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Tizenhárom évvel ezelőtt, az új berlini nagykövetségi épület megnyitását követő-
en jelentettük meg azt a két kötetet, amely a magyar–német kapcsolatok legújabb 
kori történetét dolgozta fel. Az Újrakezdések krónikája tanulmányok formájában, a 

rendszerváltozásig tekintette át a két ország viszonyát, az Újrakezdés és kontinuitás kötet 
pedig azokat a tanúkat szólaltatta meg, akiknek 1990 óta oroszlánrészük volt vagy van 
a két ország kapcsolatainak alakításában. A két kiadvánnyal mérleget akartunk vonni, 
s összegezni mindazt, ami állandó, ami a geopolitikai adottságok okán megkérdőjelez-
hetetlen. Ugyanakkor meg kívántuk teremteni a lehetőségét annak is, hogy egymás 
országaira tekintve a különbözőségek oka is nyilvánvalóvá váljon, s épp a történelmi 
és politikai fejlődés eltéréseinek ismeretében tudjuk újabb és újabb területeken feltár-
ni az együttműködés lehetőségét. Mindezt annak tudatában, hogy egy aszimmetrikus 
viszonyról van szó, amelynek elemzésekor – teljesen természetes módon – a regionális 
aspektusokat is figyelembe kell vennünk.

A rendszerváltozást követő újrakezdés politikai előfeltételei kedvezőek voltak, hi-
szen az a folyamat, amely 1989. november 9-én a berlini fal leomlásához, majd a német 
újraegyesítéshez vezetett, kétségkívül Közép-Európában indult. 1956 és 1968 öröksé-
ge, a különböző polgári engedetlenségi mozgalmak, a lengyel pápa, a cseh, szlovák és 
magyar értelmiségiek, reformpolitikusok gondolatai, tettei roppantották meg a hideg-
háború legabszurdabb építményét. A kétezres évek elejére ugyanakkor a rendszervál-
tozás eufóriája mintha lecsendesedett volna, Németország és Közép-Európa kapcsolata 
az uniós csatlakozási tárgyalások mindennapjaiban az egyes fejezetek pozitív lezárásá-
ra való törekvésre korlátozódott, ami a német–orosz kapcsolatok egyidejű felívelésével 
együtt azt a benyomást kelthette, hogy térségünk a gazdasági befektetések terén igen, 
de a stratégiai, politikai együttműködés szempontjából nem számottevő partner Né-
metország számára.

Sajnálatos módon, mindazok számára, akik 2001. szeptember 11-én ott voltak az 
új nagykövetségi épület megnyitásán, nem az ünnepség emelkedettsége miatt ma-
radt emlékezetes az a nap. A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyai-
nak lerombolása drámai módon változtatta meg a megnyitó és a hozzá kapcsolódó 
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miniszterelnöki látogatás programját, a nagykövetség óriás kivetítőjén élő adásban köz-
vetített tragédia egy életre bevésődött mindnyájunk emlékezetébe.

Természetesen nem indokolt a tengeren túli merénylet és a magyar–német kapcsola-
tok alakulása között szoros összefüggést keresni, ugyanakkor az a nap, majd a történ-
tek tisztázása – például a tettesek egy részének németországi előélete – drámai módon 
tette egyértelművé, hogy a globalizáció mennyire gyökeresen más feltételeket teremt a 
nemzetközi kapcsolatokban, a civilizációk közötti különbség a migráció következtében 
milyen élesen jelenik meg a nyugati társadalmakban is, s ezáltal hogy nő meg az azo-
nos civilizációhoz tartozók érték- és érdekközösségének jelentősége. Ilyen értelemben 
tehát az új nagykövetségi épület megnyitásának dátuma nem csupán a magyar diplo-
máciai képviselet térbeli újrakezdését, hanem a nemzetközi kapcsolatok átértelmezésé-
nek mérföldkövét is jelöli.

Számtalanszor elmondtuk már, hogy nemcsak ma, de a magyar–német kapcsolatok 
történetében évszázadokra visszamenően is mennyire fontos volt a civilizációs össze-
függés. A történeti dimenziónál azonban sokkal fontosabb az oktatási rendszerben, a 
munkakultúrában, a jogi gondolkodásban megmutatkozó hasonlóság, ami fontos felté-
tele a kapcsolatok mai minőségének. Nem volt az sem véletlen, hogy a csatlakozási tár-
gyalások során tudtuk, hogy számos brüsszeli ajtó kulcsa Berlinben van elrejtve, így 10 
évvel ezelőtt valósággá lett az európai uniós tagságunk, és az érték- és érdekközösség 
intézményes manifesztálódása a kétoldalú kapcsolatokban is új minőséget, kedvezőbb 
feltételeket hozott.

Az Újrakezdés és kontinuitás című kötetben szereplő visszaemlékezésekből is kitűnik, 
hogy a Willy Brandt és Egon Bahr nevével fémjelzett stabilitási politika milyen mély 
nyomot hagyott a magyar–német kapcsolatok történetében is. Az a tény, hogy annak 
idején a Helmut Kohl vezette kereszténydemokrata kormány inkább volt fogékony a 
magyar reformkommunisták Moszkváétól eltérő álláspontjára, mint szociáldemokrata 
elődei, lényeges szerepet játszott a rendszerváltozást követő időszak magyarországi po-
litikai viszonyainak megítélésében. A magyar reformkommunistáknak a németországi 
közvéleményben megjelenő idealizált, a határnyitás ténye következtében egydimenzi-
ós képe értelmezhetetlenné tette – és részben teszi a mai napig – a magyar demokrácia 
konfliktusos voltát. Az elmúlt négy évben Magyarországon történt átalakításokkal kap-
csolatos negatív német reakciók is a fenti előzmények ismeretében válnak érthetőbbé.

A stabilitás mint érték, továbbra is erőteljesen jelen van a német politikában. A kon-
szenzuskeresés kultúrája olykor már-már a politikai pártok programjainak megkülön-
böztethetőségét is veszélyezteti. Ugyanakkor, míg Európa-szerte látványosan megerő-
södtek a szélsőségesnek mondott EU-ellenes pártok, Németországban az Alternative 
für Deutschland pusztán az eurózónához tartozás kérdésében foglal el a politikai fő-
sodortól lényegesen eltérő pozíciót. A társadalmi integráció, a munkaerő-piaci helyzet 
tekintetében fontos lépések történtek és történnek az ország belső egyensúlyának, a 
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társadalom belső kohéziójának fenntartása érdekében. Az ebbe az irányba tett lépések 
azt jelzik, hogy a politikai elit kezd leszámolni a multikulturális társadalom ideáljával 
(lásd Merkel kancellár 2010-es nyilatkozatát ez ügyben), ugyanakkor annak is tudatá-
ban van, hogy a növekvő gazdaság olyan munkaerő-piaci igényeket támaszt, amelye-
ket belső forrásból nem lehet kielégítetni, vagyis a bevándorlásra mindenképp szükség 
van. A belső stabilitás és a munkaerőpiac igényeinek közös nevezőre hozása vezet el 
ahhoz a felismeréshez, hogy a hasonló civilizációs hátterű, vagyis leginkább a közép-
európai munkavállalók, bevándorlók képesek mindkét szempontnak egyszerre megfe-
lelni. S ezen a ponton érhető tetten Németország és Közép-Európa egymásra utaltsága, 
melyben mindkét félnek tekintettel kell lennie a másik szempontjaira.

Ha a stabilitás igézetében tekint a német megfigyelő Magyarországra, akkor a ria-
dalma a kétezres évek közepe óta korántsem alaptalan. A 2010-es választási eredmé-
nyek, különösen a Jobbik látványos megerősödése, számszerűsíthető módon is jelezték 
a szélsőségekre történelmi okokból különösen érzékeny német közvélemény számára, 
hogy az az ország, amely a rendszerváltozást megelőzően évtizedekig a „legvidámabb 
barakként” élt a köztudatban, manapság súlyos problémákkal küzd. Az ezzel kapcsola-
tos értetlenséget a nyilvánvaló kommunikációs hibák mellett nem csökkentette a hazai 
politikai küzdelmek veszteseinek a németországi médiavilágban, értelmiségi körökben 
meglévő erős kapcsolatrendszere sem. Annak következtében, hogy a jelentős mérték-
ben baloldali és/vagy liberális alkotókat felvonultató kortárs magyar irodalom, kortárs 
művészet számára a világhír felé a német az egyik – ha nem a legfontosabb – közvetítő 
közeg, ezen nem érdemes háborogni: a jelenséggel meg kell próbálni okosan együtt 
élni, ahol lehet, azt kiegyensúlyozni.

Ugyanakkor – bármily negatív is a német sajtóban megjelenő Magyarország-kép – 
épp a stabilitás fontosságára tekintő német kormányzati politika méltányolta az utóbbi 
években a társadalmi kohézió megerősítése szempontjából oly fontos romapolitikát, 
illetve azokat a gazdaságpolitikai törekvéseket, melyek a költségvetési hiány leszorítá-
sát, az államadósság csökkentését célozták. Az EU-kritikus magyar politikai megnyil-
vánulásokkal kapcsolatos értetlenség mellett ugyanakkor egyértelmű elismerés övezte 
uniós elnökségünk teljesítményét 2011 első félévében, hiszen az elnökség tényekkel 
igazolta Magyarország egyértelmű elkötelezettségét a fontos európai célok iránt.

2014 tavasza az újrakezdés és kontinuitás jegyében Németországnak az egész régió-
hoz fűződő kapcsolatában – azon belül a magyar–német viszonyban is – érdekes fejle-
ményeket hozott. A magyar külpolitika egyik kiemelt programja 2013 eleje óta az ún. 
közép-európai év, melynek legfontosabb időszaka a 2014. júniusának végéig tartó soros 
V4-elnökség. A visegrádi négyek immáron több mint 20 éves együttműködésének né-
met megítélése korábban legalábbis ellentmondásos volt. Mára azonban egyértelművé 
vált, hogy az a berlini percepció, mely szerint a V4 elsődleges szerepe a nagy tagálla-
mok – így leginkább Németország – uniós álláspontjainak ellensúlyozása, nem állja 
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meg a helyét. Épp az egymást követő magyar és lengyel uniós elnökség, a közép-euró-
pai hang egy éven át tartó dominanciája tette világossá, hogy az Európai Unió perifé-
riáján elhelyezkedő államok együttműködése, az EU-28-ak érdekében végzett munkája 
az egész kontinens stabilitásának egyik záloga. A közelmúlt ukrajnai eseményei még 
jobban kiemelték Közép-Európa stratégiai jelentőségét, a visegrádi tagállamok szere-
pét. Az évszázados történelmi tapasztalatoknak, az EU- és NATO-tagságból adódó jo-
goknak és kötelességeknek, valamint a gazdasági érdekeknek sajátos elegyéből derivált 
V4-es álláspont komoly hozzáadott értéket jelent a nagyhatalmak álláspontjának kiala-
kításához.

Az a közös történelmi tapasztalatból eredő félelem, mely szerint a térség könnyen 
válhat a német és az orosz hatalmi politika játékszerévé, az uniós és a NATO-tagság 
által jelentősen csökkent, ugyanakkor az a gazdasági, energetikai és technológiai adott-
ságok, illetve befolyás következtében nem tűnt el teljesen. Nyilvánvaló érdeke Magyar-
országnak és az egész térségnek, hogy energiaellátását minél inkább diverzifikálja, 
ugyanakkor nem kell túl nagy reálpolitikai érzék ahhoz, hogy megállapítsuk: Oroszor-
szág nélkül a térség gazdaságos energiaellátása aligha elképzelhető. A német gazdaság 
ereje, technológiai dominanciája, a térségbeli német befektetői jelenlét szintén olyan 
adottság, mely tartósan befolyásolja Magyarország és a környező államok gazdasági 
állapotát. Ilyen feltételek mellett csak az biztosít a visegrádi négyek számára nagyobb 
mozgásteret, ha erősítik az észak–déli összeköttetéseiket, elősegítik gazdasági szerep-
lőik együttműködését.

Németország számára az ukrán válság kapcsán ismét drámai módon tudatosult, 
hogy a balti államok és a V4-tagországok keleti határai jelzik a demokratikus értelem-
ben vett európai politikai stabilitás, s egyben a valóban biztonságosnak tekinthető 
német befektetések határát. A térség iránt megnyilvánuló, növekvő német érdeklődés 
és felelősségérzet politikai és gazdasági összetevőinek elemzése új lendületet adhat 
a magyar–német kapcsolatok dinamizálásához. A politikai stabilitás mellett fontos a 
gazdasági szereplőket érintő törvénykezés kiszámíthatósága. Örvendetes, hogy a Ma-
gyar–Német Gazdasági és Iparkamara legutóbbi felmérése szerint e területen pozitív 
elmozdulás tapasztalható.

A politikai együttműködés terén mindenképp érdemes a már meglévő intézmény-
rendszerre támaszkodni. A Magyar–Német Fórum megújítása mellett folytatni kell az 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem politikai, diplomáciai jelentőségé-
nek növelését. Az egyetem keretei között működő Duna Intézet az elmúlt években a 
térség egyik fontos tudományos műhelyévé vált, az egyetem tudományos orientációjá-
nak és hallgatói bázisának a Nyugat-Balkán irányába történő kiterjesztése a korábban 
oly sikeres „szegedi folyamat” méltó folytatója lehet. Az utóbbi években Berlin fokozott 
figyelmet szentel az egyetem működésének, s a növekvő támogatás fontos előfeltétele a 
régiót érintő közös projektek továbbfejlesztésének. Az egyetem megfelelő tudományos 
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hátteret biztosíthat a Közép- és Délkelet-Európát érintő közös kezdeményezéseken túl 
az egész európai intézményrendszer jövőjét érintő együttgondolkodásnak is. Meggyő-
ződésem, hogy a politikai stílus gyakori különbözősége ellenére, a fentiek figyelembe 
vételével számos területen lehet nagyon is perspektivikus a kontinensünk jövőjével 
foglalkozó magyar–német párbeszéd.

A határnyitás 25. évfordulójára június 16-án Budapestre látogató Joachim Gauck szö-
vetségi elnök és vele együtt a visegrádi országok elnökei a legmagasabb szinten fogják 
kifejezni azt, hogy Közép-Európa napjainkra nem a két kontinentális hatalom, Német-
ország és Oroszország közé „beszorult” „köztes Európa”, hanem egy olyan, intézmé-
nyesen is egyre inkább szervesülő entitás, melyet a rendszerváltozás közös története 
is összeköt az Európai Unió gazdaságilag legerősebb tagállamával. A hetvenes évek 
német stabilitási politikáját meghaladni tudó Helmut Kohl bátorsága, taktikai készsége 
nyomán létrejött, s a szövetséges hatalmak bizalmát is élvező német egység, az Oderá-
tól keletre és a Duna folyása mentén befektetett német milliárdok a 21. században egy 
új típusú stabilitási politika körvonalait rajzolják fel. E politika alakításának – olykor 
egymással is versengve – Közép-Európa államai is részesei lesznek.


