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Sokáig gondolkodtam, reagáljak-e Jeszenszky Gézának a Külügyi Szemlében 
megjelent,1 a recenzió keretein messze túlmutató írására. Nem mintha távol állna 
tőlem a vitatkozókedv, inkább azért, mert a politika elemzése -  mint erre a szerző 

maga is utal, amikor kijelenti, hogy „egy politikusként tett kijelentés nem tudományos 
állásfoglalás" (274. o.) -  nehéz dilemmával néz szembe: el kell ugyanis döntenie, mérhe
ti-e tudományos kritériumok szerint a politikai cselekvést. Ez határozza meg, érdemes-e 
mérlegre tenni a magyar külpolitika eredményeit és fogyatékosságait a rendszervált(oz/ 
tatjást jó másfél évtizeddel követően. Végül úgy döntöttem, érdemes válaszolnom Je
szenszky Géza megjegyzéseire, mert a külpolitika iránt érdeklődőknek joguk van tudni, 
miben áll nézetkülönbségünk lényege.

Válaszolok, mert Jeszenszky Géza és én egyaránt azt szeretnénk, hogy minél jobban 
teljesítsen a magyar külpolitika, minél többet tegyen a diplomácia az ország elismerésé
ért és elismertségéért. Aggodalmunk tehát közös. Lehet természetesen, hogy Jeszenszky 
Géza aggodalmai 1994-1998 majd 2002-2006 között szöktek-szöknek magasba, míg én 
elsősorban 1990-1994 és 1998-2002 között féltettem az ország nemzetközi kapcsolatait. 
Azért is érdemes vitatkoznunk, mert Jeszenszky Géza -  meggyőződésem szerint -  a 
politikai elit azon részéhez tartozik, akinek van politikai értékválasztása, s abban hosz- 
szabb ideje nem figyelhető meg lényeges változás.2 Olyan politikusokkal ugyanis, akik 
egyik nap álliberálisok, másnap álkonzervatívok, harmadnap pedig a Kádár-korszak 
iránti nosztalgiát kívánják meglovagolni, nem érdemes vitatkozni, mert a vita semmi
lyen értelmes célt nem szolgál. Végül pedig a választ az is szükségessé teszi, hogy Je
szenszky Géza írásába olyan szubjektív elemeket is belekever, amelyek némi tisztázást 
igényelnek, annak ellenére is, hogy reményeim szerint idegenek mind az ő írásának, 
mind pedig szándéka szerint ennek a cikknek a műfajától.

Válaszomban három kérdéssel kívánok foglalkozni: Jeszenszky Géza érdemi megál
lapításaival, forráskezelésével és szubjektív megjegyzéseivel.

Ami a magyar külpolitika rendszervált(oz/tat)ás utáni történetének értelmezését illeti, 
arról meg kell állapítani, hogy értékválasztást tükröz. Bár az ország objektív adottságai, 
mérete, földrajzi helyzete, szomszédsága, a határon túli magyarság léte behatárolták a
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választási lehetőségeket, nem zárták ki azt, hogy különböző kormányok eltérő politikai 
hangsúlyokat jelöljenek ki. Jeszenszky Géza és az én nézeteim között az a különbség, hogy 
én tudatosan elutasítom az ő értékválasztását, azt pedig végképp nem vagyok hajlandó 
tudomásul venni, hogy az egyik külkapcsolatokra alkalmazott politikai értékrend saját 
felsőbbségének elfogadtatására tart igényt. Annak ellenére sem vagyok hajlandó elfogadni 
a nézetrendszerét, hogy azoknak az országoknak a demokratizálódásával és euroatlanti 
integrációjával, amelyekben magyar kisebbség él, a különbségek a magyar külpolitikai 
érdekek és következésképpen nézeteink között a jövőben fokozatosan csökkenni fognak, 
még ha el nem is enyésznek.

Úgy véltem, és ma is ezt vallom, hogy egy olyan kis ország, amely az euroatlanti integ
rációban akkor részt vevő államok többségénél kisebbként/gyengébbként/szegényebbként 
kívánt csatlakozni a nyugati szervezetekhez, nem engedhette volna meg magának azt, 
hogy a szocializmus évtizedei alatt gondosan eltemetett nemzeti sérelmeket hangoztas
son és azt, hogy összefüggésbe hozható legyen revansista célokkal. Itt -  és ezt Jeszenszky 
Gézának nem feltétlenül kell tudnia -  nem csupán a valóság, hanem az érzékelés, a per
cepció is számít. Sőt a percepció maga a valóság. Ezért is tartottam veszedelmesebbnek a 
rendszervált(oz/tat)ást követő első kormánynak ezzel kapcsolatos csetlését-botlását, mint a 
második konzervatív koalíció hasonló tevékenységét. Amikor ugyanis az Orbán-kormány 
megalakult, főbb nyugati partnereink már tudták, bármennyire intoleráns legyen is a poli
tikai retorika némely szomszéd állammal szemben, az ország nem kockázati tényező. Arról 
már nem is beszélve, hogy a részleges generációváltás miatt kisebb volt a veszélye annak, 
hogy érzelmileg azonosulva valamely üggyel a kormány elveszíti az ellenőrzést a politikai 
folyamatok fölött -  ez az Antall-kormány hivatali ideje alatt kevésbé volt bizonyos.

Ami immáron Jeszenszky Géza konkrét reflexióit illeti, azokkal kapcsolatban a kö
vetkezőkre érdemes felhívni a figyelmet. Kettőnk között a nézetkülönbség a határon 
túli magyarság támogatásának megítélésében a legnyilvánvalóbb. Itt Jeszenszky Géza 
végső érvként Bibó Istvánra hivatkozik, aki azt írta: Magyarország „nem adhatja fö l a 
m agyar kisebbségek sorsával szem ben való politikai érdekeltségét.. (276. o. -  J. G. kiemelése). 
Hadd hívjam föl a figyelmet arra, hogy Bibó szavaiból egyáltalán nem következik az a 
kormányzati politika, ami a rendszervált(oz/tat)ást követően kibontakozott. Azzal, hogy 
Magyarország nem mondhat le a határon túli magyarság támogatásáról, egyetértek, de 
meg kell jegyezni, hogy az elmúlt 15 esztendőben nem volt olyan magyar kormány, 
amelyik ezt kétségbe vonta volna. Az eszközrendszer tekintetében azonban már óriá
siak voltak a különbségek. A szocialista-liberális kormányok -  meggyőződésem szerint 
helyes -  álláspontja szerint a támogatás lényeges feltétele a többségi nemzet és a kisebb
ségnek otthont adó ország kormányzata támogatásának biztosítása. Aki ettől eltekint, az 
naiv. Arról már nem is beszélve, hogy a határon túli magyarság szervezetei strukturál
tak. Azok a magyar kormányok, amelyek e szervezetek vezetői közül „kicsemegézik" 
a két ország közötti konfrontációt fenntartani igyekvőket, azokat, akik ráadásul meg
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próbálnak beavatkozni a magyar belpolitikai folyamatokba, kárt okoznak a többségi 
nemzetek (magyar-román, magyar-szlovák stb.) kapcsolatának. Elég emlékeztetni arra 
a szlovákiai magyar vezetőre, aki az 1994-es választások előtt A hét műsorában figyel
meztetett, vigyázzanak a magyar állampolgárok, mert ha jót akarnak a határon túli ma
gyar kisebbségeknek, tudniuk kell, kire szavazzanak.

Jeszenszky Gézának az a megjegyzése, amely szerint a „határon túli magyar vezetők 
kivétel nélkül szorgalmazták a többségi nemzetekkel a kiegyezést" (277. o.) egyszerűen 
nem felel meg a valóságnak. Sem püspöki ruhában Erdélyben, sem geológusi végzett
séggel a Felvidéken, hogy csak azokat a földrajzi terminus technicusokat használjam, 
amelyeket vitapartnerem oly fontosnak tart.

Jeszenszky Géza úgy véli, hogy „álszent és hamis magatartás lenne barátkozni, 
jószomszédságról beszélni egy olyan országgal, amely nem teljesíti saját nemzeti kisebb
ségeinek ésszerű, a nemzetközi elvekkel és gyakorlattal összhangban álló igényeit" (277. 
o.). Talán meglepő, de a kiinduló helyzet megítélésében nem áll távol álláspontunk. Kész 
vagyok elismerni, hogy a Vladimír Meciar vezette Szlovákia, valamint Iliescu elnök első 
hivatali ciklusa idején Románia nem követett olyan kisebbségi jogi gyakorlatot, amely 
megfelelt volna az európai standardeknek. Véleményünk abban tér el, hogy ebből az alap- 
szerződések aláírása megtagadásának kellett következnie. Lehet álláspontomat hipokrita 
magatartásnak tekinteni, bár talán a politikai pragmatizmus kifejezés közelebb áll hozzá. 
Én ugyanis úgy vélem, meg kellett volna kötni az alapszerződéseket, annak érdekében, 
hogy az azokban kijelölt kereteket hivatkozási alapként lehessen használni többek között 
a kisebbségek helyzetének jobbításához. S azért is, hogy a Nyugat megértse, Magyaror
szág a régióban is konstruktív szerepet igyekszik játszani. Ez kitűnik írásomból.

Jeszenszky Géza úgy véli, hogy „a szlovák és a román magyarellenes nacionalizmust... 
a magyar kormány nyakába varrni már orvosi eset" (279. o.). Talán tényleg az lenne, de 
ilyet én soha nem állítottam. Ennél pontosabban fogalmaztam. Azt írtam: „a magyar 
nacionalisták intoleráns, sovinizmusba hajló nyomása jelentős lökést adott a román és a 
szlovák nacionalisták nemzeti kohéziót erősítő politikájához... Ez különösen Szlovákiá
nak jött jól..., hiszen olyan országban kellett társadalmi kohéziót teremteni, amelyik tör
ténelme során jóformán soha nem rendelkezett szuverén államisággal." Ez talán mégsem 
ugyanaz, mint amit Jeszenszky Géza megkísérel nekem tulajdonítani. Egyrészt árnyal
tabb annál, hiszen csak közrehatást tulajdonít a magyar nacionalistáknak, és nem állítja, 
hogy nélkülük nem is létezett volna a román vagy a szlovák nacionalizmus. Másrészt nem 
egyértelmű, hogy az Antall-kormányra vonatkozik. Az Antall-kormány mellett és mögött 
meghúzódtak olyan politikai erők, amelyeket pontosabban lehet a soviniszta, fasiszta ter
minológiát használó kategóriával leírni. Jeszenszky Géza sorait olvasva megállapítható: 
bizony maga sem büszke arra, hogy 2003 tavaszáig Csurka Istvánnal egy pártba tartozott. 
O ne tudná, hogy a „nacionalizmus" gyűjtőszó, s ebbe a fogalomkörbe időnként nemcsak 
a soviniszták, hanem a jó szándékú hazafiak is belekerülnek.
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Jeszenszky Géza azon a véleményen van ugyan, hogy nyugodtan „el lehet siklani 
az olyan bírálat fölött, hogy a kormány nem egy tagjának, különösképpen pedig a mi
niszterelnöknek beható ismeretei voltak a 19. századi magyar liberális gondolkodásról. 
Sajnos jóval kevésbé a modern piacgazdálkodásról vagy a korszerű kormányzati kom
munikációról" (278. o.). Bár ha vitapartnerem azon a véleményen volt, hogy e fölött el 
lehetett volna siklani, nem tudom, miért nem tette. Készséggel elismerem, pontatlanul 
fogalmaztam. A fenti ténynek ugyanis csak a kormányfő esetében volt jelentősége. Sze
mélyeskedésnek tűnhetne, ha éppen vitapartnerem esetében fejteném ki, hogy aki a 
holokauszt-emlékünnepségen kezd el a Magyarország határaitól másfél ezer kilomé
terre, a Don-kanyarban elesett magyar katonákról beszélni, arra ugyancsak ráférne a 
merengés, milyen üzenetet is kívánt közvetíteni akkor és ott, és általában a korszerű 
kormányzati kommunikációval való megismerkedés.

Jeszenszky Gézával maradéktalanul egyetértek abban, jó, hogy Ukrajnával már az MDF- 
kormány hivatali ideje alatt sikerült megkötni az alapszerződést. Még jobb lett volna, ha 
ugyanezt sikerül több más fontos relációban is elérni, s nem csupán azokban, ahol a szu
verenitásra frissen szert tett országok (Horvátország és Szlovénia) rendkívül érdekeltek 
voltak abban, hogy kiterjesszék nemzetközi kapcsolataikat. Abban is egyetértünk, hogy a 
szélsőjobboldalnak a területi igényeket felvető kampánya az ország megítéléséért felelőssé
get viselő minden emberben aggodalmat kellett hogy keltsen. Az, hogy Csurka Istvánnak 
az MDF-ből történő eltávolításában ennek igen nagy szerepe volt, gazdagítja a közelmúlt 
iránt érdeklődők ismereteit. Tehát -  ez Jeszenszky logikája -  az eredményt a kormány érte 
el, a kárt nem a kormány okozta. Hadd vessem fel azonban: miért hangoztatta akkor a kor
mányfő azt, hogy Ukrajna esete különleges? Miért mondta, hogy új államról van szó, s így 
a vele szemben megtett engedmény (területi klauzula) nem alkalmazható más államok 
esetében. (Különösen akkor, amikor Szlovákia éppúgy „új" állam volt, mint Ukrajna.)

Jeszenszky Géza írásában azonban leginkább az elemzési módszerei aggasztanak, 
ezek inkább jellemezhetnek egy igazát bizonygató politikust, mint egy magára adó tör
ténészt. Mielőtt azonban rátérnék a részletekre, fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy 
Jeszenszky Géza egy esszétől kéri számon a tudományos dokumentációt. Teszi ezt an
nak ellenére, hogy tanulmányomban megírtam, az adott keretben csak következteté
seimet tudtam összefoglalni. Mivel az elmúlt 18 esztendőben 36 tanulmányom jelent 
meg Magyarország külpolitikájáról,3 mód lett volna arra, hogy kritikusom megismerje 
forrásaimat. Ugyanakkor azonban Jeszenszky Géza rendre hivatkozik olyan forrásokra, 
amelyek nem hozzáférhetők vagy „szóbeszéd" tárgyát képezik. Elég talán megemlíteni 
azt, hogy állítja, 1992-ben az Országgyűlés külügyi bizottságában Horn Gyula kifogá
solta a határgarancia megadását (281. o.). Ezt ugyan én meglepőnek tartom, de tény
állítással szemben csak másik tényállítás lenne szembeállítható, ehhez azonban nem 
rendelkezem kellő ismeretekkel. A valóságra kíváncsi olvasóközönség javára szolgálna, 
ha Jeszenszky Géza ezt az állítását hozzáférhető forrással támogatná meg.
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Jeszenszky Géza olyan benyomást igyekszik kelteni, mintha én csak a konzerva
tív kormányokat bírálnám, míg a szocialista-liberális koalíciók külpolitikájával mara
déktalanul elégedett volnék. Másutt elvbarátaimként Kovács Lászlót és Horn Gyulát 
említi, amivel -  mi tagadás -  megtisztel (279., 280. o.). „Kontrasztként... Dunaytól az 
MSZP-SZDSZ-kormányok külpolitikája lényegében felhőtlen elismerést kapott szak- 
szerűségéért és az örökölt károk eredményes mentéséért" (278. o.). Ennek az amúgy 
nem teljesen pontos percepciónak nagyon egyszerű az oka: Az, hogy ezt tám asztják alá a 
tények, s ezért így gondolom. Annak ellenére, hogy írásomban jeleztem, voltak problémák 
a szocialista-liberális kormányok idején is. Például az 1994-es választási kampányban 
hangoztatott azon ígéret, mely szerint az új kormány áttörést fog elérni a két legproble
matikusabb szomszédsági kapcsolatban, kárt okozott, mert később, a kormányalakítás 
után, gyengítette a magyar alkupozíciókat. Ugyancsak felhívtam a figyelmet arra, hogy 
2002 után csökkent a Külügyminisztérium felső vezetésének gazdaság iránti affinitása, 
amely nem szolgált az ország javára. Arra is utaltam, hogy a (szocialista) pártelnöki és a 
külügyminiszteri funkció egy kézben tartása 2002 és 2004 között problémákat okozott, 
mert egyes esetekben a két funkció eltérő megnyilvánulásokat igényelt volna, a kettő kö
zött „esetenként szerencsétlen interferencia" keletkezett. Mintha Jeszenszky Géza csak 
írásom egyik részét olvasta volna vagy érdemesítette figyelmére.

Jeszenszky Gézának az a megoldása, amellyel megpróbálja az Antall-kormány által 
képviselt irányvonalat ésszerű középútnak feltüntetni, a politikában jól ismert. Azt ál
lítani, hogy „sokan elmarasztalják az Antall-kormányt, amiért a három mesterségesnek 
bizonyult föderáció felbomlása idején nem tett lépéseket azért, hogy méltányosabb és 
igazságosabb határok jöjjenek létre a Kárpát-medencében" (276. o.), ennek egyik meg
nyilvánulása. Kik lehetnek vajon ezek a „sokan"? A MIEP Lebensraumról álmodozó 
keretlegényei? Jeszenszky Géza ebben a kérdésben csak úgy kerülhet nézeteivel „közép
re", ha a politikai spektrumot a végletekig tágítja.

Azt Jeszenszky Géza is elismeri, hogy az Orbán-kormány első éveit, egyebek mellett a 
koszovói válság kezelését és az EU-csatlakozási tárgyalások lebonyolítását nagyra érté
keltem. Az úgynevezett kedvezménytörvény volt az az elem, ahol ismét csak gondokat, 
az ország érdekeivel ellentétes laikus hozzáállást láttam. Azt vitapartnerem figyelmen 
kívül hagyja, hogy Martonyi János teljesítményét, pragmatikus, az EU csatlakozásra 
összpontosító munkáját is pozitívan értékeltem. Problematikusnak tartom azt is, hogy 
Jeszenszky Géza vélhetőleg úgy gondolta, ha többször utalt volna arra, hogy vélemé
nyem nem egyszerűsíthető le a pártvonalak mentén való állásfoglalásra, gyengítette 
volna ezzel a saját érveit.

Jeszenszky Géza megemlíti, hogy neki soha, senki nem jelzett bizonyos szomszédsá
gi politikával kapcsolatos nyugati elvárásokat/kifogásokat. Ez a ténykijelentés mélyen 
aggasztó a következő okokból. 1. Mindenekelőtt azért, mert azt mutatja, Jeszenszky 
Géza nem mindig érti a kommunikáció sokcsatornás jellegét a nemzetközi kapcsolatok-
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ban. Nem akarja megérteni, hogy az üzenetközvetítés több csatornán zajlik, s az üzene
teket megértésük érdekében szintetizálni kell. 2. Jelét adja annak, hogy formájuk miatt 
-  mindennemű diplomáciai tapasztalat híján -  nem tudott „dekódolni" bizonyos üzene
teket. Hiszen azt aligha várhatta, hogy tárgyalópartnerei Nyikita Szergejevics Hruscsov 
legendás példáját követve cipőjükkel az asztalt verve adják jelét elégedetlenségüknek.

De vegyünk egy példát. Jeszenszky Géza egy Jugoszlávia etnikai összetételét mutató 
térképpel érkezik a jugoszláviai rendezésen munkálkodó Lord Carringtonhoz, s kezdi 
el magyarázni, hogy a határok (a volt Jugoszlávia egykori belső határai) kisebb „korrek
ciója" megoldhatóvá tenné a jugoszláv válságot, s segítene egyben egy kicsit a Vajdaság 
magyarlakta részének Magyarországhoz való visszakerülésében. Partnere érdeklődés
sel hallgatja a kiérleletlen revansista gondolatokat. Ennek befejezésekor megköszöni a 
kimerítő tájékoztatást, majd megjegyzi, ő mindezt érti, de hadd hívja föl a figyelmet 
arra, hogy az etnikailag vegyes övezetek sora a határmódosítás nyomán sajnos más et
nikai konfliktusok veszélyének keletkezéséhez vezethet. Aki ezekből a szavakból nem 
érti meg, hogy javaslatát ott helyben utasították el, az vélhetőleg sorozatosan nézett ne
hézségekkel szembe akkor, amikor a Magyar Köztársaságot képviselte.

S itt érkezünk el ahhoz, amiben a helyzetünk eltér. Nem vagyok és soha nem is voltam 
politikai szereplő, sőt immáron maholnap tíz esztendeje nem is élek Magyarországon. 
Következésképpen nekem  sem emberek befeketítése, sem a „szerecsenmosdatás" nem 
feladatom. Arról értekezem, amit látok, azt írom, amit a tények diktálnak és amiről meg 
vagyok győződve. Jeszenszky Gézának azt a dilemmát nem sikerült feloldania, amikor 
számítógépe elé ült, hogy milyen helyzetből kíván reflektálni. Abból, amelynek célja az, 
hogy magát és elvbarátait a lehető legjobb színben tüntesse föl vagy a szándéka szerint 
tudós-történészéből.

Jeszenszky Géza írásának van egy figyelmet érdemlő harmadik vonulata. Tesz né
hány olyan szubjektív megjegyzést, amit nem lenne szerencsés válasz nélkül hagyni. 
Ezek egyaránt vonatkoznak a Külügyminisztérium és a magyar külügyi-diplomáciai 
apparátus állapotára és személyemre.

Ami az előbbit illeti, Jeszenszky felhívja a figyelmet arra, hogy „aki ismerte az 1990 
előtti gárdát, az a jól képzett szakértők mellett az elvtelen opportunisták, hízelgők, sef- 
telők és alkoholisták nagy számáról is tudott". Ugyancsak felhívja a figyelmet az új 
kormány iránti „politikai lojalitás" hiányára. Van ebben igazság, pontosabban féliga
zság. Visszatekintve a magyar diplomácia elmúlt másfél évtizedére, azt lehet látni, hogy 
kivétel nélkül mindegyik kormány kísérletet tett arra, hogy politikai protezsáltjait be
hozza a külügyi apparátusba. Az 1990-ben hivatalba lépő kormánynak egyetlen „elő
nye" volt. A rendszervált(oz/tat)ás tényére hivatkozhatott, ami kétségtelenül több volt, 
mint egyszerű kormányváltás, s így indokolhatta azt, hogy az európai demokráciákban 
megszokott mértékűnél kiterjedtebb személyi változásokat kezdeményez. Az 1994-ben 
hivatalba lépő szocialista-liberális kormánynak az volt a szerencséje, hogy a külügyi
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apparátus jelentős része a zűrzavar évei után örömmel fogadta megérkezését. így jóval 
kisebb változtatásokra volt szüksége, mint az 1990-ben hivatalba lépő kormánynak. In
kább csak az Antall-kormány idején marginalizált szakembereket kellett visszahoznia, 
magasabb beosztásokba helyeznie ahhoz, hogy javuljon a helyzet, még ha a megosztott, 
gyanakvással teli minisztérium hangulatát nem is sikerült teljesen rendbe hoznia.

Jeszenszky Géza szerint „nem az előélet, hanem a rátermettség és a teljesítmény 
volt személyzeti politikánk vezérelve" (282. o.). Nemtelen vita volna belemenni egyes 
személyek értékelésébe. Kétségtelen, hogy tehetséges szakemberek is érkeztek a Bem 
rakpartra, s távoztak onnan tehetségtelenek is. Az a fekete-fehér kép, amelyet Jeszensz
ky Géza festeni próbál, azonban aligha felel meg a valóságnak. Egyes nagyköveteket 
azért mozdítottak el állomáshelyükről, mert a kormányfő egykori cserkésztársa „kinéz
te" a helyet magának, vagy mert egy hadifogságban meghalt magas rangú katonatiszt 
gyermeke úgy gondolta, nyelv- és országismerete egy bizonyos nagyköveti posztnak 
a betöltésére alkalmassá tenné őt. S ez nem jelenti azt, hogy az ilyen sajátos módon 
állomáshelyre került egyik-másik nagykövet ne végezhetett volna jó munkát. Azt, hogy 
mennyire nem felelnek meg Jeszenszky Géza szavai a valóságnak, talán jól megvilágítja 
egy eset. A diplomáciában teljesen járatlan -  az Antall-kormány által frissen kinevezett 
-  nagykövet, miután a fogadó országban túlesett a bemutatkozó látogatásokon, távirat
ban jelentette haza állomáshelyéről, hogy megállapította, a feladatának ellátásához „túl
képzett". Ezt még a tervező-elemző és információs főosztály azóta már a konzervatív 
oldalon elkötelezetten betagozódott akkori vezetője is annyira abszurdnak találta, hogy 
megjelentette egy jelentésekből és táviratokból összeállított szilveszteri válogatásban. 
Szóval talán jobb lett volna azt írnia az egykori külügyminiszternek, hogy az Antall- 
kormánynak az volt a szándéka, rátermett szakembereket vonjanak be a közigazgatásba. 
Ez pedig részben sikerült, részben pedig nem.

De készen állok arra, hogy megvitassuk, a külügyi szolgálat jelenlegi állapotában 
mi az, ami mindkettőnket aggaszt. Ennek kiindulópontja szerintem az lehetne, hogy a 
diplomáciai munka eredménye rendkívül nehezen mérhető, és emiatt a munka helyébe 
sokszor a helyezkedés, a magamutogatás lép. Ehhez járul még az, hogy egy politikailag 
a végletekig megosztott országban nagy a külügyi apparátus megosztottságának veszé
lye is. Mindezt csak fokozza, hogy a rendszervált(oz/tat)ás óta minden kormány olyan 
mértékű lojalitást várt el az ott dolgozó köztisztviselőktől, ami átpolitizálta az egész 
rendszert. A politikai erőviszonyok eddig négyévenként bekövetkező átrendeződése 
zivatarként söpört végig a minisztériumon, és elbizonytalanította az apparátust. A hely
zetet súlyosbította, hogy gyakran emelkedtek vezető köztisztviselői beosztásba olyan 
emberi fogyatékosságokkal rendelkező személyek, akik funkciójukat hatalomgyakor
lásként, nem pedig feladatellátásként élték meg. A Vart pour Vart hatalomgyakorlás fo
kozta a bizonytalanságot. Márpedig a szociológusok a megmondhatói annak, hogy a 
stabilitás hiánya minden rendszerben rontja a feladatellátást. Mindennek az a következ

2005. ősz-tél 287



Dunay Pál

ménye, hogy végtelenül lassan és visszaesésekkel tarkítva halad egy politikailag sem
leges köztisztviselői/diplomáciai kar kialakítása. Voltak, vannak és vélhetőleg lesznek 
is szárnyaszegett kísérletek a helyzet megváltoztatására, de ezek a közeli jövőben nem 
vezethetnek sikerre, mivel a tárca köré nem lehet falat emelni.

Ami immáron Jeszenszky Gézának írásba most először foglalt, rám vonatkozó sze
mélyes megjegyzéseit illeti, azokra egyszer illő válaszolnom. Korábban ezeket foga
dásokon való sorbaállások közben az idő elütésére korlátozta, s csak szóban osztotta 
meg olyanokkal, akik kíváncsiak voltak rá. 1. Úgy véli, sértettség motivál azért, mert 14 
évvel ezelőtt elbocsátottak a Külügyminisztériumból. Kockázatos azonban olyan vala
kinek a feltételezett érzéseiről nyilatkozni, akivel az ember 14 esztendeje még csak nem 
is beszélt. Nem hiszem, hogy megalapozott az a nézet, ami hallgatólag abból indul ki, 
hogy az elmúlt majd másfél évtizedben mindig ezen rágódtam. 2. Elbocsátásomra olyan 
emberekkel együtt került sor, akiknek többségét okom van tisztelni, becsülni. Olyanok 
is voltak közöttük, akik évtizedeket töltöttek a magyar diplomáciában. Sokkal jobban 
aggasztott az, ami velük történt, m int ami velem. 3. Arra vonatkozóan, miszerint rövid 
külügyminisztériumi pályafutásom idején -  súlyos szereptévesztéssel -  köztisztviselő 
létemre kívülálló értelmiségi bírálóként viselkedtem, s ezért kellett távoznom (278. o.), 
érdemes megjegyezni, hogy abban a rövid időben, amíg a Külügyminisztériumban dol
goztam, gondosan elzárkóztam attól, hogy bármi olyat tegyek, ami státusommal össze
egyeztethetetlen volt (például nem adtam tanácsot más politikai erőnek). Ha ma minden 
köztisztviselő hasonlóképpen járna el, az ellenzéki pártok képviselői -  információ híján 
-  sok esetben partra vetett halként tátognának. Azt pedig inkább aggasztónak, mint
sem követendőnek tartom, hogy amikor a minisztériumon belül valaki egyes döntések 
kedvezőtlen hatásaira felhívja a figyelmet, azt támadásnak, vádaskodásnak tekintik, 
nem pedig az adott személy munkaköri kötelességének. 4. Mindebből leszűrve a követ
keztetést: sértettség soha nem munkált bennem, s az esetet egy napfényes decemberi 
délutánon a Ferenciek terétől a József nádor térig sétálva rendeztem magammal. Arra 
a következtetésre jutottam, hogy az ország jobb sorsa és a racionalitás mellett elköte
lezett emberként köztisztviselői szerepet csak akkor szabadna vállalnom, ha az adott 
kormányzat politikájával -  vagy legalább annak a szektornak a politikájával, amelyben 
dolgozom -  maradéktalanul egyet tudok érteni.

Meggyőződésem, hogy a demokratikus közéletnek csak jót tesz, ha nyilvános viták
ban tisztázzuk, miért nem értünk egyet. Ebben a vitában az objektív okok feltárása, nem 
pedig megalapozatlan szubjektív feltevések szajkózása segít. Az bizonyos, mindan
nyiunk érdekében áll, hogy Jeszenszky Géza megírja azt a monográfiát, ami segít a de
mokrácia első évei külpolitikájának jobb megértéséhez.4 Még akkor is gazdagítani fogja 
ismereteinket, ha értékelésével -  félő -  sok esetben nem lesz majd mód egyetérteni.

Összefoglalva: Jeszenszky Géza figyelme megtisztelő, kutatási módszerei viszont 
aggasztók, következtetései pedig lesújtok.
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nak ellenére, hogy ez különös megjelenési formát öltött, amikor az Egyesült Államoknak és néhány 
szövetségesének Irak elleni, 2003. tavaszi háborújának befejezését Jeszenszky a győzelem napjaként 
cikkben ünnepelte. A demokráciának intervenciós háború általi terjesztése talán mégsem kívánna 
hozsannát. Lásd Jeszenszky Géza: A győzelem napján, Népszabadság, 2003. április 11.

3 Egy magyarországi kötet céljaira gyűjtöttem egybe ezek jegyzékét. Ezek közül a kötet négyet sorol 
föl a magyar külpolitikai irodalom bibliográfiájában. Lásd Gazdag Ferenc-Kiss J. László (szerk.): 
M agyar külpolitika a 20. században. Zrínyi, Budapest 2004, 327-349. o.

4 Meg kell említeni, hogy ugyancsak sokban segítette ennek a korszaknak a megértését Für Lajosnak, 
az Antall- (és Boross-) kormány honvédelmi miniszterének könyve. Für Lajos: A Varsói Szerződés 
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