. 
Fotó: Wikimedia Commons / Josef Šrámek
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Műhely

számára is hamarosan elfogyott 
a levegő, s a „Kárpátok géniusza” 
1989 karácsonyán az életével 
fizetett mértéktelen politikai 
rövidlátásért.20 

E drámai változások közepette 
elkerülhetetlenné vált, hogy 
az 1945-ben a jaltai világ-
rendet kialakító két szuperha-
talom vezetői is találkozzanak. 
Többhetes titkos megbeszélések 
után megállapodás született, 
hogy a találkozó Málta partjainál 
lesz, december elején – részben 
tudatosan emlékeztetve ezzel 
az Atlanti Chartára (Franklin D. 
Roosevelt és Winston Churchill 
1941. augusztusi óceáni találko-
zójára). Az eredeti tervek szerint a 
két delegáció felváltva tanácsko-
zott volna a kis máltai halászfalu, 
Marsaxlokk közelében a tengeren 
állomásozó hadihajókon (az 
amerikai Belknapon és a szovjet 
Szlaván), ám az időközben kitört 
elemi erejű vihar miatt egy védett 
öbölben, az ott kikötött Makszim 
Gorkij utasszállító hajón, 
Gorbacsov főtitkár szálláshelyén 
tárgyaltak. A két nap alatt lefoly-
tatott három plenáris ülésen 
a legfőbb és legfontosabb két 
kérdést Kelet-Európa, a felbom-
lóban lévő keleti blokk jövője, 
illetve annak legszimbolikusabb 

20 Az erdélyi református lelkész, Tőkés László személye körül felforrósódó helyzetből 1989. december 15-én kinövő temesvári forradalom 

a politikai hatalom csúcsán, Bukarestben valójában puccsot jelentett, mely megkésve, ha úgy tetszik az utolsó utáni pillanatokban 

reagált a környező világ eseményeire, de akkor hirtelenül, s a lehető legerőszakosabban. Victor Athanasie Stănculescu tábornok és Ion 

Iliescu pálfordulása után, 1989. december 22-e estéje–23-a reggelétől az újonnan létrehívott Nemzeti Megmentési Frontot támogató 

katonai erők gyakorlatilag háborút vívtak a Securitate diktátorhoz még továbbra is hű egységeivel. Az elszabaduló káoszban Nicolae 

Ceauşescu és felesége a hatalmi képletből való kiiktatása sokak számára mind sürgetőbben szükségszerűnek tűnt, s végül őrzőik 

foglyaivá válva egy rögtönzött tárgyalás és ítélet után néhány román elit ejtőernyős 1989. december 25-én a halálba küldte őket.
21 NATO Expansion: What Gorbachev Heard. National SecurityArchive, 2017. 12. 19. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-

programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early (Utolsó letöltés: 2020. 10. 31.)
22 Bő fél évvel később, az 1990. május 30. és június 3. között megrendezett washingtoni csúcstalálkozó idejére – Jack F. Matlock 

moszkvai amerikai nagykövet szerint – Gorbacsov már egyre kevésbé volt ura a szovjetunióbeli helyzetnek, támadott vezetővé 

vált, akinek a politikai hatalom válságával kellett szembenéznie. A főtitkár hatalma leszálló ágához ért, s az amerikai vezetés 

immár nem egyenrangú, hanem a gyengébbik félként kezelte: az újraegyesülő Németország NATO-tagságának biztonságpolitikai 

és presztízskérdése másodlagossá vált annak fényében, hogy a szovjet prognózisok szerint Moszkvának rövid távon legalább évi 

milliárd dollár külső forrásra volt szüksége. Ennek szemszögéből tekintve a világsajtó híradásaiban kevesebb figyelmet kapott 1990. 

nyári csúcs a hidegháború lezárásának folyamatában Máltánál jelentősebb fordulatot jelentett, még ha dobpergés és fanfárok nélkül 

is. Kávássy János Előd: A főtitkár. Magyar Hírlap, 2015. 07. 17. 12.

elemeként a német újraegye-
sítés jelentette. Az amerikai fél 
jól taktikázva már ekkor elérte, 
hogy Mihail Gorbacsovval szovjet 
főtitkárként kimondassa, nem 
ellenzi Németország egyesítését, 
illetve annak későbbi NATO-
tagságát sem. Igaz, hogy mindez 
nem jelentett szerződéses elkö-
teleződést, mégis a szovjet 
delegáció soraiban e reakció 
dühöt és frusztrációt váltott ki, 
mivel alapot teremtett az ameri-
kaiak későbbi hivatkozásához.21 
Nyilvánvaló (ahogy a szovjet fél 
számára 1989 decemberében 
is fájóan az volt), hogy a Bush-
adminisztráció tagjai Máltán 
annak tudatában léptek fel, hogy 
a négy évtizednyi arms race-t 
az 1980-as évtizedben végleg 
elveszítő Szovjetunió immár 
mind gazdaságilag, mind bel- és 
külpolitikailag mélyülő válságban 
van, s a keleti blokk felbomlása 
mindezt csak fokozza. Miközben 
amerikai részről egyértelműen az 
erősebb fél pozíciójából kívántak 
tárgyalni, nagyon figyeltek arra 
is, hogy direkt módon ne ássák 
alá Gorbacsov amúgy is egyre 
gyengülő főtitkári pozícióját és 
presztízsét. Utóbbinak is köszön-
hető, hogy a világsajtó által a 
hidegháború lezárásaként közve-
tített csúcstalálkozó így végül 

Mihail Gorbacsov oldaláról is 
sikerként volt bemutatható; igaz 
ez még akkor is, ha ezzel a jaltai 
világrend valójában mindenki 
számára egyértelműen a végéhez 
ért.22


