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Egy döntés anatómiája – Oplatka András könyve 
a határnyitásról

A történeti kutatások állandó témája a nagy horderejű politikai döntések környe-
zetének aprólékos feltárása. Graham Allisonnak a kubai válságról 1971-ben írt 
korszakos elemzése óta a külpolitikai döntési folyamatok részleteinek a feltárá-

sa a nemzetközi elmélet területén is kedvelt tanulmánytémának számít, nem annyira 
abban az értelemben, hogy milyennek kell lennie a döntéseknek, hanem abból szem-
pontból, hogy ténylegesen miként is zajlottak le a döntések.

„9/11” a nemzetközi szakirodalomban 2001. szeptember 11. negatív konnotációjával, 
a New York-i Világkereskedelmi Központ lerombolásával kapcsolódik össze. A magyar 
olvasó számára egy „másik szeptember 11.”, pontosabban 1989. szeptember 11. egy 
pozitív konnotációval társítható eseményre vonatkozik, nevezetesen arra a döntésre, 
amely szabaddá tette az utat a magyar–osztrák határon át az egykori NDK polgárai 
előtt, és messze ható európai folyamatok elindítója volt. A vasfüggöny lebontása, majd 
a határ megnyitása nem egyszerűen a par excellence magyar külpolitika kialakulását je-
lezte, hanem azt a ritka történelmi pillanatot, amikor Budapest – ha csupán rövid ideig 
is – a nemzetközi mainstreammel összhangban, az 1956. évi magyar forradalom után 
először, az európai környezetet alakító policy-maker szerepbe kerülhetett.

Csaknem két évtizeddel az európai átrendeződést, mindenekelőtt a két német állam 
újraegyesülését katalizáló magyar döntést után Oplatka András oknyomozó történész-
ként eredt az egykori események nyomába.1 Minden nagyobb történeti esemény sajá-
tos emlékezéskultúrát alakít ki maga körül, amely pozitív és negatív konnotációkból 
és a média általi közvetítés elemeiből, különböző elő- és utóítéletekből tevődik össze. 
Ilyen értelemben nem a valóság, hanem a valóság értelmezései – konstruktivista nyelve 
szólva a „diszkurzív” események” – teremtik meg a valóságot. Nem ritkán a valódi 
események helyett a folyamatos emlékezés állandóan újrainterpretálja az eseménye-
ket. A dolog természeténél fogva szelektíven a tények helyett már csak az emlékezésre, 
az elbeszélt és ünnepelt történelemre emlékezünk. A „határnyitás” mint sikertörténet 
különösen alkalmas volt arra, hogy egyfajta rituálévá váljon, és a résztvevők a törté-
net újraelmondásával lényegében „megegyezzenek” az események „logikus” lánco-
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latában, egy olyan „valóságkonstrukcióban”, amely csaknem megkérdőjelezhetetlen 
metanarratívává vált. A szerző maga is bevallja a forráskritikai módszer nehézségeit: 
egyes ellentmondások esetében nem lehetett eldönteni, hogy a korabeli dokumentum 
vagy valamelyik résztvevő személyes közlése-e a megbízhatóbb. 

Elismerésre méltó, ha vannak szerzők, akik veszik az erőt és a bátorságot, hogy az ok-
nyomozó történész alaposságával újra számba vegyék a határnyitásnak mint a kelet-kö-
zép-európai rendszerváltás egyik színterének a tényeit, és újra megkérdezzék az egykori 
események résztvevőit. Egy kevéssé nyilvános és transzparens pártállami rendszerben 
a döntési folyamat részleteinek a kutatása az intézmények, minisztériumok és szemé-
lyek, csoportok és a nemzetközi diplomáciai tényezők, a formális és informális szféra 
interakcióiban különösen bonyolult folyamat. Oplatka András, a Neue Zürcher Zeitung 
nyugalmazott újságírója, a Széchenyi Istvánról írt nagyszabású életrajz írója, történész, a 
bécsi és budapesti Andrássy Gyula Egyetem tanára Egy döntés története címen 2008-ban 
megjelent könyvében levéltári anyagok, publikációk és hetven személyes interjú alapján 
újraértelmezi a határnyitás történetét. Oplatka nem elégedett meg a rendelkezésére álló 
iratanyaggal, ugyanis az 1989-es kormányülések jegyzőkönyveit csak némi segítséggel 
érhette el, s az 1989 előtti időkből nagy részben még hiányoznak a Belügyminisztérium és 
a titkosszolgálatok adatai. Oplatka már csak a források hiánya miatt sem kíván az 1989-es 
esztendőben lejátszódott nagy fordulat egészéről írni, s az önkorlátozás erényével élve az 
összképből csak „néhány mozaikkövet” szándékozik kiemelni (12. o.).

A témában Horváth István egykori bonni nagykövet műve volt az első, amely Európa 
megkísértése címen 1994-ben a Láng Kiadónál jelent meg. Ez a feldolgozás egy olyan 
diplomata munkája volt, aki résztvevő megfigyelőként és megfigyelő résztvevőként 
maga is az események részese volt, hol a telefonvonal egyik végén, hol az előszobában, 
hol Budapest és Bonn között, hol a tárgyalóasztalnál vagy annak közelében. Egyszóval 
a szerző maga is a történelmi kontextus része volt. Oplatka nem volt ennek része, ám 
történészként elsődleges és másodlagos források felhasználásával rekonstruálja a tör-
ténelmi kontextust, bizonyítva, hogy ez a döntés korántsem deus ex machina volt, s nem 
rejti véka alá, hogy a maga „valóságkonstrukciója” sem a végleges.

Oplatka a határnyitás érdemeit tekintve Németh Miklós egykori miniszterelnöknek 
tulajdonítja az elsőbbséget; ő az, aki szerinte az új nemzedék tagjaként valódi rendszer-
váltást akart, meghozta döntést, és vállalta a politikai felelősséget, míg a szervezésben 
a reformkommunista Horváth István belügyminiszternek, majd annak a Horn Gyula 
külügyminiszternek a szerepét ismeri el, aki a döntés diplomáciai hátterét biztosította. 
Németh szerepét szemtanúk sora igazolja. Horváth, az egykori bonni nagykövet példá-
ul egyenesen közvetlen kapcsolatot látott a Nyugaton már ismert, reformközgazdász-
ként számon tartott Németh KB-titkárrá történő kinevezése és az NSZK kormánya által 
folyósított egymilliárd márkás hitel között (43. o.). Oplatka elemzésében tehát az ese-
mények láncolatában nem Horn Gyula volt a döntő láncszem, aki lebontotta a vasfüg-
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gönyt, és megnyitotta a határt. Ilyen horderejű döntést Horn egyedül nem hozhatott, 
jóllehet ő és munkatársai hozzájárulhattak a megoldás diplomáciai előkészítéséhez. 
Horn csak 1989. május 10-én lett külügyminiszter, s az előző hónapokban – így Oplatka 
– nemigen volt köze azokhoz a döntésekhez, amelyek a vasfüggöny lebontásához ve-
zettek. Valójában Horn örökölte azt a helyzetet, amelyben a határ- és menekültproblé-
ma diplomáciai és technikai megoldása az ő feladatává vált (85. o.). Németh miniszter-
elnök már 1989. február 13-án a Franz Vranitzky osztrák kancellárral Nagycenken és 
Ruszton tartott találkozóján közölte, hogy Magyarország fel fogja számolni a határon 
épített akadályokat. Nem véletlen, hogy Oplatka könyvében többször is helyesbíteni 
igyekszik azt az ábrázolást, amelyet Horn Gyula a Cölöpök címen megjelent könyvében 
igyekezett a maga számára kialakítani. 

Az a körülmény, hogy mégis Horn maradt meg az emlékezetkultúrában mint az oszt-
rák–magyar határ egyedüli megnyitója, és a magyar–német kapcsolatokban kultikus sze-
mélyiséggé vált, annak oka egyrészt abban rejlett, hogy ő volt az, aki 1989. június 27-én 
Alois Mock osztrák külügyminiszter társaságában Sopron közelében nagy nyilvánosság 
mellett átvágta a szögesdrótot, másrészt ő jelentette be 1989. szeptember 10-én a határ 
megnyitását, s ezt a nyugatnémet köztévé is egyenesben átvette. Németh eszerint nem 
ismerte fel a bejelentés horderejének a médiában rejlő hatását, s a határnyitás gyakorlati 
kivitelezését átengedte külügyminiszterének, s ezzel lemondott arról, hogy a döntésből 
a maga javára politikai tőkét kovácsoljon. Ezzel szemben Horn politikai érzékét dicséri, 
hogy képes volt a „show-t” a maga javára fordítani, és abból politikai tőkét kovácsolni. 

A döntés nyilvánvalóan köszönhető volt a nemzetközi feltételeknek is, mindenek-
előtt a Szovjetunió meggyengülésével kialakult politikai mozgástér kihasználásának. 
Oplatkának Mihail Gorbacsovval és Aleszander Jakovlevvel, az SZKP Politikai Bizottsá-
gának tagjával folytatott interjúiból világosan kiderül, hogy a szovjet vezetés a magyar 
döntés folyamatának minden részletéről tájékoztatva volt ugyan, ám a szovjet politikai 
elit ezernyi problémája miatt már nem akart és már nem tudott közbeavatkozni. Egyet 
kell érteni Oplatkával, hogy a Kremlben éppen uralkodó hatalmi viszonyokkal Buda-
pesten sem lehettek teljesen tisztában, s a döntés nem volt minden kockázattól men-
tes. Gorbacsov 1989 márciusában az éppen Rómában tartózkodó Pozsgay Imrének, a 
reformszárny kiemelkedő politikusának azt üzente, hogy a magyar kommunistáknak 
kötelességük támogatni a közismerten keményvonalas Grósz Károly politikáját. Az is 
megfigyelhető volt, hogy a nyugati politikusoknak a „határnyitó reformkommunisták” 
jelentették a kisebbik kockázatot a tapasztalatlannak vagy éppen nacionalistának tekin-
tett, újonnan színpadra lépő politikusokkal szemben, különösen a Gorbacsovhoz fűződő 
kapcsolataik fenntartása érdekében. A nyugati politikusok ugyanis megfontolásaikban 
számos esetben a Gorbacsov vezetésű Szovjetuniónak adtak elsőbbséget a kelet-euró-
pai reformországokkal szemben, s a politikai élet színpadára lépő nemzeti irányultságú 
polgári erőkkel szemben inkább az olyan reformkommunista politikusok mellett érez-
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ték magukat elkötelezettnek, akik lehetővé tették a határnyitást. A Genscher német kül-
ügyminiszter környezetéből származó korabeli diplomáciai jelentések egyike példának 
okáért azt jelezte, hogy ekkor az NSZK kormánya – egyetértésben az Egyesült Államok, 
Franciaország és Olaszország kormányával – abban volt érdekelt, hogy a demokratikus 
választások eredményeként az MSZMP reformszárnya őrizze meg hatalmi pozícióit. 
Ugyanezt erősítették meg 1989. évi budapesti látogatásuk alkalmával id. Bush amerikai 
elnök és James Baker külügyminiszter környezetéből érkezett vélemények is, amelyek 
meglehetősen szkeptikusan ítélték meg az ellenzéki erők kormányzati munkára való 
alkalmasságát (260–261. o.). Borhi László történész jelen folyóirat egy korábbi számában 
közzétett tanulmányában ugyanakkor arról írt, hogy a nyugatiak tulajdonképpen nem 
nagyon örültek annak, ami 1989-ben Magyarországon és Lengyelországban történt.2 
Számos nyugati politikus ugyanis attól tartott, hogy a „külső birodalom” elvesztésével 
Gorbacsov pozíciója meggyengülhet, s ez Gorbacsov bukásához és a régi ortodox vonal 
hatalomra jutásához vezet. Valójában az ilyen politika Gorbacsov elképzeléseiben azt a 
politikai naivitásnak tekinthető álláspontot is táplálhatta, hogy a közép- és kelet-európai 
kommunista államok élnek ugyan az önrendelkezés jogával, azonban a szovjet pereszt-
rojka útjára lépnek. Magyarország esetében azonban a Kádár-féle magyar reformpoliti-
ka megfelelt a gorbacsovi peresztrojkának, azaz Kádár joggal állíthatta, hogy a „magyar 
peresztrojka”, mindaz, amire Gorbacsov vállalkozott, Magyarországon már megvaló-
sult, sőt hozzátehetjük, hogy annak „sikeres kudarca” hozzájárult a rendszerváltozás 
és a külpolitikai reorientáció politikájának megvalósulásához. 1989 áprilisában Erich 
Honecker, az NDK kommunista pártjának vezetője már olyan körlevelet jutatott el a 
NSZEP kerületi szervezeteinek, hogy Magyarország a szocializmus számára elveszett. 

Oplatka könyvéből sok olyan mozzanatra is fény derül, amely ma még kevéssé is-
mert a magyar közvéleményben. A részletező technikai leírása mellett a szerző bemu-
tatja, hogy miként vált a határzár mind technikai, mind politikai értelemben elavulttá. 
A határzár fenntartása ellen érvelő határőrparancsnok, Székely János jelentése már 
1987-ben rámutatott arra, hogy a rendszer elöregedett, növekedtek a hamis jelzések 
és a téves riasztások, s a „határsértőknek” csupán elenyésző száma volt magyar állam-
polgár. A határzár fenntartásának költségei évente 22-25 millió forintra rúgtak, ehhez 
járultak a termőföldek kisajátítása miatt járó kártérítési összegek s a nyugati importból 
felújítandó rendszer költségei, amelyek kilométereként 1,3-1,5 millió forintot tettek vol-
na ki. A párt vezetősége 1987 májusában úgy döntött, hogy a magyar állampolgárok 
alanyi jogon minden országra érvényes „világútlevelet” kapnak, s ez a döntés 1988. 
január elsején életbe is lépett. Maga a magyar belügyminiszter is beismerte, hogy a 
fejlődés túlhaladta a meglévő rendszert: 1987-ben már csaknem húszmillió külföldi és 
hétmillió magyar állampolgár lépte át a határt. Pozsgay, a reformtábor vezető egyénisé-
ge a határzárnál tett látogatását követően nyíltan megfogalmazta, hogy a jelzőrendszer, 
a vasfüggöny elavult, és megérett a lebontásra (31. o.).
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A könyv érdeme, hogy az NDK-ból Magyarországon maradt turisták kérdését 
Oplatka szoros kapcsolatba tárgyalja a falurombolás elől Magyarországra érkező, jó-
részt magyar származású romániai menekültek problémájával. Ekkor még állt a vas-
függöny, és ezek az emberek nemzetközi menekültstátussal még nem rendelkeztek, 
s azok esetében, akik Magyarországon maradtak, nyitva maradt a kérdés, hogy mi-
lyen érvekkel igazolható, hogy nem adják vissza őket a román hatóságoknak. Németh 
miniszterelnök 1989 elején tanácsot kért az igazságügy-minisztertől, aki a szakértői-
vel folytatott konzultáció nyomán azt a javaslatot tette, hogy Budapest csatlakozzék 
az Egyesült Nemzetek genfi menekültügyi egyezményéhez. Az ENSZ-nek Románia is 
tagja, s a konvenció mint multilaterális szerződés előnyt élvez a kétoldalú megállapo-
dásokkal szemben, s mint olyan, megtiltja a politikai menekültek visszaadását. A kon-
vencióhoz való csatlakozás Magyarország számára azt is lehetővé tette, hogy az ENSZ 
menekültügyi főbiztosságától (UNHCR) a menekültek ellátására kemény valutában 
anyagi támogatást kapjon. Magyarország végül 106. országként 1989. március 17-én 
csatlakozott az 1951-ben alapított menekültügyi konvencióhoz és az 1967-ben elfoga-
dott jegyzőkönyvhöz, amelyben a menekült személyek státusát rögzítették. A magyar 
tagság 1989. június 12-én érvénybe lépett, s ezzel megszűnt az a gyakorlat, mely szerint 
a magyar–osztrák határon elfogott keletnémet polgárokat egy 1957-ben kötött jogse-
gélyszerződés alapján kiadatási fogságban tartották, és keletnémet autóbuszokon a Fe-
rihegyi repülőtérre szállították, ahonnan az Interflug gépei visszavitték őket az NDK-
ba. A magyar kormány az NDK polgárait áttelepülőnek és nem menekültnek tekintette, 
mint ahogy ezt a megnevezést a menekültek sem igényelték. A magyar kormány az 
egyezményre való hivatkozással szembeszegülhetett az NDK-val, s hogy a keletnéme-
tekre is alkalmazta a genfi konvenciót, valójában azért tette, mert elismerte azok de facto 
menekültstátusát. Ezzel azonban nyilvánvalóvá lett, hogy ha a magyar hatóságok az 
NDK állampolgárait nem adják vissza, akkor kénytelenek lesznek őket Nyugat felé ki-
engedni. Mindazonáltal Magyarországnak el kellett kerülnie azt a látszatot, hogy köz-
vetlenül egyezett meg a Szövetségi Köztársasággal, s ezért került sor a Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottságának (ICRC) közvetítőként történő bevonására.

Érdekes része a könyvnek, amikor a szerző a szovjet atomfegyverek magyarországi 
állomásoztatásának kevéssé ismert kérdésével foglalkozik. A szovjet csapatok és atom-
fegyverek visszavonásának megvitatására Németh Miklós miniszterelnök 1989. már-
cius 3-án Moszkvában tett munkalátogatása alkalmával került sor. A mintegy nyolc-
vanezer főt kitevő szovjet csapatok visszavonásának kérdése nem először vetődött fel, 
ám a magyar területen tárolt szovjet nukleáris robbanófejek kérdése első ízben került a 
kétoldalú tárgyalások napirendjére. Az MTI csak 2005 elején tette közzé, hogy Magyar-
országon 1989-ig szovjet atomfegyverek voltak. Kárpáti Ferenc hadügyminisztertől 
Németh Miklós kormányfő is csak 1988 végén szerzett tudomást a szovjet atomfegy-
verek magyarországi állomásoztatásáról szóló, kézzel írott, 1969–70-ben kötött szerző-
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désről, amelyet Kádár János főtitkár és elődje, Grósz Károly után neki is alá kellett írnia. 
Végül 1989 végén Sztukalin budapesti szovjet nagykövet volt az, aki Némethnek átadta 
Rizskov miniszterelnök levelét, amelyben arról történt tájékoztatás, hogy 1989. novem-
ber 24–26-án a robbanófejek visszavonása megtörtént. A történet groteszk körülmé-
nyeit mutatta, hogy a magyar hadügyminiszter, a levél tartalmáról tudomást szerezve, 
indignáltan azt a kérdést tette fel, hogy miként mehetett mindez végbe anélkül, hogy 
a magyar elhárítás az egészből bármit is észlelt volna. Valójában a magyar félnek nem 
volt tudomása arról, hogy a kérdéses robbanófejek a Balaton északi partjának üdülő-
körzetei közelében, Tótvázsony térségében voltak elraktározva. 

 A határnyitás 2009-ben már két évtizedes múltat mondhat magáénak. Ahogy tá-
volodunk, úgy válnak ismertté a részletek, de még mindig nem teljes a kép a hazai 
és nemzetközi összefüggések tekintetében. Ezen az úton Oplatka András munkája az 
eddigi legteljesebb elemzés. Érdemes az elolvasásra és az események újragondolására.

Kiss J. László
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