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Zolcer János tévéproducer 2000-ben 
elhatározta, hogy egy nagyon ismert 
személyiség – Mihail Gorbacsov, a Szov-
jetunió utolsó vezetője – közreműködé-
sével be mutatja az 1985–1990-es évek 
legfontosabb politikusait. 

A filmforgatás során közvetlen, személyes kapcsolat alakult ki 
közöttük, amely már húsz éve tart. Sokszor, sok helyszínen, 
sokféle helyzetben találkoztak és sokat beszélgettek. Zolcer 
János lejegyezte, amit hallott és látott, majd az írások gör-
dülékenysége kedvéért némileg kiszínezte a történeteket. Így 
született meg a szerző által kitalált új műfaj, a dokumentum-
mese, amely a résztvevők által előadott igaz történeteken alapul.

A szerző 35 történetben meséli el a hatalom egykor „szigorúan 
titkos” dolgait, működési mechanizmusát a Szovjetunióban és 
a világban. Első kézből megszerzett információkat, Gorbacsov 
által elmesélt igaz háttértörténeteket. Azokat a „titkokat”, 
amelyeket ilyen formában még senki sem mesélt el róla. Sőt, 
így még ő sem mesélt önmagáról. 

 A könyvben QR-kódok találhatók, amelyekről 
további információk, fotók és videók nyitha-
tók meg. Használja okostelefonját és feltárul 
Ön előtt Mihail és Raisza egyedi világa; hall-
gasson meg egy dalt, melyet Gorbacsov gyak-
ran énekelt szeretett feleségének. 

Ajánlom a könyvben leírt igaz tör-
téneteket azoknak, akiknek van-
nak álmaik, akik hisznek abban, 
hogy mások példájából is erőt 
tudnak meríteni az önmegvalósí-
táshoz. Ajánlom továbbá azoknak, 
akik kíváncsiak a hatalom műkö-
désének kulisszatitkaira; az em-
berre, aki történelmi eseményeket 
idézett elő és történelmi fontos-
ságú döntéseket hozott: miért és 
hogyan tette meg ezeket?

A történeteket személyesen Gor-
bacsovtól hallottam, és ötvöztem 
őket saját korábbi élményeimmel, 
majd némileg színesítve leírtam. 
Így megszületett egy kicsit szokat-
lan műfaj, a dokumentum riport– 
interjú–írói fantázia könnyed, olvas-
mányos formában előadott változata: 
a dokumentummese! Ezzel az egyedi 
formával szeretnék érdekes, izgal-
mas élményt nyújtani az olvasók 
több generációjának. Abban bízom, 
hogy ebben a formában sokakhoz 
jut el és sokakat érint majd meg  
a „száraz politika” és a hozzá  
kötődő személy karaktere, élete.  
A politikusok memoárjait általában 
csak kevesen olvassák. De ebben 
a formában talán sokkal többen!

Arra törekedtem, hogy maga a sztori 
bárki számára érdekes és olvas-
mányos legyen – akár a kor és  
a főszereplők ismerete nélkül is. 
Ezért a történeteket olyan modern, 
internetes tartalmakkal egészítettem 
ki, amelyek sokak számára vissza-
hozhatják a könyvek „használatának” 

csodálatos élményét, vagy új fel-
használók kedvelik meg az olva-
sást. Igazi hibridkönyvet akartam 
létrehozni, amelyben sokféle for-
mában, egymás mellett, egymást 
kiegészítve megtalálhatók az ismere-
tet, élményt adó tartalmak – minden 
nemzedék számára. 

Nos, remélem, hogy az általam 
előadott formában sikerül majd  
a legkülönbözőbb korosztályú és 
érdeklődési körű emberekkel is meg-
ismertetni korunk egyik legnagyobb 
politikusának tetteit, gondolatait. 
Néhány apró részletében bemu-
tatni a kort, amelyben Gorbacsov 
felnőtt és élt, amelyet elkezdett 
megreformálni. Ítélje meg az olva-
só, hogy ez mennyire sikerült neki, 
mennyiben befolyásolta vagy vál-
toztatta meg ez a reform mindany-
nyiunk életét, sorsunk alakulását. 

Írásom egy barát objektív szem-
szögéből mutatja be őt, nagyon 
közvetlen, személyes élmények alap-
ján. És ezért is lett más ez a könyv, 
mert módom volt Gorbacsovot  
elkísérni élete minden fontos hely-
színére, sok-sok beszélgetést foly-
tatni vele – és mindezt ötvözni 
származásom, múltam, személyes 
élményeim, munkám és kapcsola-
taim idevágó élményeivel. 
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„Az a politika, amely nem fogékony az emberi sorsok iránt,
nem érdemel tiszteletet!” 

Mihail Szergejevics Gorbacsov

Okostelefonnal olvassa le a QR-kódot és nézze meg a 25 perces videót!

Mihail Gorbacsov és Raisza Gorbacsova 
– életrajz, politika, szerelem
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MIHAIL GORBACSOV 
ELŐSZAVA

K E D V E S  O LV A S Ó !
 
Sok éve személyesen ismerem a könyv 
szerzőjét, Zolcer Jánost, akit tehet-
séges rendezőnek és dokumentum-
filmesnek tartok.

Új könyvprojektjét – amely a pere-
sztrojkát és annak kezdeményezőit 
kívánja a széles tömegeknek, első-
sorban a fiataloknak modern kom-
munikációs eszközökkel bemutatni 
– az első pillanattól kezdve nagyon 
szimpatikusnak találtam.

A könyvet nem olvastam teljes egészében, csak néhány részt 
orosz fordításban. 

Döntse el majd az olvasó, hogy a szerzőnek mennyire sikerült  
a huszadik század ezen jelentős eseményét hűen, és a nagyközön-
ség számára szórakoztatóan bemutatni.

Moszkva, 2020. augusztus

Mihail Gorbacsov
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11.  M I H A I L  É S  R A I S Z A 
–  A  „ S Z E X I ”  F O T Ó

Mihail Gorbacsov a repülőgépen átöleli feleségét, Raiszát, 1984. december 16.

ÖSSZEFOGLALÓ:
A Gorbacsov házaspár különjárattal utazik. A férj lazán átöleli feleségét. 
Kíséretük rájuk sem mer nézni. De egyszer csak villan a vaku, a fotós 
készít róluk néhány képet. Az emberek tapsolni kezdenek: mindany-
nyian ünneplik az egymást felvállaló, egymás iránti szeretetüket nem 
titkoló férfit és nőt.
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HÁTTÉR:
A Szovjetunióban* a főtitkár és a PB-tagok* voltak az ország első 
emberei, akiket környezetük feltétel nélkül kiszolgált. Ezek az embe-
rek sajátos hierarchiát, életvitelt építettek ki maguknak. Többek kö-
zött igyekeztek eltitkolni mindent, ami a magánéletükre, házastársi 
kapcsolatukra vonatkozott. Úgy viselkedtek, mintha nem is emberek, 
hanem valamiféle misztikus, felsőbbrendű lények lennének.

SZEREPLŐK:

Mihail Szergejevics Gorbacsov: 1931. 03. 02. – 
az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja: 
1979–1985

Raisza Makszimovna Gorbacsova: 
1932. 01. 05. – 1999. 09. 20.
filozófus, szociológus, Mihail Gorbacsov felesége

Margaret Thatcher: 1925. 10. 13. – 2013. 04. 08.
az Egyesült Királyság 71. miniszterelnöke: 
1979. 05. 04. – 1990. 11. 28.

Okostelefonnal olvassa le a QR-kódot, 
és megjelennek a szövegben csillaggal (*)
jelölt szavak magyarázatai.
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TÖRTÉNET:

„A szívünk mindig együtt dobogott!”

– Kérsz egy teát? – kérdezte Gorbacsov a feleségétől, és bal kezével 
átölelte őt. A házaspár egy TU–104-es különjárattal tért vissza London-
ból Moszkvába, és volt még jó másfél órájuk a leszállásig.

Gorbacsov 1984. december 14-én feleségével, Raiszával hivata-
los látogatást tett Londonban: Margaret Thatcher* brit miniszterelnök 
hívta meg őt mint a szovjet Politikai Bizottság legfiatalabbik tagját.  
A megbeszélések remek hangulatban folytak, de Thatcher elsősor-
ban nem is Gorbacsovtól, hanem feleségétől, Raisza Makszimovná-
tól volt elragadtatva. Sőt, még a férje, Denis is értékelte az angolul is 
jól beszélő orosz lady széles körű műveltségét. 

A látogatásnak volt némi előzménye. A külföldi titkosszolgálatok, 
így az angol is, gyakran jelentettek Gorbacsovról. Jelezték, hivatalosan 
ő a Szovjetunió második legfontosabb embere, a háttérben viszont 
gyakorlatilag már ő az első. Pontosabban: a jövő embere, a lehetsé-
ges következő pártfőtitkár. 

Volt is mit jelenteni róla: Gorbacsov szinte naponta megjelent 
valahol, mondott, tett valamit. Igaz, általában a háttérben, de már 
akkor is úgy tűnt, ő irányítja a dolgok menetét. Ez feltűnt Londonban 
Margaret Thatchernek, aki előbb látta meg a jövendőbeli pártfőtitkárt 
Gorbacsovban, mint maga Gorbacsov. 

Thatcher úgy gon-
dolta, miután megnyerte 
a falklandi háborút, az 
Egyesült Királyság tekin-
télye a világban megint 
felerősödhet. Abban bí-
zott, a szovjeteknek rövi-
desen szükségük lesz 
gazdasági segítségre, új 
technológiára, és – ha az 
angolok időben beteszik 

Mihail Gorbacsov és Margaret Thatcher, 
London, 1984. december 16.

– Nézze meg a videót!
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a lábukat Moszkvába – megkezdődhet 
a hatalmas szovjet birodalomban is 
egy modern gyarmatosítás. 

Ám Gorbacsov londoni beszéde 
az új politikai gondolkodás szükség-
szerűségéről és az új „európai közös 
otthonról” eléggé elgondolkoztatta 

Thatchert. Tanácsadói megnyugtatták: semmi vész, ez csak egy új 
trükk, új retorika az oroszok részéről. 

Gorbacsovból azonban rövidesen főtitkár, a Szovjetunió első 
embere lett, és hamar kiderült: nem jól hangzó szólamokat mond, 
hanem ténylegesen egy új szovjet politikát kíván felépíteni.

Ettől kezdve Margaret Thatcher is visszafogottabb lett Gorba-
csov irányában: megértette, hogy a Szovjetunió és személy szerint 
Gorbacsov gazdaságilag nem igázható le, a brit birodalom nem állít-
ható vissza. Sőt, amikor világossá vált, hogy Nyugat-Németország 
egyesülni kíván Kelet-Németországgal, és ezt Gorbacsov támogatja, 
Thatcher már a németekben is konkurenciát látott, és minden lehet-
séges módon ellenezte az új nagyhatalom létrejöttét.

De 1984 decemberében még a dolgok kezdetén vagyunk. Gorba-
csov és Raisza megérkezik Londonba, meghódítják a miniszterelnök 
asszonyt és férjét, az angol sajtó ünnepli a modern szovjet házas-
párt. Thatcher hangot ad elismerésének: Raisza nagyon jól néz ki,  
ő is szeretne hozzá hasonlítani! 

Történt mindez három hónappal a regnáló szovjet főtitkár, 
Konsztantyin Csernyenko* halála és Gorbacsov főtitkárrá való meg-
választása előtt. A Margaret Thatchernél hat évvel fiatalabb Gorba-
csov elfogadta a miniszterelnök asszony meghívását, és jelezte: nem 
egyedül, hanem a feleségével kíván látogatást tenni! Thatcher elcso-
dálkozott, és azonnal bekéretett minden információt Raiszáról.  
Az angol diplomaták pedig rövidesen közölték Moszkvában: Thatcher 
asszony szeretettel várja Gorbacsov feleségét is!

Thatcher jóval később elmondta, szimata már akkor azt súgta:  
a Szovjetunióban Gorbacsov lesz a jövő embere. Szeretné hát meg-
ismerni Raiszát is: megtudni, ki áll a férfi mögött. Izgalmas volt szá-

Gorbacsov és Raisza, Thatcher és férje, 
Denis, London, 1984. december 16.
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mára a tény, amit a titkosszolgálat jelentett neki: Gorbacsov csak 
oroszul beszél, viszont a felesége, Raisza nagyon jól beszél angolul.  
Ez különös örömmel töltötte el, azonnal arra gondolt, hogy mint nők 
majd remekül szót értenek.

Thatcher volt az első nyugati vezető – megelőzve az amerikaiakat, 
a franciákat, a németeket is! –, aki taktikusan és nagyon előrelátóan 
gondolkodott Gorbacsovval kapcsolatban. Ő is, férje is nagyon szim-
patikusnak találták a házaspárt, sőt, azt is mondhatnánk, megsze-
rették őket, de a „Vaslady”-nek nem a szíve diktálta a tetteit. Hosszú 
időn keresztül csak „orosz blöffnek” tartotta Gorbacsovot, egy „jóin-
dulatú orosznak”, aki új taktikával kívánja megtéveszteni és meghó-
dítani a világot. Thatcher politikus volt a javából, kitűnően tudott ját-
szani és taktikázni. Gorbacsov évekkel később azt mondta: 
„Margaret a legravaszabb politikus, akivel valaha is találkoztam!”

Thatcher rezidenciáján lezajlott egy érdekes esemény, amely  
a jelenlévőket elgondolkoztatta. Teázás közben Gorbacsov azt 
mondta: „A Szovjetunióban mindannyian a munkásosztályhoz tarto-
zunk.” A mondat hallatán Raisza határozottan közbeszólt: „Mihail,  
te ügyvéd vagy!” Erre a férj: „Igen, igazad van, amit én mondtam,  
az csak egy szociológiai meghatározás.”

A hallottak kapcsán mindenki felkapta a fejét: az ilyen hivatalos 
beszélgetéseken nem szokás, hogy a politikus felesége (férje) ellen-
véleményen legyen, ilyen, ideológiailag fontos témában helyreigazítsa 
a párját. Teszi mindezt egy nagy hatalmú miniszterelnök és néhány 
újságíró jelenlétében.

Azonnal felmerült a kérdés: ki ez a nő, hogy ezt egy szovjet  
vezető oldalán meg meri tenni?

Másnap szalagcím az angol lapokban: „Az egyetlen Kreml-feleség, 
aki nem kövérebb a férjénél!”, „Egy kommunista hölgy párizsi elegan-
ciával!” Raisza egy londoni lapnak ezt mondta: „Mindent szeretek. Min-
dent viselek, és minden színt kedvelek.” A bulvársajtónak a külsősé-
gek taglalása volt a lényeg, maga Thatcher is elsősorban Raisza 
öltözetére figyelt.

Raisza a látogatás alatt mindig kedves és nagyon természetes 
volt. Állítólag megkérdezte Thatchert, hol vette a fülbevalóit. A ven-
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déglátó örömmel adta meg a címet. Raisza aztán egy testőr kísére-
tében elment a Bond Streetre és a Cartier üzletben egy American 
Express kártyával vásárolt egy szép fülbevalót.

Nos, a londoni vizit jól sikerült, a házaspár visszaindult Moszk-
vába. Különös utazás volt ez, elsősorban a különjárat utasai számá-
ra. A diplomatákkal, sajtósokkal teli gép és személyzete először lá-
tott, élt át ilyen helyzetet: egy fontos elvtárs, a PB tagja, a KB egyik 
titkára együtt utazik a feleségével! Ilyen még nem volt a Szovjetunió 
történetében! A kísérők nem is tudták kezelni a helyzetet.

A fáma szerint korábban is előfordult, hogy egyik-másik elvtárs 
titokban elvitte magával a feleségét külföldre, de ez annyira titokban 
történt, hogy a feleség mindig különjárattal, inkognitóban utazott.  
Általában már egy-két nappal előbb megérkezett az adott országba, 
ahol kicsit nézelődhetett, shoppingolhatott. Még a szállodában is kü-
lön szobát foglaltak számára, lehetőleg álnéven, és a férj is csak 
nagy titokban kereshette fel, miután már minden hivatalos programja 
véget ért. 

Nyikolaj Podgornij volt szovjet államfő idején, a hetvenes évek-
ben suttogtak ilyen esetről a bennfentesek. Aztán, ahogy Leonyid 
Brezsnyev összevonta a pártfőtitkári és az elnöki hatalmat – ezzel 
bevezette az egyszemélyes irányítást! –, Podgornijt lemondásra kény-
szerítették és kivonták a szovjet politikai életből. Ezzel megszűnt az 
elnöki funkció meg a feleségek titkos utaztatása is. És mintha meg-
szűntek volna maguk a feleségek is: láthatatlanná váltak a férfiak 
uralta macsó társadalomban.

Aztán eltelt tíz év, és megérkezett a Kremlbe egy ötvennégy 
éves fiatalember, egy új PB-tag, egy új KB-titkár és egy új szemlélet. 
Alaposan meg is ijedt az új helyzettől mindenki. Gorbacsov mindent 
másképpen csinált. Másképp beszélt, más volt a munkastílusa, ren-
geteget utazott vidékre az emberek közé, és mindenkitől tényleges 
teljesítményt és ellenőrzést várt el.  

Akkoriban éppen a keményvonalas és nagybeteg Konsztantyin 
Csernyenko volt a főtitkár, a Kreml teljhatalmú ura. Utána hivatalból 
Gorbacsov a második ember, bár a tényleges erő és hatalom a Poli-
tikai Bizottság öregjeinek a kezében volt, élükön Andrej Gromiko kül-
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ügyminiszterrel. Csernyenko betegsége miatt a fiatal Gorbacsov vitte 
a Politikai Bizottság és a Titkárság mindennapi ügyeit, a nómenklatú-
ra általában őt kereste meg az ügyes-bajos dolgokkal. A napi teen-
dők intézése szempontjából ő volt a háttérben a szürke eminenciás, 
bár semmiféle hivatalos felhatalmazása nem volt erre. Szinte mindent 
csak magánszorgalomból csinált. 

Az öregek nem szerették a fiatal, állandóan újító és mindent fel-
forgatni akaró vidéki fiút, de mivel elvégezte helyettük is a napi „kuli-
munkát”, megtűrték őt, miközben nagyon szigorúan rajta tartották  
a szemüket. Gorbacsov viselkedése rendszeres téma volt közöttük. 
Viszont meg kell hagyni, a többségük ekkor már érezte, ha a Kreml 
nem változtat a politikáján, főleg a gazdaságpolitikáján, akkor a társa-
dalmi elégedetlenség komoly probléma lehet. De a gazdaság szoro-
san összefügg az ország anyagi helyzetével, ami elsősorban a fegy-
verkezési hajsza miatt nagyon rossz állapotban van. Tehát Gorbacsovot 
nem szerették, de az életben maradáshoz szükségük volt rá. 

Akkoriban Gorbacsov hivatalosan a párt Központi Bizottságának 
a mezőgazdasági ügyekért felelős titkára volt. Aztán jött a londoni út, 
mint egy villámcsapás; reflektorfénybe kerültek: Gorbacsov és Raisza 
a világ szeme láttára együtt utaztak Londonba! Az angol és a világ-
sajtó ünnepelte őket, Moszkvában azonban csak Gorbacsovval foglal-
koztak, Raiszát a szovjet sajtó akkor még mellőzte. Viszont Gorbacso-
vék fittyet hánytak a szovjet szokásokra: együtt utaztak, a repülőben 
egymás mellett ültek. Önmagában már ez is egy kisebb politikai föld-
rengést váltott ki a kíséretnél, sőt a Kremlben is. De a házaspár még 
erre is „rátett egy lapáttal”: mindenki szeme láttára a férfi átkarolta a nőt!

A kíséret tagjai közül senki nem mert „nyíltan” rájuk nézni, meg-
bámulni őket, az emberek csak a szemüket forgatták, suttogtak és 
értetlenkedtek. A gépen csend volt, csak a motorok monoton zúgása 
hallatszott. Mihail Szergejevics és Raisza Makszimovna összehajolva 
bóbiskoltak. 

Gorbacsov felhajtotta a két ülés közti karfát, átölelte és magához 
szorította feleségét. A látvány akkor, abban a közegben felért egy 
nyilvános szexjelenettel. A kíséret tagjai nem tudták, hova nézzenek, 
lesütötték a szemüket, nehogy „felségsértést” kövessenek el.
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A házaspár közelében ült az egyik testőr, Szergej. A Gorbacsov 
mellett töltött hosszabb idő alatt megfigyelte, hogy Gorbacsov sze-
reti, ha fényképezik. Ezért odaszólt a mellette ülő Eduard Pesovnak, 
a TASZSZ hírügynökség fotósának:

– Csinálj róluk egy képet!
– Mi van? Elment az eszed?! – kérdezett vissza kicsit értetlen-

kedve, suttogva a fotós.
– Várj, megkérdezem – válaszolta Szergej, és odalépett az ösz-

szebújó párhoz. Nagy levegőt vett, és megkérdezte:
– Mihail Szergejevics, bocsásson meg, de csinálhatna önökről  

a fotós egy képet?
– Ne kérdezd, csináld! – hangzott a nagyon határozott válasz.
Szergej gyorsan kirángatta Eduardot a helyéről, aki megkereste 

a legjobb pozíciót. Gorbacsov és Raisza alig mozdultak el korábbi 
tartásukból, nem kezdtek el helyezkedni, „hivatalos” pózt felvenni. 
Végtelenül bájosan és nagyon megnyerő, őszinte tekintettel néztek  
a kamerába.

Felvillant a vaku: egyszer, kétszer, háromszor.
A kísérők is felfigyeltek a villanófényre. Mindenki a fotóst és  

a párt figyelte. Nem akartak hinni a szemüknek. Ilyet ők még nem 
láttak: a mindenható elvtárs a szemük láttára átöleli a feleségét. S ezt 
még fotózni is engedi! 

Mi történik itt? Már nem is a felhőkben, hanem a mennyben jár-
nak? – kérdezték magukban az emberek.

Egyszerre a nagy csendet erős, határozott ütemű taps törte 
meg. Nem tudni, ki kezdte, de pillanatokon belül mindenki bekap-
csolódott.

Gorbacsov még szorosabban ölelte magához feleségét, és egy 
gyöngéd csókot adott Raisza homlokára.

De ekkor már Eduard újra a helyén ült – és ő is tapsolt.

UTÓIRAT:
A fotós hazaérve előhívta a filmet, elkészítette a színes képeket és 
archiválta a negatívot. Aztán valahogyan kiderült, hogy Gorbacso-
vékról készült egy „szexi” kép. És ezzel kezdődtek a problémák.  
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Az egyik, hogy a kép nem hagyományos, hanem „szexi” volt (azaz  
a férfi átkarolja a nőt!), a másik, a nagyobb probléma, hogy egyáltalán 
dokumentálták a házaspár közös utazását. Akkor még az illetékes 
beosztottak, a KGB joggal hitte, az ilyesmit titkolni kell.

Amikor Gorbacsovot megválasztották a párt és az ország első 
emberének, az őt „őrző-védő” KGB-nek arra is kiterjedt a figyelme, 
hogy megszerezzék a „kompromittáló” negatívot.

„Látogatást tettek” a fotósnál, és elvették tőle a képeket. De ak-
kor már a „szexi” képről és a negatívról is több másolat készült. Sőt, 
Gorbacsov és Raisza cseppet sem ellenezték a kép publikálását.

Ma a fotó bekeretezve ott lóg Gorbacsov irodájának falán, sok-
szor, sok helyen megjelent, és Gorbacsov egyik könyvének címolda-
lára is ez a kép került.

Egyszer Gorbacsovval nézegettük az irodai „képkiállítást”, köztük 
ezt a híres fotót is. Rámutattam a képre és megjegyeztem: 

– Nagyon szép kép, látni, hogy boldogok együtt!
– Azok is voltunk, nagyon boldogok! A szívünk mindig együtt 

dobogott!
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