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Megfelelő ember jó időben a megfelelő helyen
Horváth István: Az elszalasztott lehetőség. A magyar–német kapcsolatok, 
1980–1991. Budapest: Corvina, 2009

Magyarországon mindmáig sajnálatosan szegényes a második világháború 
utáni időszakra vonatkozó memoárirodalom, noha 1989 óta, vagyis húsz 
éve már, bárki cenzúra és öncenzúra nélkül megírhatja visszaemlékezéseit. 

Ráadásul, mivel a korszak iránti társadalmi érdeklődés lényegében töretlen, a Kádár-
rendszerben fontos pozíciót betöltő emberek szinte bizton számíthatnak rá, hogy me-
moárjaik kiadására kiadót is találnak. 

Sajátos módon, az emlékezet írásba foglalását nálunk sok esetben talán éppen a „túl-
zott” szabadság korlátozhatja: Magyarországon ugyanis az MSZMP és az állami szer-
vek iratait egészen 1989-ig lehet kutatni, így egy-egy visszaemlékező állításai viszony-
lag könnyen ellenőrizhetők. Ezzel szemben a nyugati országokban általában az iratok 
keletkezésétől számított harminc év elteltével válnak hozzáférhetővé az egykor titkos 
dokumentumok, ezért ott a politikusok, állami hivatalnokok, diplomaták és egyéb fon-
tos pozíciót betöltött személyek általában több évtizedes előnyt élveznek a történészek-
kel szemben.  Ezért írhatta, a közvélemény morális elvárásainak eleget téve, Dwight D. 
Eisenhower, korábbi amerikai elnök 1965-ben megjelent memoárjában, hogy 1956-ban 
alapvetően Magyarország földrajzi helyzete akadályozta meg, hogy az Egyesült Álla-
mok katonai segítséget nyújtson a magyar forradalomnak.1 Miközben persze ő maga 
tudta a legjobban, hogy az amerikai be nem avatkozási politika valódi oka a második 
világháború utáni európai status quo és annak következtében létrejött érdekszféra rend-
szer tiszteletben tartásának mindent felülíró kényszere volt. „Ike” viszont azzal is szá-
molhatott, hogy az amerikai politika igazi motívumait bizonyító dokumentumok majd 
csak 1986 után, vagyis két évtizeddel később kerülhetnek a kutatók kezébe…

Éppen ezért különösen örvendetes, amikor a fent vázolt sajátos korlátozó körülmé-
nyek ellenére a Kádár-korszakban tevékenykedő magyar diplomata visszaemlékezé-
sei látnak napvilágot. Horváth István könyve ráadásul az adott időszakban, vagyis az 
1980-as években Magyarország számára legfontosabbnak tekinthető nyugati relációról, 
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a magyar–nyugatnémet viszonyról nyújt részletes, információkban gazdag és egyben 
izgalmas olvasmányt jelentő személyes beszámolót. Horváth István pályája több szem-
pontból sem tekinthető szokványos diplomatakarriernek. A hatvanas évek közepétől 
előbb a külkereskedelemben szerzett jelentős tapasztalatokat, majd 1979 és 1983 között 
az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának munkatársa volt. A KB apparátusában 
nem csupán a politikacsinálás közvetlen közelébe került, ami a legtöbb karrierdiplo-
mata számára sosem adatik meg, hanem olyan életre szóló személyes kapcsolatokra 
is szert tett, amelyek alapvetően meghatározták későbbi pályáját és tevékenységét. 
Itt ismerkedett meg Németh Miklóssal és Horn Gyulával, akikkel egészen a rendszer-
váltásig intenzív munka- és lobbikapcsolatban maradt. Diplomáciai pályája 1983-ban 
kezdődött, amikor hágai nagykövetnek nevezték ki, majd 1984-től az akkori legfon-
tosabb nyugati állomáshelyre, Bonnba kapott nagyköveti megbízást. 1990 júliusától 
az év októberében bekövetkezett német egyesülésig egyben Magyarország NDK-beli 
nagykövete is volt. Kohl kancellár személyes kérésére a rendszerváltás után is posztján 
maradhatott egészen 1991 végéig, amikor maga kérte felmentését. Ezt követően több 
német vállalat tanácsadója volt, majd 2003-tól újból diplomáciai szolgálatba lépett, az-
óta Magyarország bécsi nagykövete.    

Horváth István bonni tevékenységéről nyugodtan elmondhatjuk, hogy a megfelelő 
ember volt a jó időben a megfelelő helyen.  A nagykövet nemcsak az elvárásokat jóval meg-
haladó intenzitással, hanem egyfajta missziós tudattal is végezte munkáját, és rövid 
idő alatt széles körű személyes kapcsolatokat épített ki az NSZK vezető politikai és 
gazdasági köreiben. Ezen kapcsolatok jelentős részében ugyanakkor idővel olyan bi-
zalmi viszony alakult ki a magyar nagykövet és nyugatnémet partnerei között, amely a 
legkevésbé sem volt megszokott két ellentétes katonai-politikai blokkhoz tartozó állam 
képviselői között. Horváth István ugyanis a „helsinki szellemet” némileg sajátosan ér-
telmezve, magáévá tette a nyugatnémet politikai elit ekkor már jelentős részét jellemző, 
Európa virtuális egyesítését célzó törekvéseket, és olyan kvázi szövetségesi viszonyt alakí-
tott ki partnereivel, amely elsősorban a két állam aktuális érdekeit vette figyelembe, a 
szövetségi rendszerek általi kötöttségek érvényesülését pedig igyekezett minél inkább 
korlátozni. Mindennek sikeréhez a nagykövet missziós tudatán és e speciális feladatra 
felettébb alkalmas emberi habitusán kívül nagymértékben járult hozzá, hogy felesége 
német, ami természetesen jelentősen megkönnyítette a kapcsolatépítést.         

A hatékony bonni lobbitevékenységet jelentősen elősegítette, hogy a nyolcvanas évek 
közepére már a magyar vezetők is tisztában voltak vele, hogy az ország fizetőképes-
ségének megőrzése s főleg a gazdaság sokáig halogatott, de mégis elkerülhetetlen mo-
dernizálása csak nyugati támogatással valósítható meg, és azt is jól látták, hogy ebben 
valójában csak egyetlen partnerre számíthatnak: az NSZK-ra. A vonzalom szerencsére 
kölcsönös volt, mivel Bonnban nagyra értékelték, hogy – ellentétben a szovjet blokk 
többi államával – Magyarország, az ekkor már „hagyományosan” deviáns Románia 
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mellett, a nyolcvanas évek elején bekövetkezett szuperhatalmi elhidegülés ellenére vál-
lalta a kelet–nyugati viszony további intenzív fejlesztésének programját.  

A kétoldalú kapcsolatok fejlesztése szempontjából tehát az általános politikai felté-
telek alapvetően otthon és az NSZK-ban is kedvezően alakultak, így Bonnban a leg-
fontosabb célkitűzés az NSZK politikai és gazdasági támogatásának megszerzése lett. 
Horváth István részletesen ismerteti az Európai Gazdasági Közösség és Magyarország 
között hosszú évekig tartó előkészítés után végül 1988-ban létrejött, a Nyugat-Európá-
val fenntartott kapcsolatok terén nagy áttörést jelentő megállapodás történetét. A ma-
gyar szándék már 1981-ben megvolt a szovjet blokk közös álláspontját figyelmen kívül 
hagyó megegyezésre, ám sajátos módon akkor nem a Kreml állta útját a kezdeménye-
zésnek, hanem Helmut Schmidt nyugatnémet kancellár beszélte le a következő évben 
Bonnba látogató Kádárt a tervről (19. o.). Mint később kiderült, nem a magyarokat fél-
tette Moszkva haragjától, hanem amiatt aggódott, hogy ha mindez bonni segítséggel 
megy végbe, az károsan befolyásolhatja a szovjet –nyugatnémet viszony alakulását. 
Két évvel később azonban az időközben kormányra került Helmut Kohl kancellár fel-
karolta az ügyet, és így végül hathatós bonni segédlettel sikerült a nyugat-európai part-
nereket meggyőzni a magyar kezdeményezés támogatásáról.  

Hasonlóan részletesen számol be a szerző az NSZK által Magyarországnak nyúj-
tott egymilliárd márkás „politikai”, azaz rendkívül kedvező feltételekkel nyújtott hi-
tel történetéről is, amelynek kijárásában a nagykövetnek kulcsszerepe volt. Ráadásul 
ez esetben nem csupán a korszak egyik diplomáciai sikersztorijának kulisszatitkaiba 
pillanthatunk be, hanem az is kiderül, hogy a MSZMP apparátusában tevékenykedő 
„reformcsoport”, amelyhez Horn és Németh mellett Horváth István nagykövet is tar-
tozott, nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy ezzel a hitellel – a nyugatnémet 
partnerek hathatós támogatásával – Havasi Ferenc KB-titkárt hozzák helyzetbe (47. o.). 
A reformok mellett elkötelezett Havasit ugyanis Kádár lehetséges és leginkább kívá-
natos utódjának tekintették, ezért igyekeztek elérni, hogy az NSZK a hitelt mintegy 
„névre szólóan”, a Havasi nevével fémjelzett gazdasági reformok és szerkezetátalakítás 
céljára adja. E terv részeként került sor Havasi 1986. májusi bonni látogatására, amely a 
KB-titkár meggyőző fellépésének köszönhetően a hitel megajánlásához vezető út döntő 
állomásává vált (49–50. o.). Igaz, a magyar nagykövet eredetileg kétmilliárd márkás hi-
telajánlatot járt ki Bonnban, Franz Josef Strauss 1986. decemberi budapesti tárgyalásain 
azonban a német partnerek meglepetésére Havasi csupán egymilliárdot kért (68. o.). 
Történelmi távlatból szemlélve a dolgokat, talán jobb is, hogy így történt: további egy-
milliárd márka 1987-ben már nem sokat változtatott volna az akkori helyzeten, később 
viszont valószínűleg csak tovább növelte volna az ország amúgy is legendásan magas 
adósságállományát.                 

A Havasi-projekt azonban mégsem jött be: Kádárnak más elképzelései voltak az 
utódlásról, ezért az 1987. májusi nagy kádercsere során leváltotta a szerinte túlzottan is 
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helyzetbe hozott KB-titkárt, és a számára bukással felérő budapesti első titkári posztra 
nevezte ki. Ekkor került sor a reformcsoport egyik legsikeresebb akciójára: Horváth 
István feljegyzésben jelezte Kádárnak, hogy a német politikai és gazdasági vezetők ag-
gódnak a magyarországi reformok sorsa miatt, így Bonn további anyagi támogatására 
csak akkor lehet számítani, ha Havasi utódjának egy a reformok mellett elkötelezett 
szakembert neveznek ki.  Az ekkor már  miniszterelnöknek kijelölt Grósz Károlyt pe-
dig mindeközben arról kellett meggyőzni, hogy erre a posztra csak egyetlen alkalmas 
személy van: Németh Miklós (88–90. o.). Havasi utódlása helyett így következett be Né-
meth és Horn Gyula „felépítése”, hiszen ebből a helyzetből egyenes út vezetett Németh 
Miklós 1988. novemberi miniszterelnöki, majd az ő közbenjárására Horn 1989. májusi 
külügyminiszteri kinevezéséhez. 

A könyv részletesen beszámol az 1989. szeptember 11-én bekövetkezett határnyitás-
hoz vezető út állomásairól, vagyis arról a történelminek nevezhető folyamatról, amely-
nek során a magyar vezetés a saját szövetségi rendszeréhez tartozó NDK és a NATO-tag 
NSZK „vitájában” végül egyértelműen az utóbbi érdekeit figyelembe véve hozta meg 
a keletnémet menekültek Nyugatra távozását lehetővé tevő döntését. Egyetérthetünk 
a szerzővel abban, hogy ez a kétségtelenül bátor és az adott nemzetközi helyzetben 
racionális kockázatot vállaló lépés közvetlenül hozzájárult az NDK destabilizálásához, a 
berlini fal leomlásához, majd az egységes Németország létrejöttéhez. Az a konklúzió 
azonban hogy a magyar döntés nélkül mindez nem is következhetett volna be (279. o.), 
túlzónak tekinthető, hiszen a kelet-közép-európai kommunista rendszerek felbomlása 
mindenekelőtt a Szovjetunió –  1988–89-ben kívülről még nem látható – súlyos belső 
válságának és küszöbön álló összeomlásának tulajdonítható, így az ismert változások, 
ha nem is pont ugyanilyen formában és időzítésben, előbb-utóbb mindenképpen bekö-
vetkeztek volna. Mivel azonban a valóságban mindez részben mégis csak egy fontos 
magyar döntés következménye volt, joggal lehetünk büszkék erre a pozitív történelmi 
szerepre, mint ahogy méltán emlegetjük Szent-Györgyi Albert 1937-ben Magyarorszá-
gon szerzett Nobel-díját is, noha igen valószínűtlen, hogy nélküle máig nem fedezték 
volna fel a C-vitamint.   

A könyv egyik legérdekesebb és a témában járatos szakembereknek is sok új infor-
mációt tartalmazó, Az elszalasztott lehetőség címet viselő fejezete az Antall-kormány idő-
szakának külpolitikáját, diplomáciai törekvéseit tárgyalja, meglehetősen kritikus éllel. 
A szerző itt határozottan megfogalmazza azt – a könyv címében is megjelenő – tézisét, 
miszerint az akkori vezetés nem élt a kedvező lehetőséggel, hogy a magyaroknak a 
német egyesítésben játszott szerepe miatt rendkívül hálás német kormány szimpátiáját 
jelentős anyagi előnyök megszerzésére használja ki. Szerinte különösen az 1990 októbe-
rében bekövetkezett német egyesülést megelőző fél évben mód lett volna az NSZK-val 
olyan, lényegében különleges stratégiai partneri viszonyt kialakítani, amelynek kere-
tében a nyugatnémet, majd a német kormány jelentős gazdasági segítséget nyújthatott 
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volna Magyarországnak a piacgazdaság kiépítéséhez.  Antall József 1990. júniusi bonni 
látogatása idején meg is állapodtak a magyar nagykövet által a németeknél addigra 
„kijárt” kormányközi stratégiai munkacsoport létrehozásában (218. o.), ám a testület a 
magyar kormány érdektelensége miatt valójában sohasem jött létre.     

A korábban említett „kegyelmi állapot” a történész számára a Németh-kormány te-
vékenységével véget ér, így az Antall-kormány irataira már nálunk is a harmincéves 
szabály vonatkozik, és persze ugyanez igaz a Helmut Kohl vezette egyesült német kor-
mány dokumentumaira is. Így még egy újabb évtizedet kell várnunk arra, hogy ezt a 
kérdést a kormányzati és diplomáciai iratok alapján vizsgáljuk meg, és azok elemzésé-
vel adjunk választ arra, hogy valóban volt-e ilyen lehetőség, s ha igen, az pontosan mire 
vonatkozott, és hogy végül milyen motívumok alapján döntött úgy a magyar kormány, 
hogy nem használja ki a kedvező helyzetet.  

Addig viszont az álláspontok kifejtésére nálunk is adott a lehetőség az egykori törté-
nelmi szereplők visszaemlékezéseiben – Horváth István polemikus kötete talán stimu-
láló hatással lehet más, hasonló memoárok megjelentetésére. 

Az egykori bonni nagykövet mindenesetre magasra tette a mércét, mivel könyvének 
történelmi forrásértékét jelentősen növeli, hogy a kötet utolsó, az Antall-kormány idő-
szakát tárgyaló fejezetében gyakran, hangsúlyosan és nem ritkán teljes terjedelemben 
használ korabeli dokumentumokat, hivatalos leveleket, feljegyzéseket, elemzéseket.2  
A könyv emellett olvasmányos, jó stílusban megírt munka, amely méltán érdemelheti 
ki mind a témával foglalkozó szakemberek, mind pedig a Kádár-korszak és a rendszer-
váltás története iránt érdeklődő szélesebb közönség figyelmét. 

Békés Csaba 
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