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Tisztelt Miniszterelnök-helyett es úr,1 kongresszusi küldött ségünk tagjai, Nagykö-
vet Asszony,2 tisztelt Hölgyeim és Uraim! Valódi örömöt jelent számomra, hogy 
itt  lehetek, s nem csupán ma este, hanem hogy részt vehett em az egész napi törté-

nésekben. Kiemelném az Országház Felsőházi Termében megtartott  ünnepi ülést. Csak 
remélni tudom, hogy az eseményt videóra vett ék, s az bekerülhet a Ronald Reagan 
Elnöki Könyvtárba, hogy az amerikaiak láthassák, miként ünnepelték a magyarok 
Ronald Reagant. Külön örömömre szolgál, hogy ebben a csodálatos épületben3 lehetek, 
Európa egyik legcsodálatosabb fővárosában, ahol olyan megindító szavak hangzott ak 
el, többek közt a Miniszterelnök-helyett es úr és John Heubusch4 részéről. Természete-
sen nagy megtiszteltetés számomra, hogy Önökkel lehetek ma este, és részt vehetek 
azokon az ünnepségeken, amelyeken Magyarország emlékezik arra, hogy Ronald 
Reagan milyen sokat tett  a világméretű szabadság és béke érdekében.

Ted5 megtisztelő módon megemlített e, hogy milyen hosszú időn keresztül dolgoztam 
együtt  Ronald Reagannel. Az emlékezésem ilyen módon személyes is lesz. Ugyanakkor 
a mondanivalóm az Egyesült Államok egész történetéből és a világ történelmének egy 
egész életen át tartó tanulmányozásából is táplálkozik. Többek közt abból, hogy Ronald 
Reagan úgy lett  az Egyesült Államok elnöke, hogy határozott  elképzelése volt arról, 
hogy országunk miként tud együtt működni a szabad világ többi államával a szabad-
ság előmozdításában. Világosan látt a, hogy az emberek két veszéllyel néznek szembe. 
Arról beszélt, hogy miközben a tudomány és technológia az évek során könnyebbé tett e 
az emberek életét, egyben egy globális háború veszélyét is megnövelte. Azt sem nézte 
jó szemmel, hogy az állam túlereje, a modern állam és különösen a Szovjetunió tota-
litárius rendszere veszélyeztett e az emberi szabadságot. Kĳ elentett e, hogy a marxiz-
mus–leninizmus a történelem kerekét akarja visszaforgatni azáltal, hogy a vasfüggöny 
mögött  élőktől megtagadja az emberi szabadságot és emberi méltóságot. Ahogy ma is 
hallott uk, különösen a „rab nemzetek” szenvedtek, és Reagan többször külön, hang-
súlyozott an kiemelte Magyarországot mint egy olyan példát, ahol ennek az elnyomó 
rendszernek az áldozatai élnek.

Külügyi Szemle 2011_3_főrész.192.indd   10Külügyi Szemle 2011_3_főrész.192.indd   10 2012.03.05.   10:11:372012.03.05.   10:11:37



2011. ősz 11

Ed Meese Ronald Reaganről

Ronald Reagan elkötelezte magát, hogy minden lehetséges gazdasági, politikai, dip-
lomáciai, katonai, kulturális és egyéb módon segíteni fogja a szabadság ügyét, és támo-
gatni fogja azokat, akik fel akarják szabadítani az elnyomott akat és ezért diplomáciai 
lépéseket tesznek a világban. Az elveiről és eltökéltségéről egy, a brit parlamentben 
1982. júniusban elmondott  beszédében vallott ; ezt a beszédét mindig is egész életének 
egyik legjelentősebb megnyilvánulásának tartott a. Felszólalásában megjegyezte, hogy 
a helyszín kiválasztását az indokolta, hogy a demokrácia egyik szentélyéről van szó. Itt  
vitatkoztak évszázadokon keresztül a szabad emberek jogairól, valamint a képviselet 
formáiról, s itt  csiszoltak rajtuk az idők során. Ebben a beszédében Ronald Reagan szó 
szerint ki akarta jelölni azt az utat, ha úgy tetszik, azt a stratégiai tervet, hogy miként 
kívánja vezetni a világot a szabadság érdekében addig, amíg az Egyesült Államok el-
nöki posztját tölti be.

Reagan a beszédében megemlékezett  a rab nemzetek szabadságvágyáról, s külön 
megemlített e Magyarországot és azt, hogy mi történt 1956-ban, mert az akkori esemé-
nyek rendkívül sokat jelentett ek számára. Tulajdonképpen a magyar forradalom volt 
az egyik oka, amiért a Szovjetunió által sárba taposott  jogokért síkra szállt; Ronald 
Reagan ugyanekkor kitért még a lengyelországi, csehszlovákiai és kelet-németországi 
helyzetre is. Majd azt követően, hogy felvázolt néhány olyan lépést, amelyeket szerinte 
a szabad világnak meg kellene tennie az Egyesült Államok vezetése mellett , a bátorsá-
gát, megfontoltságát, igazságérzetét és bölcsességét az alábbi szavakkal demonstrálta: 
„óvatosnak kell lennünk a változások ütemét illetően.” Egyáltalán nem volt valami-
lyen vadnyugati típusú ember, ahogy a sajtó időnként megpróbálta jellemezni. Valódi 
bölcs és megfontolt államférfi  volt, mert tudta, hogy milyen előrelátóan kell felmér-
ni a szovjetek reakcióit, és hogyan lehet a szabadság ügyét előmozdítani úgy, hogy 
a háborúnak akár csak a veszélyét is elkerüljük. Rengeteg olyan dologra volt képes, 
amire mások talán nem, mivel nem rendelkeztek az ő érzékeivel. Messzebb ment, mint 
ahogy a legtöbb ember gondolta volna. Ugyanakkor sohasem merészkedett  olyan mesz-
szire, hogy tényleges ellenségeskedéseket provokáljon ki. Ahogy leszögezte: „bátran 
meg kell határoznunk végleges céljainkat, és határozott  lépéseket kell tennünk azok 
eléréséhez, szilárdan ki kell tartanunk a meggyőződésünkben, hogy a szabadság nem 
néhány szerencsés kiváltsága, hanem minden ember elidegeníthetetlen és univerzális 
joga.” Ugyanebben a nagyjelentőségű beszédben így folytatt a: „ha a század hátralévő 
évei a szabadság és a demokratikus eszmék fokozatos terjedését hozzák magukkal, ak-
kor készen kell állnunk a demokráciáért folyó küzdelem támogatására”. Végül azzal 
zárta gondolatait, hogy „tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a szabadság érdekében, 
s vonjuk be a jövő nemzedéket a maga hitével és erejével ebbe a küzdelembe. A béke 
és igazság érdekében lépjünk előre egy olyan világba, amelyben minden ember végre 
szabadon dönthet a saját sorsáról”.
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Amiről ma szó volt, az Ronald Reagan londoni beszédéből és abból következett , ami 
az azt követő években történt a világban. Bármennyire is optimista volt Ronald Reagan, 
nem hiszem, hogy bármikor is gondolt volna arra, hogy a Szovjetunió olyan gyorsan 
összeomlik, vagy hogy a berlini fal oly hirtelen eltűnik, mint az végül bekövetkezett . 
Egy másik alkalommal azonban kĳ elentett e: „Ha az ember hisz valamiben és kemé-
nyen dolgozik annak megvalósításáért, csodák történhetnek”, s valóban, az elnökségét 
követő évtizedben pontosan ez történt.

Ronald Reagan víziója, s az azt alátámasztó elvek nem csupán földrajzi, geopolitikai 
vagy politikai kérdések voltak, hanem erkölcsi kötelezett ségek, az emberi természetről 
és az emberiség céljairól vallott  alapvető igazságok is voltak. Egyben része volt jövőké-
pének az is, hogy miként lehet ezeket a törekvéseket megvalósítani, és ezért volt haj-
landó párbeszédet kezdeni a Szovjetunióval, nem kizárólag politikai és katonai, hanem 
erkölcsi téren is. A Nyugat részéről most először történt kísérlet komoly és szisztema-
tikus párbeszédre. Az igazság az, hogy amikor Ronald Reagan hivatalba lépett , sok 
úgynevezett  szakértő azt hirdett e, hogy a kapitalizmus és a demokratikus kormányok 
eljutott ak a zenitjükre, és a szocializmus a jövő útja; ezt tanúsítják az Afrikában, Ázsiá-
ban, sőt még Latin-Amerikában is lejátszódó folyamatok.

Ronald Reagan egy szót sem hitt  el ebből. Hitt e, hogy az emberek szabadságvágya 
sokkal erősebb, mint hogy azt a marxizmus–leninizmus vagy a szocializmus bármi-
lyen válfaja ki tudná elégíteni. Ezért nagyon lényeges volt a számára, hogy megértesse 
a szovjetekkel, miként vélekedik arról, amit azok az egész világon művelnek, s ezért 
merte használni az 1983. márciusban elmondott  beszédében a „gonosz birodalom” ki-
fejezést. Nagyon éles bírálatot váltott  ki egyesekből, akiket én külügyminisztériumi 
bürokratáknak nevezek – remélem, ezzel senkit sem sértek meg a jelenlévők közül. 
Ugyanakkor érdekes volt megfi gyelni a világ reakcióját. A rab nemzetek és emberek, 
így a Magyarországon élők is tudták, hogy a Szovjetunió egy gonosz birodalom, sőt so-
kan magában a Szovjetunióban is tisztában voltak azzal, hogy a gonosz birodalmában 
élnek. Ők nagyon meglepődtek azon, hogy az Egyesült Államokban és máshol egyesek 
milyen hisztérikusan fogadták Reagan szavait. Ám a lényeg az volt, hogy az elnök eltö-
kélte: az egész világnak tudtára adja, hogyan vélekedik a vasfüggönyön túl történtekről. 
A szovjet elnyomás alatt  élők szívéhez szólt – legalábbis ahogy azóta kiderült, és ahogy 
ma is véljük. A beszéd azt jelezte, hogy a szabad világ egy vezetője tisztában van azzal, 
mit élnek át ezek az emberek, hogy a magyarok, a lengyelek és mások mit éreznek nap 
mint nap. Reményt adott  nekik, hogy valaki a másik oldalon átérzi a helyzetüket, s 
hogy egy ember és egy ország hajlandó is tenni valamit az érdekükben. Ronald Reagan 
víziója és az igazságról kifejtett  nézetei a történelem más szabadságmozgalmait tükröz-
ték vissza. Ma nagyon ékesszólóan kifejtett ék, hogy Magyarországon miként küzdött ek 
emberek hosszú évekig, sőt évszázadokig a szabadságért, legvégül aztán 1956-ban. 
A szabadság és az önkormányzat nyilvánvalóan nem új a magyaroknak. A magyarok 
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már 1848-ban is harcoltak a függetlenségükért az osztrák Habsburgokkal szemben. Az 
alkotmányosság által megjelenített  szabadságért és korlátozott  kormányzatért szálltak 
síkra. A forradalom egyik vezetője kĳ elentett e: „Minden nemzetnek az alkotmányosság 
sáncain belül a helye.” Noha a függetlenségért folytatott  harc akkor elbukott , egy másik 
magyar forradalmi vezető6 Amerikában megpróbált támogatást szerezni a magyarok 
ügyének. 1852-ben, Washingtonban elmondott  beszédében a korabeli európai libera-
lizmus hiányosságairól szólt, és dicsérte az amerikai alkotmányos rend szilárdságát. 
Kĳ elentett e, hogy „ahogy a dolgok jelenleg állnak, vagy az európai kontinensnek nincs 
jövője, vagy pedig ha van, akkor az hasonló lesz az amerikai republikanizmushoz”. 
Majd hozzátett e: „Hiszek a republikanizmus elveiben.” Mindannyian tudjuk, milyen 
hatást gyakorolt mindez az amerikai emberekre.

[Kossuth] kifejezte azt a reményét, hogy Magyarország képes lesz a megfelelő kor-
mányforma bevezetésére. Akkori, jövőbelátó szavai rendkívüli módon rezonáltak arra, 
amit Ronald Reagan mondott  egy jó évszázaddal később: „Örömmel látjuk majd az 
amerikai modell megjelenését a Duna folyásának alsó szakaszán és Magyarország he-
gyei között .” Ezek az államférfi ak nem tudhatt ak arról, hogy egy évszázaddal később 
egy amerikai elnök milyen létfontosságú szerepet játszik majd abban, hogy Magyar-
ország megszabaduljon egy más típusú önkényuralomtól. És ahogy Miniszterelnök-
helyett es úr olyan találóan az imént megjegyezte: nem csupán Magyarország számára 
volt fontos a diktatúrától való megszabadulás, hanem az Egyesült Államok szempontjá-
ból is lényeges volt, hogy Ronald Reagan állt a szabad világ élén ebben az erőfeszítésben.

Ahogy korábban is megjegyeztem, mire Ronald Reagan 1981-ben az Egyesült Álla-
mok negyvenedik elnöke lett , teljes mértékben meg volt győződve arról, hogy a szovjet 
kommunizmus Magyarországon és Európában, különösen Kelet- és Közép-Európában, 
minden erejével azon volt, hogy egyszer s mindenkorra összezúzza azokat a szabad-
ságjogokat, amikért a magyarok olyan sokszor küzdött ek a történelmük során.

Reagan hitt  abban, hogy a szabadságot Istentől kapja az ember, ezért ez az ember 
természetes állapota. Azzal is tisztában volt, hogy a kommunizmus elfojtott a az Isten 
által adott  emberi szellemet. Észrevett e azt is, hogy akkoriban a szovjetek a templo-
moktól kezdve a sakk-klubokig minden magánjellegű kezdeményezést elnyomtak. 
A lehető legjelentéktelenebb dolgoktól is féltek, mert att ól tartott ak, hogy az megtöri a 
totális elnyomást és az emberek fölött  gyakorolt totális ellenőrzésüket. Megkísérelték 
a rab nemzetek reményét csírájában elfojtani és az embereket a mindenható állam alá 
rendelni. Ronald Reagan mélyen hitt  abban, hogy az Egyesült Államok tehet valamit 
Magyarország és a többi rab nemzet felszabadításáért, és ezért hajlandó volt az Ameri-
ka és a szabad világ rendelkezésére álló összes eszközt bevetni ebben a régióban és a vi-
lág más, szovjet elnyomás alatt  álló területein egyaránt. Ronald Reagan, természetesen, 
nem csupán hajlandó volt a szabad világ vezetésére, hanem úgy vélte, rendkívül fontos 
az is, hogy Magyarország és a többi rab nemzet szenvedései ismertt é váljanak a szabad 
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világ előtt . Ilyen módon a rab nemzetek felszabadítása a szabad világ többi állama, a 
szabadságban élő szerencsés emberek számára is prioritássá vált. Erre a témára ismé-
telten visszatért, kezdve a már említett  1982-es londoni beszédétől az elnöksége végéig. 
Ez a szabadság mellett i elkötelezett ség jelent meg a mára már világhíressé vált 1987. 
májusban, Berlinben elmondott  beszédében. Amit ott  mondott , nem kizárólag Mihail 
Gorbacsovnak szólt. „Bontsa le ezt a falat – szólított a föl a szovjet vezetőt, s egyben azt a 
fi lozófi át is kifejtett e, hogy mi történik a berlini fal leomlásával. – Amikor ez a fal ledől, 
valóra válnak az álmok. Igen, ez a fal le fog omlani, mert nem tud ellenállni a hitnek, 
nem tud ellenállni az igazságnak, és a fal nem tud ellenállni a szabadságnak.”

Most Magyarország szabad ország, és nemrégen fogadtak el egy új, a republikanizmus 
elveire épülő alkotmányt. Reagan hitt  az olyan szilárd alkotmányos rendben, amely 
csökkenti a központi kormányzat hatalmát és védi az állampolgárok szabadságjogait 
– amelyek alapvetők az emberi boldogsághoz. Vallott a, hogy egy demokratikus 
köztársaságban tudják az emberek képviseletét a legjobban megoldani, s tudják az 
emberek a nézeteiket a legjobban kifejezni, a politikai szabadságukat gyakorolni és a 
vezetőiket megválasztani.

Mindebben Ronald Reagan visszanyúlt a Függetlenségi Nyilatkozat szerintem 
egyik leghíresebb tételéhez, mely aztán az alkotmányunk alapelveihez vezetett  el. 
A Függetlenségi Nyilatkozatban, többek közt, az áll: „kizárólag az a kormányzat 
legitim, amely bírja a kormányzott ak egyetértését.” Ez az, ami az alkotmányosság 
és a demokratikus kormányzat lényege. És az ok, amiért ezt az elvet a boldogság 
forrásának tartotta Reagan az, hogy a gazdasági szabadság a tulajdonjogok velejáró 
védelmével és az emberi méltósággal elősegíti az emberi találékonyságot és vállalkozó 
kedvet, ami aztán a nemzet mint egész jólétének az alapja. Ronald Reagan szavaival: 
„Remélem, ismét felhívtuk az emberek fi gyelmét arra, hogy az ember csak akkor 
szabad, ha korlátozott  hatalmú kormányzatt al áll szemben.” Olyan egyértelmű ok-
okozat kapcsolat áll fent, jelentett e ki Reagan, ami kiszámíthatóságban és logikában 
versenyez a fi zika törvényeivel; azaz ahogy a kormányzat hatalma nő, a szabadság 
zsugorodik.

Miközben Ronald Reaganre és arra a szerepre emlékezünk, amit Közép- és Kelet-
Európa szabadságának kivívásában játszott , fontos, hogy amerikaiak és magyarok 
egyaránt emlékezzenek a fi gyelmeztetésére is. Leszögezte: „A szabadság törékeny 
dolog és bármely nemzedékkel eltűnhet. Nem a mi tulajdonunk, hanem az örökségünk, 
amelyért azonban minden generációnak meg kell küzdenie, és amelyet minden 
generációnak meg kell védenie. Önök és országuk több nemzedéket átfogóan harcoltak 
a szabadságért. Most megszerezték ezt a becses kincset a múltbeli erőfeszítéseik által, 
de talán még fontosabb az, hogy most mit kezdenek vele, és hogyan foglalják bele az 
alkotmányosságba.
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Az Egyesült Államok hálás azért, amit Önök tett ek a szabadságért, és örömmel 
ragadja meg az alkalmat, hogy együtt  haladjunk a szabad világban.

(fordított a Magyarics Tamás)

A volt amerikai igazságügy-miniszter beszéde a Ronald Reagan századik születésnapja alkalmá-
ból Budapesten, 2011. június 28-án rendezett  díszvacsorán hangzott  el. A magyar fordítás az 
angol nyelvű beszéd szerkesztett  változata.
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