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Nem volt olyan illúzióm, hogy Dunay Pál a rendszerváltozás magyar külpolitiká
jának néhány kardinális elemét itthon és külföldön is elmarasztaló véleményét 
az elsődlegesen érintett nézőpontjából bíráló szavaim hatására felülvizsgálja 

nézeteit. Attól tartok, hogy sosem fogunk egyetértésre jutni, mert Dunay igazi doktri
ner, egy téves elméleti konstrukció foglya. Elvbarátaival (köztük az MSZP-SZDSZ-kor- 
mányok tagjaival) együtt úgy véli ugyanis, hogy Magyarország, mint kicsiny, gyönge és 
szegény állam, nem tehet mást az akaratuk ellenére határain kívülre került magyaro
kért, mint barátságos szavakkal, gesztusokkal megpróbálja rábírni a szomszédos orszá
gok többségi nemzeteit, tegyenek némi engedményt, engedélyezzenek kicsit nagyobb 
mozgásteret magyar nemzetiségű állampolgáraiknak. Minden ettől eltérő lépést, így a 
„sérelmek" puszta fölemlítését, az érvényes nemzetközi normákra és gyakorlatra törté
nő hivatkozást, más országok tájékoztatását e nagyon is valós problémáról, kivált pedig 
az úgynevezett „keménykedést", a magyar érdek határozott kimondását és ennek nem
zetközi fórumokon való következetes képviselését eleve reménytelennek, sőt dilettan
tizmusnak tartja. Eddig ez csupán egy vélemény lenne, amelynek a kudarcát a romániai 
kisebbségi törvény parlamenti meg nem szavazása a napnál világosabban mutatja, de az 
már súlyos felelőtlenség, amikor Dunay vagy említett elvbarátai a nemzetközi politiká
ban legtermészetesebb szóbeli ütközést, vitát „revansizmusra" emlékeztetőnek, ezért a 
nemzetközi környezet számára veszélyt hordozó magatartásnak tekintik. (Ha már cím
kéz, akkor nem volna helyesebb „reváns" helyett revíziót mondania, hiszen az előbbi 
háborút sugall, erre pedig Magyarországon az elmúlt tizenöt évben senki sem gondolt?) 
Sajnos éppen három azon szom szédunk, ahol a legtöbb m agyar él, az irányukba az elm últ tizenöt 
évben M agyarország részéről tett politikai gesztusokat nem hogy nem  viszonozta , hanem a gyön-  
geség jelének tekinti, és ettől fölbátorodva hangja, sőt magatartása gyakran agresszívebbé válik. 
Elég utalni arra, hogy a kedvezménytörvény módosításának szlovákiai fogadtatása még 
a Medgyessy-kormány t is meglepte, hogy Szerbiában mostanában megnövekedett a ma
gyarellenes atrocitások száma, Romániában pedig az említett törvényjavaslat vitájában 
az elvakult magyarellenes sovinizmus föllángolásának vagyunk a szemtanúi, amiben 
élen jár a korábbi államelnök, de nem marad sokkal le a korábbi kormányfő, sőt a Wa
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shingtonban nagykövetként velem nagyban barátkozó volt külügyminiszter sem. A m i 
javulás a rendszerváltozások óta a kisebbségben élő m agyar közösségek sorsában bekövetkezett, 
az elsődlegesen a nem zetközi légkörnek, a szerény, de létező elvárásoknak, kivált pedig az adott 
m agyar közösségek politikai sú lyának és jó politizálásának köszönhető. Térségünkben önként, 
minden külső behatás nélkül, egyedül Magyarország tett komoly lépést a nemzetisé
gi egyenjogúság érdekében az 1993-as kisebbségi törvénnyel. (Talán még Szlovéniáról 
mondható el ez a kicsiny magyar kisebbség esetében.)

Dunay magát elfogulatlan tudományos elemzőnek tartja, de akkor hogyan vonhatja 
kétségbe, hogy a határon túli felelős magyar politikusok valamennyien őszintén kíván
ják a jó viszonyt, a „kiegyezést" a többségi nemzetekkel. A csak „püspöki ruhá''-sként 
megemlített Tőkés 1990-ben tagja volt a Romániai Nemzeti Megmentés Tanácsának, és 
a Magyarok Világszövetsége 1992-es budapesti kongresszusán is szembeszállt a Nyu
gaton élő magyarok (a Zolcsák-vezette „Erdélyi Világszövetség") éles (de csak verbális!) 
konfrontációt követelő csoportjával. A gúnyosan geológusi végzettségűként említett 
Duray pedig az Együttélés nevet adta az általa 1990-ben létrehozott pártnak, és 1992-ben 
nem ringatta magát olyan ábrándokba, hogy Csehszlovákia szétválását kihasználva az 
ott élő magyarok az önrendelkezési jogra hivatkozva le tudnának válni Szlovákiáról. 
Nem ismerek olyan radikális határon túli magyar politikust, aki a realitásokról megfe
ledkezve ellenséges viszonyt akarna polgártársaival, aki ne tudná, hogy jobb élet csak 
békés légkörben teremthető meg. Dunay láthatóan kevéssé ismeri a határon túli magyar 
közösségek gondolkodását, lelkiállapotát, még kevésbé valódi belső viszonyaikat, kü
lönben nem vetítené vissza mai megosztottságukat 1994 előttre, s nem állítaná, hogy az 
Antall-kormány válogatott az egyes vezetők között, támogatva a konfrontációt képvise
lőket. Ilyenek nem voltak, egyébként pedig mi messzemenően tiszteletben tartottuk az 
egyes magyar pártok autonómiáját.

Vitapartnerem a hazai politikai élettel kapcsolatban sem éppen tudományos kifejezé
seket használ. Némely jelzője teljesen elrugaszkodik a valóságtól, sőt becsületbe vág. Mit 
értsek az alatt, hogy „Az Antall-kormány mellett és mögött meghúzódtak olyan politi
kai erők, amelyeket pontosabban lehet a soviniszta, fasiszta terminológiát használó ka
tegóriával leírni." Ha ilyenek léteztek volna, nem a kormány közelében, hanem bárhol 
az országban, akkor a törvény teljes szigorával léptünk volna fel ezek ellen. 1990 eleje óta 
folytatok politikai vitát Csurka Istvánnal és híveivel, de „Lebensraumról álmodó keretle- 
gény"-eknek nevezni a MIÉP tagjait a publicisztikában is megengedhetetlen, nemhogy 
egy tudományos vitában. Soha nem hallottam, hogy a MIÉP (vagy újabban a Jobbik) azo
nosította volna magát a hitleri faji politikával vagy Szálasi háborús bűncselekményeivel, 
vagy akár csak mentegette volna azokat. A fennálló határok békés úton történő módosítá
sának követelését lehet álmodozásnak, politikai hibának, vakságnak, kontraproduktívnak 
nevezni, de nem ütközik semmiféle hazai vagy nemzetközi jogszabályba. Az egykor 
Magyarországhoz tartozó, ma is magyar többségű területek visszacsatolását kívánó, azt

2005. ősz-tél 291



Jeszenszky Géza (

indokoltnak, sőt lehetségesnek tartó nézetek léteznek itthon, léteznek külföldön, ennek el
maradását fölróják az Antall-kormánynak, ritkábban az Orbán-kormánynak is. E felfogás 
és a minden vitát kerülő másik véglet között a leegyszerűsítve konzervatívnak nevezett 
kormányok reálpolitikát folytatva igenis az arany középúton jártak.

Érdekes módon a magyar közéletben a nacionalizmus szálkájára olyan kényes Dunay 
a szomszédoknál a soviniszta gerendákat sem veszi észre. Eredeti írásában odáig ment, 
hogy külföldön „egyedül Magyarországot tekintették kockázati tényezőnek a térség
ben," s ezt azóta sem vonta vissza. Nem tudja, hogy Szlovákia és Románia miért maradt 
ki a NATO-bővítés első köréből? Nyilván tudja, akkor viszont külföldön miért saját ha
zája politikáját bírálja, ráadásul élesebben, mint itthon?

Forráskezelési hiányosságokkal is vádol Dunay. Állításaimat dokumentumokkal tu
dom bizonyítani, de ő honnan veszi, hogy én Lord Carringtonnak etnikai térképekkel 
alátámasztva javasoltam a délszláv térség határainak megváltoztatását? Teljesen helyén
való lett volna ugyan a háborúzó Balkán jövőjével foglalkozó nemzetközi megbízottnak, 
aki az ottani etnikai viszonyokat kevéssé ismerte és még kevésbé értette, egy bizalmas 
tanácskozáson a stabilitást esetleg jobban szolgáló javaslatokat tenni, mégis rosszak le
hettek Dunay informátorai, mert az általa leírt találkozó és javaslat egyszerűen nem lé
tezett. Magyarország még a Balladur-terv első változatánál is, ami „kisebb határváltozá
sokat" elképzelhetőnek tartott, óvakodott attól, hogy könnyű támadási felületet kínáljon 
szomszédjainak. Dunay viszont nem akarja elhinni, hogy Horn Gyula az Országgyűlés 
külügyi bizottságában (akkor ő volt az elnöke) az ukrán szerződés első tárgyalásakor 
kifogásolta az úgynevezett területi klauzulát, hogy a két országnak egymással szemben 
nincs területi követelése, és ilyet a jövőben sem támaszt. A külügyi bizottság 1992. június 
3-án tárgyalt először a m agyar-ukrán alapszerződés megerősítéséről. Senki nem jelent
kezett észrevételre, végül Horn Gyula jelezte: neki van! Idézte a területi követeléseket 
kizáró 2. cikkelyt, és jelezte, „hasonló ügyben vita folyik a magyar-román alapszerző
dés kapcsán". Aggodalmának adott hangot, hogy „erre majd hivatkozhat a román fél". 
Majd így folytatta: „Nem lett volna jobb úgy, hogy a felek a helsinki záróokmánynak 
megfelelően járnak el? Nem? (Közbeszólások: De igen, támogatjuk.)" A bizottság végül 
közfelkiáltással elfogta az elnök javaslatát, „hogy vizsgálja meg a Külügyminisztérium 
a 2. cikkely ezen kitételét, lehet, hogy szükséges kezdeményezni tárgyalást is. Addig 
nem ajánljuk, hogy a Ház elé kerüljön." (A tárgyalás alatt Horn Hegedűs Istvánnak arra 
a javaslatára utalt, hogy a szerződést újra kellene tárgyalni az ukránokkal.)

Mára jól látható, hogy a Dunay által olyan nagyra tartott három szomszédsági szerző
dés nem hozott sok hasznot, mert partnereink részéről nem volt mögöttük a szerződés 
szellemének és betűjének megfelelő politikai akarat. A külföld (Európa Tanács, Európai 
Unió, NATO) segíthetett volna valódi stabilitást teremteni Közép-Európában, ha ragasz
kodott volna saját elvei, konvenciói és feltételei megvalósulásához, de szomorú tapasz
talat, hogy beéri az ígéretekkel, a látszat-megoldásokkal. Ebbe a „pragmatikus" Dunay
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beletörődhet, de a magyar diplomácia nem, folytatnia kell(ene) a bajokra a figyelmet 
fölhívő, türelmesen érvelő politikát.

Ehhez is kiválóan felkészült, elkötelezett diplomatákra van szükség. Dunay nem vi
tatja az 1990 előtti gárda egy részével szembeni kritikámat, mégis elmarasztalja egyes 
tisztségviselők, nagykövetek leváltását, eltávolítását. Minden egyes eset külön tárgya
lást igényel, de mivel ő név nélkül említ konkrét eseteket, én is ezt teszem. Akik az 
1991-es moszkvai puccs idején kámforrá váltak, elérhetetlennek bizonyultak, illetve a 
miniszter tudta nélkül repültek Stockholmba, ki tudja miről tárgyalni (tán akkor fogan
tak meg a griff-, azaz Gripen madarak?), azok nem maradhattak vezető beosztásban. 
A helyükbe lépőknek is lehettek gyöngéi, örülök azonban, hogy Dunay is elismeri, sok 
„új" diplomata bevált, nyeresége volt a szolgálatnak. Az 1994-es reváns személycserék 
azonban nem szolgálták azt, amiben Dunayval egyetértünk, a politikailag semleges 
diplomatakar kialakulását.

Azt gondoltam, hogy a személyes érintettség ügyében vitapartnerem el fogja fogadni 
eredeti írásom tapintatos fogalmazását, hogy rövid életűre sikerült külügyi karrierjének 
oka a saját kormányával szemben „kívülálló értelmiségi bíráló"-kénti viselkedése volt. 
Úgy látszik, ilyen megnyilvánulásaira nem emlékszik. De hogy a belső vitákat mennyi
re elfogadtam, sőt bátorítottam, arra mai utódom lehet az egyik tanú.

Dunay némi körülírással azzal vádol, hogy bennem a tudós-történészi megközelíté
sen felülkerekedett a politikusi önigazolás. Biztosíthatom, hogy a közelmúlt történelmét, 
amelynek a sors akaratából nemcsak krónikása, de szerény alakítója is lettem, csakis a 
valóságnak megfelelően igyekszem bemutatni. A források elfogulatlan tanulmányozása 
és az erőviszonyok pontos ismerete mellett azonban szükséges megérezni azt is, sza
vaink, döntéseink milyen hatást gyakorolnak azokra az emberekre, akiknek a sorsán 
segíteni akarunk. Ezért súlyos felelőtlenség a radikális jobboldal részéről az ártalmatlan 
„területi klauzula" ügyét hamisan beállítva a kárpátaljai magyarokról (vagy most az 
erdélyi magyar autonómiáról) történő „lemondást", sőt árulást emlegetni. De nagy hiba 
a magukat a határ rossz oldalán találók számára kínált szerény kedvezményekhez nem 
ragaszkodni is. Aki külföldön él, mint Dunay, talán kevésbé fogékony a kisebbségi hely
zetben élő magyarok panaszaira, de ha már nem érez magában késztetést ügyük önkén
tes képviseletére, javasolom, hogy ne a magyar nacionalizmus fantomjával viaskodjék.

Vitánkat -  úgy látszik -  egyformán látjuk, Dunay összefoglalását elfogadom, csak 
saját nevemet az övére cserélve: „figyelme megtisztelő, kutatási módszerei viszont 
aggasztók, következtetései pedig lesújtok."
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