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Diplomataiskola kezdőknek és haladóknak

(Gábor J. Dzsingisz: Európába – félúton. Egy diplomata feljegyzései 1999–
2005. Balassi Kiadó, 2006)

Gábor Dzsingiszt 16 évesen sodorta 1956 Hollandiába. 1998-ban hivatalból tért 
vissza korábbi hazájába: Magyarországra a Holland Királyság mezőgazdasági 
és környezetvédelmi tanácsosaként érkeze�.

Könyve elénk tárhatná a negyvenkét holland év sikerkrónikáját, politikusi karrierjét is: 
kibontakozhatna belőle az „56-os Dzsingisz” tanulságos és érdekfeszítő története, aki 
minden nehézség ellenére olyannyira megtalálta helyét az új hazában, hogy több ma-
gas pozíció betöltése után (kabinetfőnök, gazdasági tanácsos, polgármester) 1990-ben 
mezőgazdasági államtitkár le�. Ő mégsem ezt találta érdekesnek.

Feljegyzéseit eleinte csak saját magának készíte�e. Leginkább a számára érthetetlen 
dolgokról. A feljegyzések kötetbe rendezésének gondolata magyar barátaiban fogalma-
zódo� meg, akik érdemesnek és feltétlenül tanulságosnak tarto�ák a modern, nyugati 
(magyar) polgár, Gábor Dzsingisz emlékeit arra, hogy azokat másokkal is megossza. 
Gábor Dzsingisz magyar származású holland diplomata szemüvegén keresztül egész 
Európát s benne magunkat, magyarokat látjuk.

Egyszerre szól ez a könyv rólunk, a hollandokról, bel- és külpolitikáról, politikusaink 
stílushibáiról, diplomáciánkról: baklövésekről, kompromisszum- és érdekérvényesítő 
elégtelenségekről. 425 számozo� feljegyzés nyújt értékes, politika- és mentalitástörté-
netre vonatkozó olvasmányt szakembernek, és laikusnak egyaránt.

 Dzsingisz Gábor nemcsak tájékozódik, szemlél, hanem elemez, javasol, s néha még 
recepteket is ad. Mégpedig a magyar jövő sikerességéhez. Hogy az út másik felét is le-
küzdjük. Külügyekre és belügyekre vonatkozó feljegyzések egészségesen keverednek 
a diplomata kötetének oldalain. Dzsingisz Gábor oly szakszerűen irányítja az olvasót a 
magyar belpolitika kérdéseiben, hogy arról is elfeledkezünk, hogy egy holland diplo-
mata kalauzol bennünket saját ügyeinkben. Esténként papírra vete� benyomásai élmé-
nyei, feljegyzései sokfélék. „Egységesek viszont abban, hogy mivel érzékeny vagyok az 
arroganciára, nem kedvelem, ha másokat lenéznek, nem tűröm a diszkriminációt, és 
különösen zavar a hatalom magamutogatása, legfőképpen pedig az intolerancia – eze-
ket mindig észreveszem, gyakran szóvá teszem. E jelenségek ugyanis alapvető ellentét-
ben állnak azokkal az elvekkel, amelyeket összefoglalóan európaiságnak nevezünk.”

A nagyapai ágon kassai polgári családból származó Dszingiszt a katolikus nevelte-
tés, a családban élénken élő történelmi tudat felruházta a polgár Márai-értelemben ve�
összes karakterisztikumával. Az erkölcsi normát, a polgári a�itűdöket, a politikai-szo-
ciális-társadalmi érdeklődést és elköteleze�séget, a külvilágért vállalt felelősségteljes 
magatartást o�honról hozta. Politikusi ambíciói már az egyetemi évek ala� megmu-
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tatkoztak. Pártot alapíto�, melynek programpontjaiban már akkor jelentkeze� magas
fokú szociális-szolidáris elköteleze�sége. 1968-ban holland állampolgár le�. Rögtön 
belépe� a Katolikus Néppártba (Katholieke Volkspartĳ – KVP). Politikai funkcióit Gábor 
Dzsingisz a kereszténydemokrata párt (Christen-Democratisch Appèl – CDA) jelöltjeként 
töltö�e be, amely a katolikus és protestáns pártok fúziójából jö� létre 1980-ban. Tagja 
volt pártja külügyi és kelet-közép-európai bizo�ságainak.

Az egyesült Európa gondolata a kezdetektől fogva szerves része volt az európai ke-
reszténydemokrata pártok politikájának, képviselői mindig is élharcosai voltak az európai 
egység megvalósulásának. Gábor Dzsingisz pár�ársaival, többek közö� a mostani minisz-
terelnökkel, Jan Peter Balkenendével gyakran járt Magyarországon, hogy segítse a magyar 
kereszténydemokrácia újjáéledését és integrációját az Európai Néppártok Közösségébe.

1990-ben mezőgazdasági államtitkár le� Ruud Lubbers kormányában (1990–1994), 
amely kezdeményező szerepet játszo� a koppenhágai kritériumok kidolgozásában, 
amelyekkel a közép-európai államok iránymutatót kaptak a csatlakozáshoz. A kor-
mány tagjaként kiemelkedően jó kapcsolatokat ápolt az Antall-kormány több minisz-
terével, legfőképpen a miniszterelnökkel. Rendkívül szoros együ�működés jö� létre 
Magyarország és Hollandia közö� a természetvédelmi tárcák tevékenységeinek ösz-
szehangolásában. Az „ökológiai hálózat„ rendszerének elismerése a kilencvenes évek 
elején kulcsfontosságú szakmapolitikai hangsúlyt kapo� a nemzetközi, de különösen 
az európai természetvédelem terén. Nyilvánvalóvá vált, hogy a nem véde� természetes 
és természetközeli élőhelyek sem lehetnek elszigetelt egységek; azokat is funkcionális 
rendszerben, ökológiai struktúrában kell értékelni és kezelni, hogy a kisebb-nagyobb 
élőhelyek összekapcsolása valamilyen módon megvalósuljon. Először 1993-ban, a 
maastrichti konferencián vetődö� fel egy európai szintű ökológiai hálózat létrehozásá-
nak igénye. A jelenleg működő Európai Ökológiai Hálózat (EECONET) stratégiai kon-
cepciójának kidolgozása a szoros holland–magyar együ�működésnek a gyümölcse.

Pártja, a CDA parlamenti képviselőjeként 1994 és 1998 közö� tagja volt a parlament
külpolitikai és mezőgazdasági bizo�ságának, alelnöke a területfejlesztési-lakásépítési és 
környezetvédelmi bizo�ságnak. Tagja, majd vezetője volt az EBESZ holland parlamenti 
delegációjának. 1998-ban a magyarországi parlamenti választásokat megfigyelő EBESZ-
küldö�ség különleges megbízo�jának választo�ák. Jó kapcsolata a magyar kormánnyal 
továbbra is folytatódo�. Nagyra értékelte a Horn-kormány azon próbálkozásait, hogy a 
külföldön élő magyar szakembereket bevonja az ország jövőképének, stratégiájának ki-
alakításába. Meghívo� előadója volt a kormány által 1997-ben rendeze� Magyarország 
– 2000 konferenciának, melynek keretében külföldi és hazai magyarok tanácskoztak az 
országról jól megfontolt tematika mentén. (A konferencia témái az euroatlanti integráció 
elősegítése, Magyarország képének alakulása a különböző országokban, a magyar tu-
domány és kultúra ismertsége és terjesztése, a Kárpát-medencei és a nyugati magyarság 
kapcsolatai az anyaországgal Magyarország modernizálásának tükrében voltak.)
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1998-ban Wim Kok második kormánya szakpolitikai ismeretei, illetve nyelvtudá-
sának érvényre ju�atása céljából ajánlo� Gábor Dzsingisznek mezőgazdasági-kör-
nyezetvédelmi tanácsosi pozíciót Magyarországon. Hatáskörébe előbb öt, majd 2004. 
január elsejétől hét kelet-közép-európai ország tartozo� (Magyarország, Szlovákia, 
Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Ausztria és Szlovénia). Magyarországi 
diplomáciai megbízatásának ideje ala� rendkívül jó együ�működés, munkakapcsolat 
jellemezte munkáját az Orbán-kormányza�al, a mezőgazdasági minisztériummal és a 
környezetvédelmi minisztériummal egyaránt. Könyvében erről számos feljegyzésben 
beszámol. A Medgyessy-kormány földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterével 
való kapcsolata különösen sikeres volt: Németh Imre miniszter személyes tanácsadója 
le� a holland miniszter jóváhagyásával.

A rendszerváltás utáni Magyarország történetének fontos szakaszában szólíto�a
Gábor Dzsingiszt hivatali kötelessége Magyarországra. „Azért jö�em, hogy segítsem 
Magyarország felkészülését az európai uniós tagságra” – mondja egy interjúban. Dip-
lomataként megkísérelte, hogy Magyarországon is egy ésszerűbb, az ország céljait job-
ban szolgáló mezőgazdaság és vidékfejlesztési politika jöjjön létre. Több alkalommal 
bemuta�a a holland tapasztalat alapján kidolgozo�, öt kritériumból álló feltételrend-
szerét, melyek teljesítése esetén a magyar mezőgazdaság az Európai Unióban az őt 
megillető 7. hely elérésére lenne alkalmas.

2004 decemberében jól sikerült előadást tarto� az Országos Mezőgazdasági Minősí-
tő Intézet éves kongresszusán. „A szervezők nagy örömére az új mezőgazdasági államtitkár, 
Pásztói államtitkár úr időben érkeze�. Rendkívül sajnálta, hogy mindjárt a megnyitó után rög-
tön el kelle� mennie. (…) Nincs szó rosszindulatról, de mégis furcsa, hogy egy államtitkár nem 
képes intenzívebben részt venni egy amúgy kitűnő konferencián, mint a saját előadása. (…) Ez 
volt az utolsó magyarországi előadásom, amelyre komolyan felkészültem. Próbáltam felvázol-
ni azokat a feltételeket, amelyek szerint a magyar mezőgazdaság sikeres lehet Európában. (…) 
Ha a számtalan reakciót felmérem, akkor sikeres volt az, amit elmondtam. Két mezőgazdasági 
szaklap is elkérte a szöveget. Tehát nyomtatásban is meg fog jelenni. Így mégiscsak eljut az ál-
lamtitkárhoz. Csak öt feltételt jeleztem, de mind az ötre szükség van, ha a 11. helyről a magyar 
mezőgazdaság az őt megillető 7. helyre akar felzárkózni a következő tizenkét évben a huszonötök 
Európájában.” (2004. december 11.)

Gábor Dzsingisz az öt feltételhez (1. a birtokstruktúra modernizálása, 2. a mezőgaz-
daság feltőkésítése, 3. a piacgazdaság érvényesüléséhez a szociálpolitika bevezetése, 
4. a hatékony vidékfejlesztési program kialakítása, 5. a mezőgazdaság közigazgatási 
átszervezése) pontosan meghatározo� cselekvési keretet fogalmazo� meg. A megva-
lósítás irányába a legkisebb erőfeszítés sem történt, holo� a magyar adminisztráció 
mindig is nagyra értékelte a holland szaktudást, tanácsadókészséget. Meglátása a mai 
magyar mezőgazdaság helyzetével kapcsolatban a következő: a magyar mezőgazda-
ságban hatalmasak a kihasználatlan potenciák, de a fellendülése érdekében számos 
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feladat vár a szakemberekre. A legégetőbb feladatnak azt tartja, hogy egy olyan szé-
leskörűen támogato� vidék- és mezőgazdaságpolitikát fogadjanak el, amely a me-
zőgazdaságból élők majd minden csoportjának lehetővé teszi életviszonyai javítását. 
A mezőgazdaságfejlesztési stratégiában viszont nem hagyható figyelmen kívül a hazai 
birtokszerkezet ke�őssége. Hazánkban mind a nagybirtoknak, mind a kisbirtoknak 
megvan a helye egy jól megfogalmazo� stratégiában. A tanyák, kisbirtokok világának 
fenntartása vidékfenntartó, szociális funkcióval bír. Értékük nem versenyképességük-
ben, hanem az ado� környezetben betöltö� szerepükben van.

Elismerően nyilatkozo� a jól felkészült magyar szakemberekről. Örömére szolgált, 
s részben munkája eredményének elismerése is volt, hogy 2005-ben két olyan magyar 
állampolgárt tünte�ek ki a holland Oranje-Nassau lovagrenddel, akikkel a magyaror-
szági kiküldetés évei ala� nagyon szorosan együ�működö�: „Zsilinszky, a magyar–hol-
land együ�működés motorja volt az elmúlt tizenöt évben. Az ő áldozatos munkájának és mindig 
megoldást kereső hozzáállásának köszönhető, hogy ma Magyarország az állat-egészségügyi té-
mák minden részletében tökéletesen megfelel az unió követelményeinek. (…) Vajda Laci egészen 
az uniós tárgyalások kezdetétől a mai napig állta a sarat. (…) Joggal lehetnek erre a példaszerű 
főtisztviselőre büszkék a magyarok. Kimeríthetetlen nyelvismerete, abszolút magas nívójú dip-
lomáciai stílusa és nagy szaktudása sokat hozo� a konyhára, és megbecsülést nyert Brüsszelben. 
(…) Most, hogy egy korszak, a magyar csatlakozás korszaka lezárult, örvendetes, hogy Hollan-
dia két barátja a legmagasabb holland királyi kitüntetésben részesült.” (2005. április 27.)

2002 utolsó napján a következőképpen értékeli az év történéseit: „Mit is hozo� ez az
év? Egy új miniszterelnököt, aki a Kádár-korszak titkosszolgálati tisztje volt. És ez senkit sem za-
var. Egy december 1-jei kempinskibeli fogadást, ahol a román és a magyar miniszterelnök közösen 
ünnepelték Erdély Romániához való csatolásának 1918. december 1-jei kikiáltását. (…) Az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozást. A kormány a tárgyalások utolsó szakaszát mint sikert könyvelte el. 
Holo� az eredeti ajánlat csupán annyival módosult, hogy az unió engedélyezte a saját kasszából 
való hozzájárulások kifizetését. Nem éppen siker. De hát örüljünk a csatlakozásnak, ami most már 
tényként kezelhető. Ennek jelentősége felmérhetetlen. Az intézményrendszer felépítése még sehol 
sem tart ugyan, de a csatlakozás dinamizmusa mindenképpen előbbre viszi az országot!”

Reménye a fiatalságban

Gyakran hangsúlyozza, hogy az út másik felét a fiatalok fogják megtenni. „A jól felké-
szült magyar fiatalság a sikeres magyar jövő záloga”, vallja. A diplomata szerint a ki-
vételes képességű, dinamikus, az európai viszonylatban magasan kulturált, nyelveket 
beszélő magyar fiatalságban hatalmas potenciák rejlenek. Ezek a fiatalok szellemi ka-
pacitásaik birtokában felismerik az együ�működés hozzáado�érték-képző erejét. Ők
konszenzusra törekszenek, s nem csak a saját érdekeik érvényesítésére.
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Állandóan fiatalok veszik körül, akiket „mesterként” terelget. Gábor Dzsingisz ked-
veli a fiatalos lendületet, a fiatalok köreiben végbemenő a�itűdváltozást. „Szükség van 
megújulásra, egy konszenzusra hajlamos, aví�, a »tekintélyuralmi rendszerek vonag-
lásaitól« mentes új generációra” – írja több helyen is.

Az egyetemisták „ismerik az európai dörgést” – ezt a gödöllői egyetemen tarto� elő-
adása kapcsán, 2001 végén írja. És egy másik helyen: „A magyar csatlakozás ünnepét valóban 
nem tudtam volna jobban elképzelni, mint úgy, hogy előadást tartsak a Budapesti Közigazgatási és 
Államigazgatási Egyetem Aulájában. Meggyőződésem, hogy a magyar fiatalok nagyon tehetsége-
sek, ők lesznek a csatlakozás fő nyertesei. Nyelveket beszélnek, öntudatosak, jól képze�ek. Hamaro-
san átveszik a közigazgatás, a gazdasági élet irányítását. Nincs más alternatíva.” (2004. május 2.)

Dzsingisz Gábor feljegyzéseinek két különösen fontos dátum ad keretet: 1999. már-
cius 12-én Hollandia átadja a NATO zászlóját Magyarországnak, s ezzel belép az uniós 
csatlakozás előszobájába is. A nap történelmi jelentőségén, a meghato�ságon kívül vi-
szont az elkeseredés készteti írásra: a holland légierő katonazenekara örömódát játszik, 
a holland nagykövet a zászlóátadáskor Petőfi-verset szaval, a külföldi tévéállomások 
élőben közvetítik a zászlóátadást, míg a magyar televízió csak gyors híradásban számol 
be az eseményről. A holland nagykövet Petőfi-verse, amelynek szavaival szimboliku-
san az „egységre” utalt, pedig senkinek fel sem tűnik. Ennek kapcsán így fogalmaz: 
„Hát annyira bezárkózik ez a nemzet a saját világába, hogy nem érzékeli, mennyire finoman
bonyolult, amikor egy külföldi nagykövet magyarul az egységre és sikerességre utal?”

2005. június 4-én írta utolsó feljegyzését: Hollandia, amely mindig is elöl járt a az eu-
rópai integráció továbbfejlesztésében, elsöprő többséggel „nem”-et mond az új európai 
alapokmányra vonatkozó referendumon. Ez a döbbenet megerősíti benne az elhatáro-
zást, hogy tovább kell tevékenykednie az új Európáért. Ma is ezt teszi: az Európai Unió 
közös menekültügyi és bevándorlási törvényének, a Charta of Volterrának a megalkotá-
sán fáradozó munkabizo�ság holland tagjaként. 

Az Európai Unióról, szervezetéről, működéséről, csatlakozási dokumentumokról, té-
nyekről, folyamatokról több tucat kötetnyi szakirodalmat forgathat az érdeklődő. Gábor 
Dzsingisz feljegyzésein keresztül beleláthatunk a jogharmonizáció folyamatának finom
bonyolultságába, a diplomácia gyakorlati szintű működésébe. Célja, amelyért szakmailag 
és ideológiailag is keményen fáradozo�, megvalósult. „Talán azt mondhatnám, »minden 
beteljesült«, amiért majdnem negyven évig dolgoztam” – írja. A csatlakozási feltételeket 
teljesíte�e az ország. Az európaivá válás – a klasszikus értelemben ve� európai normák-
hoz és értékrendhez való visszatalálás – útján még hosszú utat kell megtennie.

Gábor Dzsingisz diplomataiskolájában mindannyian tanulhatunk. Tudósok, politi-
kusok, hivatalnokok, közszereplők, közemberek, fiatalok és idősebbek egyaránt. Vár-
juk, hogy további tapasztalatait is megossza magyar honfitársaival.

Molenkamp-Szűcs Rita


