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Az elmúlt évek során több cikk, illetve tanulmány foglalkozott Magyarország 
nyolcvanas évekbeli külpolitikai aktivitásával, valamint a kilencvenes évek 
délszláv válságával kapcsolatos nemzetközi tevékenységével.1 Meglepő, hogy 

ezekben az írásokban nyomát sem találjuk a magyar külpolitika ebben az időszakban 
lezajlott két, meghatározó jellegű szereplésének, amelyek markáns arcélt adtak nem-
zetközi megjelenésünknek. Úgy vélem, e két – bennünket igencsak érintő – diplomáciai 
esemény folyamataiban nagyon jól tudtuk hasznosítani azt a sajátos helyzetet, amely-
ben akkoriban Magyarország létezett: az egyik esetben gyakorlatilag távozóban az 
úgynevezett szocialista külpolitikai egyeztetésekből, a másik esetben pedig a megszűnt 
keleti tömbtől megszabadultan, de még a nyugati integrációs rendszerek kapuin kí-
vül. Az egyik az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) 1986 és 1989 
közötti bécsi utóértekezlete, a másik 1992–93-ban hazánk nem állandó tagsága volt az 
ENSZ Biztonsági Tanácsában. Két olyan meghatározó és eseménydús diplomáciai ese-
ményről van szó, amelyek említése nélkül véleményem szerint nem lehet teljes és valós 
képet adni arról, milyen külpolitikai tevékenységet folytatott az akkori Magyarország. 
Számomra, aki a sors kegye folytán mindkét esemény részese voltam, őszintén szólva 
felfoghatatlan, miként lehet hazánk közelmúltbeli nemzetközi tevékenységének ismer-
tetésekor ezekről az eseményekről teljesen megfeledkezni.2

Az EBEÉ bécsi utóértekezlete (1986–1989)

Lássuk előbb az EBEÉ 1986 és 1989 között Bécsben tartott utótalálkozóját. Magyaror-
szág a helsinki folyamat találkozóinak hagyományos hármas tagolódásában – nyugati-
ak (azaz a NATO-államok), semlegesek és el nem kötelezettek, keletiek (azaz a VSZ tag-
államai) – az utóbbi csoport tagjaként vett részt a rendszeres szocialista egyeztetőkön, 
amelyek fő feladata a közös álláspontok kialakítása volt. Ez a bécsi találkozón részt 
vevő magyar küldöttség számára kényes és egyre nehezebb kihívást jelentett, mivel a 
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magyar diplomácia akkorra már jóval nyitottabb volt, mint a többi „szövetségesünké”. 
Leginkább a lengyel kollégákkal tudtunk szót érteni, ami nem volt elmondható a kelet-
német, csehszlovák, román és bolgár küldöttekről. A keletiek egyeztetőin magyar rész-
ről igen gyakran a többiekétől eltérő véleményeket fejtettünk ki és azon voltunk, hogy 
kifogásokat kereső, kétségeket kifejező eszmefuttatásainkkal enyhítsük a politikai or-
todoxiát tükröző állásfoglalásokat. (Ez lélektani szempontból sem volt olyan egyszerű, 
mint aminek ma látszik…) Ebben az időben az úgynevezett közös platformok egyre 
kevésbé határozták meg a magyar képviselők magatartását és felszólalásait, azok sok-
szor látványosan eltértek a Varsói Szerződés többi országának álláspontjától, legyenek 
azok gazdasági, emberi jogi, politikai vagy katonai jellegű kérdések. 

Az utótalálkozó megnyitása utáni hetekben, 1986 őszén a nemzeti kisebbségekkel kap-
csolatos témában jeleztük, hogy e kisebbségek határokon túli kapcsolatainak bármely 
mesterséges korlátozása károsan hat az érintett országok fejlődésére. Leszögeztük, hogy 
a kisebbségek jogait annak az országnak kell védenie, ahol a kisebbségekhez tartozó sze-
mélyek élnek, s az adott ország állampolgárai, továbbá hogy mindenfajta nacionalizmus, 
s annak legrosszabb formája, az erőszakos asszimiláció és a korlátozó gyámkodás határo-
zottan elutasítandó. Hangsúlyoztuk, hogy a nemzetiségi kérdést nem lehet végérvényesen 
megoldottnak tekinteni hozzátéve, hogy e jogok érvényesítése során szigorúan tisztelet-
ben kell tartani az európai államok területi épségét. E témában szorgalmaztuk a nemzeti 
kisebbséget kollektív jogainak elismertetését, de végül meg kellett elégednünk a „nem-
zeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai” tiszteletben tartását előíró kitétellel. (Ezt az 
alap-megfogalmazást alkalmazzák azóta is az európai államoknak az Európa Tanácsban 
és az EBESZ-ben elfogadott dokumentumai, beleértve az Európai Unió nemrég elfogadott 
lisszaboni reformszerződését is.) Igen nagy feltűnést keltett, amikor 1987 márciusában 
nemcsak azt jelentettük be, hogy támogatjuk a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kana-
dai, amerikai és más nyugati országok által benyújtott javaslatot, amely – többek között 
– felhívott a nemzetiségi kultúrák sajátos identitásának védelmére, hanem társszerzőként 
csatlakoztunk hozzá. A „keletiek” közül sokan megrökönyödéssel fogadták az e témában 
tanúsított magyar magatartást. Ezzel kapcsolatos felszólalásunkban kifejtettük, hogy e 
téma nem szűnt meg létezni csupán azért, mert egyesek úgy vélik: amiről nem beszélnek, 
az egyszerűen nem is létezik. Jeleztük, hogy a kérdés rendezése arra az országra tartozik, 
melynek területén e nemzetiségek élnek. De egyúttal – ki nem mondva, de nyilvánvalóan 
a falurombolásként elhíresült program időszakát élő ceausescu-i Romániára utalva – azt 
is hangoztattuk, nem szabad azt hinni, hogy a nemzetközi közösség, és főleg azok az álla-
mok, amelyekben a lakosság kapcsolatokat tart fenn egyes határokon túli kisebbségekkel, 
közömbösen viseltetnek az iránt, ahogyan e problémákat egy másik országban kezelik.

E magyar fellépésről a nyugati sajtó széles körben tudósított. Megírták, hogy habár 
a felszólalásban nem történt közvetlen utalás Romániára, a 34 többi EBEÉ-ország közül 
egyiknek sem volt semmi kétsége afelől, hogy miről is szól a történet. A Le Monde arról 
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írt, ez volt az első eset, hogy a Varsói Szerződés egy országa támogatásáról biztosított 
egy NATO-javaslatot az emberi jogok témájával kapcsolatos kérdésben. 1988 áprilisában 
kifejtettük, hogy a nemzeti kisebbségek kérdése egyetlen országnak sem lehet belügye. 
Az államközi kapcsolatok nem lehetnek felhőtlenek, ha e kérdést nem létezőnek nyilvá-
nítják E téren hosszabb ideje aggasztó jelenségek mutatkoznak. A közvéleményünk nem 
közömbös a kisebbségi létet veszélybe sodró, egy múlt eltüntetésére, egy nyelv és egy 
kultúra korlátozására irányuló törekvésekkel szemben. A magyar kormány arra törekszik, 
hogy a kisebbségi téma ne nehezítse a szomszédos államokkal fennálló kapcsolatainkat. 
Sajnos nem minden érintett félnél mutatkozik hasonló szándék. A nemzetközi kapcsola-
tok javulásának viszonyai között a nemzetiségekkel szembeni korlátozó és szűkítő intéz-
kedések anakronisztikusnak tűnnek. A nemzetiségeket érintő, bizonyos jövőre vonatkozó 
tervek, valamint egyes, már megtett intézkedések mélységesen elszomorítók, ellentmon-
danak a bécsi találkozón eddig kifejtett erőfeszítéseknek. A nemzeti kisebbségek fizikai 
jelenlétére utaló etnográfiai és építészeti jelek felszámolása, évszázados temetők, templo-
mok, emlékművek és történelmi szent helyek eltüntetése, helységnevek kisebbségi nyelvű 
elnevezéseinek megszüntetése, egyes települések tervezett felszámolása az emberi jogok 
megsértését jelentik. Ma senki nem állíthatja, hogy a kisebbségi kérdéseket végérvényesen 
megoldottuk volna, s a legutóbbi események fényében még indokoltabb, hogy a rendezést 
szolgáló eszközök a kisebbségek kollektív jogainak aspektusaira is kiterjedjenek. Hangsú-
lyoztuk, hogy a nemzeti kisebbségek kérdése nem területi vagy határkérdés. Pozitív pél-
daként hivatkoztunk a Csehszlovákiával, Ukrajna kárpátaljai térségével, Jugoszláviával és 
Ausztriával kialakult együttműködésünkre. Felszólalásunkban visszautasítottuk azokat 
az állításokat, amelyek Magyarországot irredentizmussal, sovinizmussal vagy nacionaliz-
mussal vádolják. Ugyanakkor hozzátettük: tudatában vagyunk, hogy a diszkrimináció, a 
rosszindulat, a nacionalista szándékok, az emberi méltóságot és a nemzeti önérzetet sértő 
kísérletek következtében országunkban is utat törhetnek maguknak bizonyos szenvedé-
lyek. Világos, hogy nem szabad utat engedni ezeknek a törekvéseknek, hiszen létezik de-
mokratikus megoldása is a felgyülemlett problémáknak, e ebben a kisebbségek hidat ké-
peznek és a közeledést szolgálják, nem pedig az elválasztás és az elidegenedés tényezői. 

A későbbiek folyamán egy részletes kimutatást is készítettünk a falurombolási prog-
ram által fenyegetett erdélyi településekről, történelmi helyekről, s ezt szétosztottunk a 
bécsi találkozó résztvevői között. Tény, hogy ez volt az első eset, amikor nemzetközi fó-
rumon egy VSZ-ország nyíltan bírálta egy ugyanabba a katonai-politikai tömbbe tarto-
zó másik szövetséges állam politikáját. Román részről a magyar fél által elmondottakat 
egyszerűen úgy kommentálták a találkozón, hogy azok minden szava hazugság.

VSZ-szövetségeseinknek kényelmetlen volt sok minden, ami a bécsi találkozón te-
rítékre került, hiszen a tárgyalóasztalnál egyebek mellett szó esett a különböző orszá-
gokban élő emberek közötti kapcsolatokról is, ezen belül családegyesítésről, vegyes 
házasságokról, turizmusról, sport- és ifjúsági kapcsolatokról, információáramlásról, 
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kultúráról és oktatásról, vallásszabadságról, személyes és szakmai jellegű utazások 
könnyítéséről, a vízumigénylés egyszerűsítéséről stb. Mind e témákban, de biztonsági 
kérdések – nevezetesen az európai hagyományos fegyveres erők csökkentése – terén is 
Magyarország a keleti blokktól igencsak eltérő, szokatlan húrokat pengetett. 1986 de-
cemberében egy felszólalásunkban például azt a jelentős szerepet emeltük ki, amelyet 
a magyarországi egyházak mind a nemzetközi együttműködés erősítésében, mind a 
magyar kultúra és nyelv megőrzésében játszanak. Szót ejtettünk a hitéletről, a vallások-
tatásról, a vallási kiadványokról is. Az erről szóló EBEÉ-rendelkezések kidolgozásában 
hatékonyan működtünk együtt Jean-Louis Taurannal, a Szentszék küldöttségének ve-
zetőjével, aki később a vatikáni diplomácia élére került. Bécsi beszédeinkben felhasz-
náltuk azt az akkor frissen megjelent pápai enciklikát is, amely a nemzeti kisebbségek 
témakörével foglalkozott. Idéztük a dokumentum azon megállapítását, miszerint a ki-
sebbségeknek joguk van a kollektív önazonosságra, s azt védeni kell, továbbá, hogy a 
kisebbségi jogok tiszteletben tartása az állam és intézményei érettségének próbaköve. 
Ez az állásfoglalás még biztosabb erkölcsi alapot adott a szomszédos országokban élő 
magyarok emberi jogai melletti kiállásunkhoz a bécsi találkozón.

1987. novemberi felszólalásunkban a kormányoknak, szervezeteknek és egyéneknek 
a helsinki folyamathoz való hozzájárulásáról kifejtettük, egy politikai rendszer akkor 
lehet hatékony, ha a társadalom tagjai megtalálják benne véleményük és érdekeik ki-
fejezésének megfelelő lehetőségeit. Aláhúztuk, hogy az egyének és csoportjaik, köztük 
a másként gondolkodók, segíthetik a társadalom előtt álló problémák megoldását, s 
hasznosan tevékenykedhetnek a helsinki folyamat céljainak valóra váltásában is.

1988 szeptemberében a bécsi találkozón felszólalt az amerikai, a brit és a kanadai 
nagykövet, megemlékeztek Wallenbergről, és felszólították a szovjet hatóságokat, 
hogy adjanak kimerítő tájékoztatást a Budapesten működött svéd diplomata sorsáról.  
Ezt sürgette az utánunk szót kért svéd és svájci nagykövet is. A magyar küldöttséget vá-
ratlanul érték e felszólalások, amelyekben Magyarországról természetesen bőven esett 
szó. Éreztük, hogy nem maradhatunk csendben. Az öt hozzászólás után szót kértünk, 
méltattuk Wallenberg tetteit, akinek neve összekapcsolódott a legújabb kori magyar 
történelemmel. Mint mondtuk, mivel Wallenberg eltűnésének körülményeit még nem 
sikerült teljes mértékben tisztázni, Magyarország „figyelemmel és nagy érzékenység-
gel” fogad minden olyan információt, amely kiegészítheti a svéd diplomata sorsával 
kapcsolatos ismereteket. Hozzáfűztük, hogy a Szovjetunióban zajló nagy változások, 
amelyek a múlt felülvizsgálatára is kiterjednek, azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy 
e kérdés is véglegesen és megnyugtató módon lezárulhat.

E felszólalásra, mint annyi más megnyilvánulásunk megtételére, nyilvánvalóan 
semmiféle instrukcióval nem rendelkeztünk, de vannak a diplomáciában olyan pilla-
natok, helyzetek, és ez az időszak különösen ilyen volt számunkra, amikor az ember-
nek magának kell eldöntenie, mit és hogyan cselekszik. Az A Wallenberg-rejtély című 
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New Yorkban kiadott könyv szerint a nyugati nagykövetek e kérdésben Bécsben tett 
felszólalásainál jóval nagyobb jelentősége volt annak, hogy a magyar küldöttség szin-
tén Moszkvához fordult. Ez volt az első eset, hogy egy a Varsói Szerződéshez tartozó 
kommunista rezsimből való nagykövet vette a bátorságot, és egy nyilvános európai 
fórumon kihívást intézett Moszkvához, írja a könyv. Megjegyezzük, hogy az ülésen 
kialakult légkörben a szovjet nagykövet ígéretet tett arra, hogy hatóságai mindent meg-
tesznek a Wallenberg-ügy ismeretlen részleteinek tisztázására.

A bécsi találkozó kezdetén, amikor a gorbacsovi peresztrojka épp hogy elkezdte 
éreztetni hatását a kelet–nyugati kapcsolatokban, a konzervatív kelet-európai küldött-
ségek még abban a szellemben tevékenykedtek, hogy bírják a „nagy testvér” bizalmát 
és támogatását, s mintegy biztonságban érezhetik magukat. Aztán lassan, de érezhe-
tően változni kezdett a helyzet. A tömbön belüli szovjet magatartás ellenzésből csendes 
toleranciává, majd beletörődésre, sőt bizalmas megértésre változott a „rebellis” magyar 
magatartás iránt. Kezdett kicsúszni a talaj a rendőrállami NDK, az ortodox Csehszlová-
kia, az ultranacionalista securitatés Románia és a teljesen szervilis Bulgária képviselői-
nek lába alól. Erre utalt a bécsi találkozó 1989. januári záró szakaszában George Shultz 
amerikai külügyminiszter, amikor felszólalásában a társadalmi-gazdasági megújulási 
folyamatok kapcsán – igen diplomatikusan, de azért nevén nevezte a problémás orszá-
gokat – sajnálatát fejezte ki, hogy az NDK, Románia, Bulgária és Csehszlovákia részéről, 
mint mondta, félénkség tapasztalható hasonló lépések megtételében. (Lengyelország 
kapcsán meg kell jegyeznem, hogy habár publikusan nem akartak vagy nem tudtak lé-
pést tartani velünk, informálisan velük tudtuk a legjobban a közös nyelvet megtalálni.)

Persze azért a szovjet diplomáciában sem könnyen tört utat magának a Gorbacsov 
által meghirdetett új gondolkodás, s egyesek Moszkvában sem voltak elragadtatva 
az összeurópai események menetétől. A bécsi találkozó második felében Horn Gyula 
külügyi államtitkár a szovjet fővárosban járt, ahol egyes tárgyalópartnerei bizalmasan 
meglepetésüknek adtak hangot a bécsi magyar küldöttség tevékenysége kapcsán, s kö-
zölték, úgy gondolják, hogy a küldöttségvezető által e fórumon kifejtettek bizonyára az 
illető saját nézetei, s nem tükrözik a hivatalos magyar álláspontot. Az államtitkár, mi-
után Budapesten maga tájékoztatott a fenti „panaszról”, közölte, térjek vissza az oszt-
rák fővárosba, és tegyem, amit eddig is tettem.

Mint jeleztük, Románia különösen rossz szemmel nézte a humanitárius területen 
tett bécsi magyar állásfoglalásokat. 1988. októberében a központi pártlap, a Scintea – a 
magyarországi nacionalista, soviniszta reakciós körök s egyes hivatalos magyar sze-
mélyek tendenciózus, befeketítő nyilatkozatairól szólva – azt írta, hogy a bécsi EBEÉ-
találkozón Magyarország olyan javaslatokat támogat, amelyek ellentétben állnak a hel-
sinki záróokmány előírásaival, az államok belügyeibe való be nem avatkozás elvével, 
lemond a nemzetközi kapcsolatok számos szocialista elvéről, és csatlakozik a legreak-
ciósabb erőkhöz. Egyre idegesebb lett az NDK is, mert olyan rendelkezések születtek 
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Bécsben, amelyekről egyre kevésbé volt elképzelhető, hogy a keletnémet rezsim és más 
hasonszőrű államok végre tudnák azokat hajtani.

1988 decemberében az emberi jogok kapcsán tett felszólalásunkban aláhúztuk, hogy 
e kérdés túllépett a nemzeti kereteken, a nemzetközi élet fontos és legitim területévé 
vált és lehetővé teszi e jogok megsértése eseteinek figyelemmel kisérését. Felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy közelíteni kell egymáshoz az emberi jogok különböző értelme-
zéseit, s hogy e jogok nem kizárólagosan ilyen vagy olyan politikai rendszer részei. 
Elmondtuk azt is, hogy a magyar kormány egy demokratikus szocializmus létrehozá-
sára törekszik (a hangsúly itt nyilvánvalóan az első szóra helyeztetett), hozzátéve, hogy 
el kell vetni az engedélyezésen, a gyámkodáson, a paternalizmuson alapuló politikai 
felfogást, azt a megközelítést, amely a népet politikailag kiskorúnak, mintegy névtelen 
tömegnek tekinti, s amely – egy jól ismert logika szerint – a jótékonykodó központi 
hatalom nagyvonalúsága révén részesül a haladás áldásaiból. Síkraszálltunk amellett, 
hogy az egyének, tekintet nélkül politikai meggyőződésükre, részt vehessenek orszá-
guk társadalmi és gazdasági orientációjának kialakításában. 

Mire eljutottunk 1989 elejére, mind egyértelműbbé vált, hogy Bécsben „forradalmi” 
jellegű záródokumentum születik, amely jelentős kihívások elé állít jó néhány kelet- 
európai fővárost. A szovjet diplomáciának intenzív háttérmunkát kellett végeznie, hogy 
egy-egy rakoncátlan szövetségese ne akadályozza meg a bécsi dokumentum elfogadá-
sát. A bécsi szovjet küldöttség vezetője e célból nyilvánosságra nem hozott látogatást tett 
Kelet-Berlinben, hogy a Honecker-rezsimet rávegye a záródokumentum elfogadására. 
A bécsi találkozót lezáró külügyminiszteri szakaszon Románia be is jelentette országa 
fenntartásait a záródokumentum egyes pontjaival szemben, és egy úgynevezett értel-
mező és fenntartási nyilatkozatot tett. Ebben bejelentette, hogy a dokumentum rendel-
kezéseit csak annyiban tartja magára nézve kötelezőnek, amennyiben bizonyos megál-
lapításokat abból elfogad (!). Nem érdektelen idézni Ion Totu román külügyminiszter 
kijelentését: „Csak kívánni lehet, hogy a szociális problémákat, a demokratikus szabad-
ságjogok és az alapvető emberi jogok, így a kisebbségi jogok biztosítását úgy oldják 
meg, mint Romániában.” Szerinte a bécsi dokumentumnak a vallásszabadsággal és az 
utazási szabadsággal kapcsolatos megfogalmazásai ellentmondanak az 1975-ös helsinki 
záróokmány szellemének, s román megítélés szerint a dokumentum előírásait a kormá-
nyoknak az alkotmányhoz igazítva, saját törvényeik szellemében kell megvalósítaniuk. 
Erre volt válasz Várkonyi Péter külügyminiszter beszéde, amelyben hangsúlyozta: elszi-
getelődött az a felfogás, miszerint a be nem avatkozás elvére hivatkozással el lehet hárí-
tani minden jogos kritikai észrevételt, és ki lehet bújni a kötelezettségek teljesítése alól. 
Ezek betartása, hangzott el a felszólalásban, nem lehet a résztvevők kizárólagos belügye, 
a belső törvények nem kerülhetnek ellentétbe a nemzetközi kötelezettségekkel.

A fentiekből is látható, hogy – a „keletiek” többi tagjától eltérően – magyar rész-
ről mennyire más hangon és más tartalommal tudtunk megszólalni a bécsi találkozón. 
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Szinte naponta éreztük, hogy különleges időszakban lépünk fel egy fontos kelet–nyu-
gati nemzetközi főrumon. Sajátos autonóm hangvételünkkel, a Külügyminisztérium-
mal való kapcsolatainkban igen nagyfokú autonómiával felvértezve, a keleti tömb többi 
tagjától eltávolodva, de a Nyugathoz még nem tartozva, egy olyan interregnum állapo-
tába kerültünk, ahol markáns jelleget kaptak a magyar megnyilatkozások, informális 
megjegyzések. Ezek iránt a nyugati küldöttségek igen hamar kitüntetett figyelemmel 
kezdtek viseltetni. Jóval később mondták el nekünk, iránymutató volt számukra, hogy 
a magyarok miképp nyilatkoznak és viselkednek Bécsben, mert ezen keresztül tudták 
felmérni, milyen folyamatok zajlanak a Varsói Szerződésen belül. A még létező kétpó-
lusú világ adott viszonyai között – a kedvező nemzetközi körülményeket felhasználva, 
a Nyugat érdeklődő figyelmétől, sőt rokonszenvétől kisérve, az új, toleránsabb szovjet 
külpolitikai magatartásra is építve, és ráérezve az otthoni politikai korlátok lazulására 
– úgy vélem, sikerült az osztrák fővárosban a nyolcvanas évek végén eredetiségünkkel, 
relatív önállóságunkkal öregbítenünk országunk presztízsét.

Magyarország nem állandó tagsága az ENSZ Biztonsági 
Tanácsában (1992–1993)

Magyarország a világszervezetbe 1955-ben történt felvételét követően első ízben 1968–
69-ben került a BT nem állandó tagjai közé. Ez egy egészen más kor, a kelet–nyugati 
szembeállás és konkrétan a Varsói Szerződés csehszlovákiai beavatkozásának időszaka 
volt. Az igen kis létszámú, gyakorlatilag a VSZ tagságával megegyező úgynevezett ke-
let-európai regionális csoport (gondoljunk csak az ázsiai, afrikai, latin-amerikai vagy 
akár a nyugat-európai csoport összehasonlíthatatlanul nagyobb létszámára) létezésé-
nek „indokoltságát” a kétpólusú világ körülményei határozták meg. E csoport nagyobb 
problémák nélkül, „testvériesen” állapodott meg előre arról, hogy – a Szovjetunió ál-
landó tagsága mellett – melyikük kerül be a következő kétéves időszakban nem állandó 
tagként a BT-be. Magyarországnak az újabb alkalomra majd negyed századot kellett 
várni, amikor is – a kelet-európai csoporton belül előre elkészített forgatókönyv alapján 
– 1992–93-ban ismét helyet foglalhatott a világszervezet legfontosabb testületében.

Meg kell jegyeznem, hogy az európai rendszerváltozásokat követően megszűnt az 
előzetes megállapodás a BT-be kerülő kelet-európai csoporttag kilétéről, továbbá – s ez-
zel nyilvánvaló összefüggésben – a politikai átalakulások küszöbén még csupán kilenc 
tagot számláló regionális csoport egy-két év leforgása alatt 22-re (s azóta tovább is) nö-
vekedett. Annak idején e riválisok nélküli csoportjelölésünk megkímélte a magyar dip-
lomáciát attól a bizonytalan kimenetelű intenzív „népszerűsítő” kampánytól, amelyet 
minden olyan országnak vállalnia kell, amely regionális csoporttámogatás nélkül vág 
neki a BT-tagság elnyerését célzó rögös útnak. Viszont feltétlenül ide kívánkozik, hogy 
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a 2012–13. évi kelet-európai nem állandó BT-tagság elnyeréséért folytatandó küzdel-
mében Magyarországnak – hasonlóan a másik három (!) velünk versengő csoportbeli 
országhoz – fel kell készülnie egy komoly, szerteágazó, a különböző fővárosokban és 
regionális központokban folytatandó lobbizásra, külön figyelmet fordítva arra a nem 
elhanyagolható körülményre, hogy a kelet-európai jelöltekről így az ENSZ teljes tag-
létszáma, majd kétszáz ország fog szavazni. BT-kampányunkat tehát mind az öt konti-
nensen ki kell bontakoztatnunk.

Mint fentebb láttuk, a BT-ben helyet foglalni nem szokványos, magától értetődő ese-
mény. A magyar diplomácia számára különleges kihívás volt, hogy a kétpólusú világ 
megszűnésekor hirtelen egy korábban ismeretlen, dinamikusan változó, az addigi pa-
raméterrendszereket elsöprő instabil nemzetközi szintér „boszorkánykonyhájában” 
találta magát. Emellett – és legfőképpen – egy olyan konfliktus kezelése szakadt rá a 
szó szoros értelmében, melyben rendkívül érintett volt, és a BT többi tagjához képest a 
legtöbb helyi ismerettel rendelkezett. Habár „csak” nem állandó tagja volt a testületnek 
(ahol azért az öt állandó tagra sokkal inkább figyelnek), informális, tehát zárt ajtók mö-
götti és hivatalos megnyilvánulásaival végig azon volt, hogy pontosítsa, kiegészítse, ha 
kell, „helyre tegye” a BT-ben kifejtett véleményeket, az elfogadandó határozatok, elnö-
ki nyilatkozatok megfogalmazásait, illetve újra és újra szembesítse a világszervezetet 
felelősségével. A magyar diplomácia a világszervezetben olyan egyedülálló esemény-
sorozat szemtanúja, cselekvő részese lett a közvetlen szomszédságunkban zajló véres 
konfliktus kapcsán, amely párját ritkító az elmúlt évtizedekben folytatott nemzetközi 
multilaterális tevékenységünkben.

A délszláv válság 1991 nyarán egyre fenyegetőbb méreteket öltött. Még nem vol-
tunk a BT tagjai, amikor szeptemberben, Kanadához és Ausztráliához hasonlóan – a 
Külügyminisztériummal való egyeztetés alapján – az egyre romló jugoszláviai hely-
zetre való tekintettel ENSZ-képviseletünk levelet intézett a BT soros elnökéhez, kérve 
a testület összehívását. Mindezt abban a hitben tettük, hogy a világszervezet központi 
és hatékony szerepet fog játszani a jugoszláviai válság rendezésében. Még meg se mele-
gedtünk a BT számunkra fenntartott székein, amikor 1992. január első napjaiban a ma-
gyar kormány memorandumot intézett a testülethez, amelyben visszautasította azokat 
a jugoszláv vádakat, hogy hazánkból fegyverszállítások folynának déli szomszédunk 
területére. Biztonsági tanácsi tagságunk nyitánya gyakorlatilag egybeesett azzal a 
különleges eseménnyel, hogy a testület, fennállása óta első ízben, 1992. ja nuár 31-én 
csúcstalálkozót tartott, melyen a 15 tagú Tanácsból tizenhárman állam- vagy kormány-
fői szinten képviseltették magukat. Ott volt id. Bush amerikai, Jelcin orosz, Mitterrand 
francia elnök, Major brit miniszterelnök, II. Hasszán marokkói király, Magyarországot 
Antall József kormányfő betegsége miatt Jeszenszky Géza külügyminiszter képvisel-
te, aki beszédében többek között síkraszállt ENSZ-megfigyelők vagy -békefenntar-
tók Jugoszláviába küldése, valamint egy fegyverembargó meghirdetése mellett. A BT 
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csúcsszintű ülésére közvetlenül a kétpólusú világ megszűnését követően, a hatalmas 
politikai változások idején került sor. A kiadott dokumentum hitet tett a Biztonsági 
Tanács központi szerepe mellett a kollektív biztonság megőrzése mellett is. Ekkor már 
ropogtak a fegyverek a korábbi Jugoszlávia területén, s gyülekeztek azok a viharfel-
hők, amelyek a következő években hurrikánként tulajdonképpen elsodorták a BT-t. De 
ezt a csúcstalálkozó részvevői még nem észlelhették.

Magyarország – kivételes helyzetben, BT-tagként – egy olyan drámával szembesült, 
melynél közelebb válság már nem is kerülhet területéhez. Szinte biztos vagyok, hogy ha 
a következő években és évtizedekben hazánk ismét bekerül a testületbe, képviselőinek 
nem kell majd olyan mindennapos kihívásokkal, nehézségekkel, gyötrő dilemmákkal 
megküzdeniük, mint amit Jugoszlávia szétesése és az azt követő vérfürdő jelentett Ma-
gyarország s BT-ben ülő képviselői számára. De Budapest egyszerűen nem ismerte fel 
a magyar BT-tagság fontosságát, az ebben rejlő kivételes lehetőségeket egy olyan válság 
esetében, mint a délszláv, s visszatekintve elmondható, hogy – habár a képviselet igye-
kezett a lehető legteljesebb tájékoztatást adni az otthoniaknak arról, mi folyik a BT-n be-
lül – a kapcsolat a budapesti központ és a New York-i magyar ENSZ-képviselet között, 
egy-két ritka kivételtől eltekintve, egyoldalú volt. Hazánk geopolitikai helyzetéből, tör-
ténelmi, földrajzi adottságaiból és történelmi ismereteiből fakadóan – az egyéb szinteken 
e témában zajló nemzetközi találkozóinkon, megbeszéléseinken, felszólalásainkon túl 
– sokkal jobban ki kellett volna használni a kínálkozó egyedülálló, az operatív beleszó-
lásra folyamatos lehetőséget nyújtó helyzetet, amit testületi tagságunk kínált, nemzeti 
álláspontunk ismertetésére, javaslatok megtételére, ha kell, helyreigazításokra a BT-ben. 
Hogy ezt az üres hátteret, ezt a New York–Budapest egyirányú utcát a BT asztala körül 
ülő többi kollégánk nem érezte, nem sejtette, nem a Külügyminisztérium múlott.

Ebben az időben a Külügyminisztériumban nem is nagyon tudták, mi az a multila-
terális külpolitika. A nyugati integrációs rendszerekben való eljövendő részvételünk 
egyik nagy hasznát abban láttam, hogy az majd rákényszeríti országunkat a planetáris 
szintű, átfogó, valóban nemzetközi léptékű gondolkodásmódra. Ezért sokkal jobban 
tudatosítani kellett volna a magyar politikai elitben, de a Külügyminisztériumban is, 
hogy milyen lehetőséget kapott az ENSZ-ben a magyar külpolitika. Sokan alig tudtak 
valamit erről a tevékenységről. Már kétéves BT-tagságunk vége felé egy másik, kiemelt 
fontosságú európai állomáshelyen dolgozó egyik kollégám nekem címzett táviratának 
egyik mondata, miszerint fogalmuk sincs, mit csinálunk mi ott New Yorkban a BT-ben, 
hidegzuhanyként hatott ENSZ-képviseletünkre.

Az ENSZ-titkárság által 1992–93-ról készített kimutatás szerint a korábbi esztendők-
höz képest drámai módon megugrott a Biztonsági Tanács hivatalos üléseinek, nem hi-
vatalos konzultációinak, határozatainak és elnöki nyilatkozatainak száma. A korábbi 
évek ötven körüli – a munka lényegét jelentő – nem hivatalos konzultációja helyett 
tagságunk utolsó évében, tehát 1993-ban 1200 (!) ilyen tanácskozásra került sor. Egy 
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amerikai tanulmány szerint a testületben 1967-hez képest 1992-re tízszeresére nőtt a 
munka. E számok mögött ott van a délszláv válság mindent elöntő pokla. A testület 
szinte naponta, órákon át, sokszor éjszakákba nyúlóan vizsgálta és próbálta kezelni e 
kérdést. Faxgépeink ontották magukból a különféle ENSZ-titkársági anyagokat, jelen-
téseket, határozattervezeteket és egyéb dokumentumokat. Tudtuk, hogy külföldi kollé-
gáink el is várják tőlünk, a magyar diplomáciától, hogy BT-tagként hallassuk hangun-
kat a testület elé kerülő minden kérdésben. Érthető volt, hogy a „választékból” – mert 
az volt bőven – különösen a délszláv téma volt számunkra olyan becsületbeli dolog, 
amelyben hallgatnunk groteszk és rendkívül imázsromboló lett volna. Nem így tet-
tünk, de az, hogy egyesek egy röpke évtized után elfeledkeznek a magyar BT-tagságról 
vagy nem tudnak róla, csak megerősíti azt a korábbi felismerésemet, hogy Budapest 
mellett „elment” BT-tagságunk, a központ nem észlelte, hogy – a BT-ben „helyi erőből” 
történt magyar kezdeményezéseken túl – profitálnia kellett volna e tálcán kínált lehe-
tőségből. Ugyanis a magyar kormány képviseletében az ENSZ-ben dolgozó külügyé-
reknek állandóan készenlétben kellett lenniük, hogy – mintegy az első vonalban – ál-
lást tudjanak foglalni a velünk szomszédos térségben kibontakozó, majd végigviharzó 
pusztítás által felvetett kérdésekben. Szerencsére, józan eszükre és saját információikra 
támaszkodva, továbbá élve az „itt Keleten már nem, ott Nyugaton még nem” kivételes 
pillanatával, igen nagyfokú autonómiával éreztetni tudták, hogy magyarok is vannak a 
BT padsoraiban. Az ott eltöltött idő azt is lehetővé tette, hogy közvetlenül, első kézből, 
belső döntéshozatali folyamatok részeseként tapasztalhassuk, miként kezel a világ s 
ezen belül az atlanti közösség és Európa egy olyan válsággócot, mint a délszláv. El-
mondható, hogy döbbenetes és rendkívül frusztráló volt nap mint nap szembesülni 
azzal a tehetetlenséggel és cselekedni nem akarással, amely e válságban a nemzetközi 
közösség magatartását jellemezte. A világ vezető hatalmai, illetve országcsoportjai arra 
a kiindulópontra helyezkedtek, hogy a délszláv válság nem fenyegeti alapvető stratégi-
ai érdekeiket. Ráadásul igen jelentős ismerethiánnyal kezdtek e konfliktus kezeléséhez. 
Később aztán a konfrontáció és az ezzel együtt járó keményebb katonai fellépésből fa-
kadó veszélyek elkerülésének módozatait keresték.

 BT-tagságunk legelső időszakában a testület elsősorban Horvátországgal volt elfog-
lalva. 1992 januárjában informális konzultáción határozott támogatásunkról biztosítottuk 
ENSZ katonai összekötő tisztek kiküldését déli szomszédunkhoz. Februárban a BT hiva-
talos ülésén szorgalmaztuk kéksisakosok mielőbbi Horvátországba küldését, a nem hiva-
talos konzultációkon felhívtuk a testületet, kísérje szoros figyelemmel a fejleményeket, és 
az ezzel kapcsolatos javaslatok időben kerüljenek a tárgyalóasztalra. A BT tagjai értékíté-
leteinek bizonytalanságát és tévelygéseit mintegy előre vetítve az egész délszláv válság 
kezelésére, a konfliktusnak ebben a szakaszában tapasztalhattuk, hogy bizonyos nagy-
hatalmak idősebb politikusi nemzedékének egyes képviselői – talán a legutóbbi világhá-
ború emlékeinek, valamint a milosevici propaganda hatásaként – a szerbeket ipso facto 
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szabadságharcos partizánoknak, a horvátokat viszont kollaboráns usztasáknak vélték. 
Később pedig egy nyugati BT-nagyhatalom képviselője – ugyancsak a belgrádi téziseket 
visszhangozva – abban a hitben élt, hogy Bosznia tulajdonképpen egy titoista kitaláció. 

Mivel előre látható volt, mi várható, ha a harcok netán Boszniára is átterjednek, az 
ekkoriban ugyancsak BT-tag Ausztriával együtt ennek hangot is adtunk a testületben. 
Kifejtettük, nem zárjuk ki, hogy horvát területeken kívül Jugoszlávia más megszállt 
részeire is ENSZ-személyzet kerüljön. Az időközben, április elején függetlenségét ki-
kiáltó Bosznia és Hercegovina azzal a kéréssel fordult az ENSZ-hez, hogy Horvátország 
mellett Boszniába is telepítsenek UNPROFOR békefenntartó erőket. Az UNPROFOR 
mandátumának kiterjesztését ezekben a hónapokban csak Franciaország, Ausztria és 
Magyarország szorgalmazta. Úgy tűnt, hogy a BT egyes tagállamai nem voltak hajlan-
dók vagy képesek tudomásul venni a körvonalazódó veszélyt. Az ENSZ-titkárság pedig 
akkoriban kivitelezhetetlen vállalkozásnak minősítette a kéksisakosok boszniai telepí-
tését. Érdekes tény, hogy ebben az időben a BT el nem kötelezett tagjai, akik később a 
belgrádi rezsim leghatározottabb bírálói és a bosnyák állam legfőbb védelmezői lettek, a 
belügyekbe való be nem avatkozás elvére hivatkozva igencsak vonakodtak attól, hogy a 
világszervezet úgy küldjön békefenntartó erőket a széteső Jugoszláviába, hogy abba az 
akkor már csonka jugoszláv szövetségi kormány ne egyezzen bele. Húzódoztak attól is, 
hogy délszláv vonatkozású határozataiban a BT az ENSZ Alapokmánya kikényszerítő 
intézkedéseket kilátásba helyező VII. fejezetére hivatkozzon. Ezt a magatartást az is mo-
tiválta, hogy ezek az országok Jugoszláviában ekkor még az el nem kötelezett mozgalom 
egyik alapító tagját látták, nehezen tudtak elszakadni a valaha nagy tekintélynek örven-
dő harmadik világbeli Jugoszláviával kapcsolatos emlékeiktől és beidegződéseiktől.

Külön említést érdemel, hogy ebben az időben a magyar ENSZ-képviselet hatéko-
nyan segítette a függetlenségét elnyert Szlovénia és Bosznia nemzetközi szintéren való 
megjelenését, tájékozódását az őket érintő kérdésekben. Rendszeres kapcsolatot tartott 
e két ország New Yorkba küldött, diplomata státussal még nem rendelkező, sajtótudó-
sítói vagy más minőségben ott tartózkodó képviselőivel (a szlovén Ignac Golobbal és 
a bosnyák Mohamed Sacirbey-jel), akik – országaiknak a világszervezetbe történt má-
jusi felvételét követően – nagykövetként folytatták tevékenységüket. Az a körülmény, 
hogy Magyarország ekkor a BT tagja volt, s így közvetlen információkkal rendelkezett 
a testület délszláv vonatkozású informális, azaz zártkörű vitáiról, a két állam számára 
rendkívül értékessé tette a magyar képviselettel való kapcsolattartást. Így mi tettük pél-
dául lehetővé, hogy Haris Silajdic bosnyák külügyminiszter – egy még ENSZ-en kívüli 
ország esetében szükséges tagállami, ez esetben magyar „kezességgel” – bebocsátást 
nyerjen a világszervezet épületébe, és ott sajtókonferenciát tarthasson.

Áprilisban zárt ajtók mögött jeleztük a BT-nek, hogy a boszniai események kapcsán 
számos alkalommal megsértették Magyarország területét és légterét. Utaltunk arra, 
hogy Bosznia a függetlenségre szavazott, de szélsőséges elemek az országban és azon 
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túl is erőszakos cselekményeket követnek el. Aggodalmunkat fejeztük ki annak kap-
csán, hogy ezekben az akciókban részt vesznek a Jugoszláv Néphadsereg egységei is.  
A helyzet súlyossága miatt a bosnyák kormány kérése ENSZ-békefenntartók telepíté-
sére szerintünk még indokoltabb. Kértük az ENSZ titkárságát, hogy folyamatosan tájé-
koztasson a riasztó boszniai helyzetről, mivel a késlekedés az ENSZ-erők telepítésében 
nagyon veszélyes lehet.

Április végén vetette fel Ausztria a BT nem hivatalos konzultációin, hogy követeljék 
minden idegen fegyveres erő távozását Boszniából, ami elsősorban a jugoszláv fegyve-
res erők kivonását jelentette volna. Ezzel egyetértve kijelentettük, a BT nyílt területi hó-
dítás szemtanúja, melynek célja, hogy erőszakos úton egy nemzetállamban tömörítsék 
az egy etnikumhoz tartozókat. Hozzátettük: ha mindenki ezt a logikát követné, egész 
Közép- és Kelet-Európa igen hamar egy újabb apokalipszis színterévé válna. Júniusban 
ugyanezen a fórumon kifejtettük, már az év elején jeleztük, hogy az ENSZ-műveleteket 
a horvát területeken túl ki kell terjeszteni Boszniára és a volt Jugoszlávia más térségeire 
is, mert a népek és kisebbségek együttélésére leselkedő, nem képzeletbeli, hanem na-
gyon is konkrét veszélyek továbbra is fennállnak. A passzivitással és tétlenséggel szem-
ben a békefenntartás az egyetlen alternatíva. Hangoztattuk, hogy az a kíméletlenség, 
amellyel szerb erők Szarajevót lövik, és figyelmen kívül hagynak minden rendezési 
kísérletet, jelzi, kik és hol vannak az erőszak és az elvakult terror igazi felelősei.

Ebben az időben a Biztonsági Tanács rendületlenül gyártotta a boszniai helyzet kap-
csán az „aggódást” kifejező elnöki nyilatkozatokat. Egyre általánosabbá vált az a BT-t 
azután hosszú ideig jellemző megközelítés, amely valamiféle „semlegesség” álarcában 
„a helyzet kialakulásáért mindegyik fél felelős” hangzatos érvét sulykolta. Valójában 
mindegyik félnek lehetett szerepe a harcok kitörésében, de egyáltalán nem volt mindegy, 
hogy a felek ezért milyen mértékben voltak felelősek. (A világszervezetet jellemző ezen 
magatartást, a nem kifogásolható „részrehajlás-nélküliséggel” ellentétes „gondolkodás 
nélküli semlegességet” [unthinking neutrality] bírálta kegyetlen őszinteséggel Kofi Annan 
ENSZ-főtitkár egy évekkel később a délszláv konfliktusról kiadott jelentésében.)

Az ilyen semleges hangnem miatt, ami gyakorlatilag egyenlőségjelet tett támadó és 
áldozat között, Bosznia ENSZ-képviselője egy ízben éles hangú levélben tiltakozott az 
ENSZ főtitkáránál. Jellemző volt a BT-beli állapotokra, hogy a levél nem kis botrányt 
kavart a testület nem hivatalos ülésén. A bosnyák levél kissé nyers hangvétele mintha 
elfeledtette volna egyesekkel, hogy mi is történik a helyszínen. Egy BT-állam indítvá-
nyozta is, hogy a testület elnöke tegye szóvá a dolgot a bosnyák nagykövetnél. Mások 
viszont kijelentették, lehet ugyan, hogy a nagykövet túl nyersen fogalmazott, de ezt egy 
agresszió áldozatává lett ország képviselőjeként tette. Magyar részről jeleztük, hogy ha 
a BT elnöke mégis úgy döntene, hogy a testület nevében bekéreti a bosnyák nagykö-
vetet, ezt Magyarország egyetértése nélkül teszi meg. A bosnyák ENSZ-képviselőhöz 
intézendő „figyelmeztetésből” végül nem lett semmi, de ez az epizód is jól mutatta a 
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boszniai háború kapcsán kialakult helyzetet, az arányvesztést és a helyszíni viszonyok-
ból fakadó tétek fel nem ismerését.

Közben a helyzet Boszniában egyre súlyosbodott, a fegyveres összecsapások mind 
hevesebbé váltak. A BT ekkor elnöki nyilatkozatot kívánt erről kiadni, s a szöveg szer-
kesztési vitájában magyar és osztrák részről indítványoztuk, a dokumentum tegyen uta-
lást Bosznia és Hercegovina területi integritása tiszteletben tartásának szükségességére. 
A BT-ben még ebben a témában is komoly vita kerekedett a testület tagjai között. Kína 
és India például határozottan ellenezte ezt, s voltak, akik még azokat a mondatokat is 
töröltetni kívánták a születendő szövegből, amelyek Bosznia önálló államiságára utal-
tak. Végül az elfogadott elnöki nyilatkozat arra hívott fel, hogy haladéktalanul szűnjön 
meg a Bosznia és Hercegovina belügyeibe való külső beavatkozás, mintegy közvetett 
célzásként arra a közismert tényre, hogy a boszniai helyzet elmérgesedése többek között 
a jugoszláv (belgrádi) beavatkozásnak tudható be. Magyar részről jeleztük, hogy e nyi-
latkozat éppen csak elérte a magyar küldöttség által elfogadható minőségi szintet.

Május végén újabb vérengzés történt Szarajevóban, ezt követően a BT a Jugoszlá-
viával fennálló gazdasági kapcsolatok, a légi és egyéb forgalom részleges, illetve tel-
jes felfüggesztését elrendelő határozatot fogadott el Magyarország társszerzőségével, 
Kína és Zimbabwe tartózkodása mellett. Ahogy az atrocitásokról és a koncentrációs 
táborokról szóló boszniai híradások egyre nagyobb teret kaptak a médiában, úgy nőtt 
a nyomás, hogy a BT tegyen hathatósabb lépéseket.

Június közepén a testület nem hivatalos tanácskozásán arról szóltunk, hogy alapve-
tő különbség van a Jugoszláv Néphadsereg által a boszniai szerb erők rendelkezésére 
bocsátott nehézfegyverekkel elkövetett akciók és a muzulmán, a horvát és a szerb – és 
itt megismételtük: szerb (mert voltak ilyenek!) – boszniaiak védelmi műveletei között, 
akik a polgári lakosság elleni terrortámadásokat igyekeznek megállítani. Kifejtettük: 
nem haszontalan emlékeztetni a BT-t arra, hogy a boszniai fejlemények egy bizonyos 
politika eredményei, mely politika vérbe borította az Alpoktól az Ohridi-tóig terjedő 
országot, sikerült mesteri módon feldarabolnia a délszláv föderációt, és elszabadította 
az ultranacionalizmus soviniszta szenvedélyeit. E veszélyes fertőzés nemcsak a volt 
Jugoszlávia népeit, hanem Közép- és Kelet-Európa valamennyi nemzetét fenyegeti, és 
se Babic (ti. a krajinai szerbek vezére), se Milosevic nem tudja leplezni elsődleges fele-
lősségét a térségben kialakult pusztításért. A lelki sebek lesznek majd a legnehezebben 
gyógyíthatók és felejthetők, s a mindenhonnani nacionalisták által terjesztett métely 
ellen a legnagyobb erővel kell küzdeni.

Júliusban osztrák és magyar kezdeményezésre összeült a BT hivatalos ülése, ahol 
Ausztria határozattervezetben szólította fel Belgrádot a harcok azonnali beszüntetésére, 
illetve, ha ez nem történik meg, további lépéseket helyezett kilátásba. Magyar részről 
kifejtettük, eljött az idő, hogy Belgráddal beláttassák történelmi tévedését. Ha ez nem 
történik meg, azt a rossz üzenetet közvetítjük a világnak, hogy ne számítson a BT-re, az 
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ENSZ-re, a nemzetközi közösség fellépésére. Persze az ilyen venezuelai, osztrák, magyar, 
zöldfoki-szigeteki és más BT-tagok részéről elhangzottak nem hatották meg a BT tag-
jainak egy részét, s továbbra sem történtek hatékony lépések a konfliktus felszámolására. 
Ezen nem változtatott sem az UNPROFOR immár boszniai jelenléte, sem pedig mandá-
tumának általunk üdvözölt szeptemberi bővítése és létszámának növelése Boszniában.

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Szerbia és Montenegró) felvételéről 1992. szep-
tember végén tartott ENSZ-közgyűlési ülésszakon magyar részről emlékeztettünk arra, 
több BT-határozat tükrözi, hogy az elmúlt másfél év véres eseményeiért az elsődle-
gesség felelősséget kétségkívül a belgrádi hatóságok viselik A 20. század végén alig 
elképzelhető atrocitások és pusztítások történnek a térségben, s nehéz megszabadulni 
a keserűség, a frusztráció és a csalódottság érzésétől. Pedig most előre kell nézni, és 
helyreállítani az igazságosságot a szerbek, horvátok, muzulmánok és a volt Jugoszlávia 
más nemzetei, így az etnikai kisebbségek számára is. Mi, magyarok – hangzott közgyű-
lési felszólalásunk –, mint térségbeli állam és mint szomszédok, akiket az évszázados 
együttélés megannyi köteléke fűz a délszláv népekhez, sikert kívánunk mindazoknak 
Jugoszláviában, akik, erőfeszítéseiket nem kímélve, a gyűlölet, a kitaszítás és az etnikai 
tisztogatás sötét erőinek felszámolására törekednek.

Novemberben a BT nyilvános ülésén – a különösen sok energiát igénylő soros havi 
testületi elnökségünk idején – megjelent Ilja Djukic, a már csonka Jugoszlávia külügy-
minisztere. A BT elnöke ilyenkor szokás szerint felkéri a szólni kívánó nem BT-tagor-
szág képviselőjét, foglalja el a vendégszónokok számára fenntartott helyet. A hivatalos 
ülést megelőző zártkörű konzultáción azonban majd kétórás vita kerekedett arról, hogy 
a BT elnöke hogyan szólítsa meg Djukicot. Volt, aki az illető teljes titulusának haszná-
latát szorgalmazta, vagyis hogy a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság külügyminisztere-
ként szólítsuk fel őt beszéde megtartására. Mások – tekintettel arra, hogy a JSZK jogi 
státusát ekkor már igen sokan kétségbe vonták – ezt, sőt magát a BT-be való meghívást 
is határozottan ellenezték. Végül – sajátos kompromisszumként – nevezett „Ilja Djukic 
külügyminiszter”-ként lett a BT asztalához szólítva.

Az ülésen magyar képviselői minőségünkben kifejtettük, tragikus paradoxon, hogy 
ismét a második világháború szörnyűségei jelennek meg egy olyan Európában, amely 
a berlini fal leomlása és az EBEÉ párizsi chartájának elfogadása után végre túl tudott 
lépni négy évtizedes megosztottságán, és elhatározta egy szabad, egységes és demok-
ratikus Európa létrehozását. Ugyanakkor úgy véljük, folytattuk felszólalásunkat, az a 
mód, ahogy a nemzetközi szervezetek e válsággócra reagálnak, egyre inkább egy fatális 
precedens jellegét kezdi ölteni. Ha itt nincsenek kézzelfogható eredmények, kétértelmű 
üzenetet közvetítünk a bajkeverőknek szerte a világban. Rámutattunk, hogy a BT egy 
sor határozata papíron maradt. A volt Jugoszlávia valamennyi népe és nemzetisége a 
konfliktus áldozatává vált, s a magyarok, akik a történelem folyamán szoros kapcsola-
tokat alakítottak ki velük, mélyen átérzik e szenvedéseket. Az erőszakos területszerzés 
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törvénytelen és elfogadhatatlan. Az emberi jogok ismétlődő, tömeges és szisztematikus 
megsértése súlyos aggodalmakat kelt. Egy olyan térségben, mint Közép- és Kelet-Európa, 
a hihetetlen tudatlanság megnyilvánulása vagy a bűnös felelőtlenség bizonyítéka etni-
kailag tiszta területek erőszakos kialakításának célkitűzése. Bosznia problémáját nem 
lehet kizárólag humanitárius eszközökkel, a lakosság élelmezésével megoldani. Ma-
gyarország támogatja és parancsoló szükségletnek tekinti, hogy biztonságos övezeteket 
hozzanak létre az ország különböző térségeiben, ahol a polgári lakosság, etnikai vagy 
vallási hovatartozására való tekintet nélkül, menedéket találhatna. (Erre csak fél évvel 
később, 1993 áprilisában–májusában került sor.) Elmondtuk, a nemzetközi közösségnek 
mindeddig nem sikerült megállítania a Bosznia elleni agressziót. Ellenkezőleg, terüle-
tének kétharmada megszállás alá került, az agresszorok határon túli cinkosságok ha-
szonélvezői, és már nem is rejtik véka alá stratégiai területi céljaikat. Minden arra mu-
tat, jelentette ki a magyar küldöttség, hogy amit eddig tettünk, messze nem elegendő.  
A BT tartsa tiszteletben saját határozatait, szigorúan alkalmazza a szankciós rezsimeket, 
és állítsa bíróság elé azokat, akik felelősek az emberi jogok megsértéséért.

Decemberben egy közgyűlési beszédünkben mély keserűségünknek és növekvő ag-
godalmunknak adtunk hangot, hogy az ENSZ délszláv vonatkozású határozatait to-
vábbra is semmibe veszik. Elmondtuk, túlzás nélkül állítható, hogy a boszniai tragédia 
Európa és az egész világ szégyenfoltja. Az etnikai tisztogatások kapcsán leszögeztük, 
határozottan támogatjuk a nemzeti kisebbségek jogait, legyenek azok szerbek Horvát-
országban, albánok Koszovóban, muzulmán bosnyákok a Szandzsákban, magyarok a 
Vajdaságban vagy bármely más nemzeti kisebbség a volt Jugoszlávia területén.

A Biztonsági Tanács még 1991-ben a volt Jugoszlávia egész területére fegyverembar-
gót léptetett életbe. Tekintettel arra, hogy a BT azt követően enyhén szólva nem mutatott 
hatékonyságot a konfliktus kezelésében, és Boszniában egyre súlyosabbá vált a helyzet, 
1992 vége felé számos el nem kötelezett ország azt javasolta, mentesítsék Boszniát a fegy-
verembargó alól, s így tegyék lehetővé, hogy az ország az ENSZ Alapokmányában foglalt 
önvédelmi joga értelmében megvédhesse magát. A kérdés felvetése heves vitákat váltott 
ki a világszervezetben. Budapest álláspontját e kérdésben igen körültekintően kellett ki-
alakítani, hiszen a BT többi tagállamához képest jóval kényesebb helyzetben voltunk. De-
cemberben végül is megszavaztuk azt a nem kötelező erejű közgyűlési határozatot, amely 
felhívta a BT-t a Boszniára vonatkozó fegyverembargó feloldására. A Biztonsági Tanács 
ugyanakkor – egyes állandó tagok ellenkezése miatt – nem lépett tovább ezen az úton.

Az 1993-as esztendő beköszöntével a helyzet a BT-ben továbbra sem változott. A rossz 
megközelítések, a kockázatoktól való idegenkedés, a hiányos ENSZ-mandátumok, az 
elmulasztott alkalmak, a kudarcra ítélt különböző béketervek élményei szívós makacs-
sággal kisérték végig mindazok életét, akik ebben az időben a testület tagjai voltak. Mi 
magyarok különösen azoktól vártuk az „üdvösséget”, akik igazán tehettek volna va-
lamit a délszláv helyzet megváltoztatásért. És itt elsősorban nem a zöldfoki-szigeteki 
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vagy dzsibuti BT-kollégáinkra gondoltunk… Egy ízben négyszemközt szóvá is tettem a 
francia nagykövetnek, ha már egyszer Magyarország a BT tagja, s talán több tapasztala-
ta van Jugoszlávia vonatkozásában, mint a testület legtöbb tagjának, nyugati barátaink, 
a NATO, illetve az EU BT-ben helyet foglaló tagországai ezzel kapcsolatos kezdemé-
nyezéseiket megelőzően miért nem konzultálnak velünk? Hátha történelmi kapcsoló-
dásunkból, földrajzi közelségünkből fakadó ismereteink hozzá tudnak járulni a nyugati 
elképzelések, javaslatok célirányosságához. De hiába, a későbbiekben is tapasztalhat-
tuk, hogy nyugati részről a BT-ben nemigen tudtak mit kezdeni újsütetű barátaikkal, 
annál is inkább, mert a délszláv válság kezelésében a három nyugati állandó tag kö-
zött sem volt meg mindig az összhang, hogy a „közös” európai külpolitikáról vagy a 
Londont és Párizst egyre jobban irritáló sajátos amerikai hozzáállásról ne is beszéljek. 
Másrészt, a BT működési mechanizmusában nagyon éreztették hatásukat a nem állandó 
tagok hátrányára évtizedek alatt kialakult megkövesedett tevékenységi formák. Erre a 
körülményre utaltunk egy márciusi zártkörű BT-konzultáción, miszerint küldöttségünk 
a Biztonsági Tanácsot a kollektív bölcsesség, az egyeztetett akciók szervének tekinti, ami 
nézetünk szerint nem összeegyeztethetetlen a BT-nek az Alapokmány 23. cikke szerinti 
összetételével. Minden olyan esetet üdvözlünk, amikor a BT ilyen módon és szellemben 
cselekszik, s sajnáljuk, amikor az ezen megközelítéssel szembemenő jeleket tapaszta-
lunk. Utaltunk általunk előterjesztett konkrét javaslatokra is, melyeket az az elképzelés 
motivált, hogy a testületben elősegítsük a 15-ös keretű akciókat, s sajnálatunkat fejeztük 
ki, hogy e javaslatok kedvező visszhang nélkül maradtak.

A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi bíróság felállítása kapcsán magyar 
részről februárban a BT nem hivatalos konzultációján hangsúlyoztuk, hogy az emberi 
jogokat megsértő személyek felelősségre vonása részét kell hogy képezze a konfliktus 
igazságos és tartós rendezésének. Rámutattunk arra, az a mód, ahogy a nemzetközi kö-
zösség kezeli a délszláv problémákat, elkerülhetetlenül befolyásolni fogja, megkönnyít-
heti, vagy ellenkezőleg, fájdalmasabbá teheti a lélektani sebek gyógyulását. Májusban 
pedig a testület hivatalos ülésén üdvözöltük a bíróság létrehozásáról elfogadott BT-ha-
tározatot, amely, mint mondtuk, nem közösségek, hanem személyek, mégpedig olyan 
személyek felelősségre vonását teszi lehetővé, tekintet nélkül etnikai hovatartozásukra, 
akik a polgári lakosságot pusztítják, etnikai tisztogatást folytatnak, elzárják ostromlott 
települések vízellátását, tudatosan pusztítanak kulturális vagy vallási javakat.

Február végén zártkörű megbeszélésen Magyarország és Venezuela hívta fel a BT 
figyelmét a Kelet-Boszniában kialakult helyzetre. Magyar részről elmondtuk, hogy az 
itt található Cerska és Srebrenica eleste küszöbön áll, és a két település helyzete a BT 
tehetetlenségét tükrözi. A két küldöttség BT-elnöki nyilatkozatot fogadtatott el, amely 
követelte a boszniai szerb támadások leállítását, és további lépéseket helyezett kilá-
tásba. Sem az elnöki nyilatkozat, sem a megelőző napokban indított amerikai huma-
nitárius légihíd nem tudta azonban megakadályozni Cerska március első napjaiban 
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bekövetkezett elestét. Pedig akkorra már a napnál is világosabb volt, hogy azzal az 
amerikai módszerrel, amely ekkoriban még a helyszínre küldendő amerikai kéksisako-
sokkal szemben élelmiszereknek, takaróknak az éjszaka sötétjében repülőgépről való 
– bármennyire is fontos – ledobását részesítette előnyben, képtelenség volt kezelni, plá-
ne megoldani a délszláv válságot. Cerska elestének napján az Egyesült Államok kül-
döttsége – brit, francia és orosz támogatással – egy olyan elnöki nyilatkozattervezetet 
terjesztett be a BT nem hivatalos konzultációján, amely még csak meg sem említette 
a város szerbek általi elfoglalását, csupán felszólította mindegyik felet, hogy azonnal 
szüntessék be katonai tevékenységüket egész Boszniában. Az amerikai tervezet rá-
adásul az után született, hogy az ENSZ titkársága hivatalosan is megerősítette Cerska 
szerb ellenőrzés alá kerülését. A hihetetlenül gyenge amerikai javaslatról azt mondtuk, 
a tervezet mindenről beszél, csak arról nem, ami kiváltotta annak megszületését. Vajon 
hogyan fogadja majd e szöveget a közvélemény, a sajtó, amikor azt látják, hogy éppen 
az hiányzik belőle, ami Kelet-Boszniában történik? Hiányzik belőle az, hogy Cerska 
elesett. Nem szerepel benne az, hogy ez a szerb félkatonai alakulatok tevékenysége 
miatt történhetett meg. Sajnos, mutattunk rá, egyre mélyebb szakadék tátong a jelenlegi 
helyzet követelményei és a között, amit már korábban meg kellett volna tennünk.

Az eset igen nagy sajtóvisszhangot kapott. A Le Monde tudósításában azt írta, hogy 
Magyarország és Venezuela beszédei zavarba hozták a BT állandó tagjait, akik – e két 
ország felszólalásának köszönhetően – beleegyeztek szövegük jelentős módosításába. 
Végül a magyar módosító indítványok adtak valamiféle tartalmat a BT elnöki nyilatko-
zatának – említésre került a város szerb kézre kerülése –, de ez vajmi keveset segített a 
település lakosságán.

Ugyanakkor Srebrenica ostroma szakadatlanul folyt tovább, s április közepére a hely-
zet tarthatatlanná vált. A BT nem hivatalos konzultációin szenvedélyes vita zajlott a to-
vábbi lépésekről. A vélemények sokszínűségét demonstrálandó, amíg francia vélemény 
szerint a város körül kialakult helyzet drámai dimenziókat öltött, addig orosz részről 
kijelentették, a helyszínen semmilyen drámai körülmény nem következett be, ami in-
dokolná a BT sietségét. Magyar részről kétségeinket fejeztük ki azon érvekkel szemben, 
amelyek a szerbek irányában folyó diplomáciai erőfeszítések úgynevezett hatékony, elő-
rehaladott voltával próbálták lassítani a BT reagálásait, mondván, hogy az ilyen jellegű 
erőfeszítések immár két éve tartanak, nem sok sikerrel. Rámutattunk arra, hogy a BT-
konzultációkra mindvégig a hosszadalmasság és az állandó bizonytalanság a jellemző 
a testület által teendő lépések tekintetében. Nekünk nem úgy tűnik, hogy a lassúság és 
a késedelmesség a BT-ben mindig szükséges és elkerülhetetlen volt. Szóvá tettük azt is, 
hogy a három nyugati állandó tag és az Európai Közösségek nevében fellépő BT-tag 
Spanyolország még a testület döntése előtt egy nyilatkozatban megelőlegezte a BT-sza-
vazás elnapolását a Jugoszlávia elleni gazdasági szankciókról. Kifejtettük, hogy ez nem 
volt szerencsés, tekintve, hogy a BT-nek nem négy, hanem tizenöt tagja van.
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Márciusban jeleztük a BT nem hivatalos konzultációján, hogy a belgrádi magyar ka-
tonai attasét bekérették a jugoszláv hadsereg vezérkarához, ahol Mladic tábornok, aki 
a boszniai szerb fegyveres erők parancsnokának nevezte magát, tiltakozott a Boszniába 
való magyar katonai beavatkozás miatt. Elmondása szerint a hónap folyamán mintegy 
8500 „horvát usztasa terrorista” 170 busszal Pécsre, a Mária Terézia laktanyába érkezett, 
hogy katonai kiképzést kapjon, majd Boszniában kerüljön bevetésre „az igaz ügyért 
harcoló” szerbek ellen. Bizonyítékait nem részletezte, de értésre adta, hogy Magyaror-
szág ellen olyan eszközökkel való fellépésre is lehetőség van, melyek túllépnek a dip-
lomáciai eszközökön. A magyar felszólalás hangsúlyozta, részünkről többször cáfoltuk 
az ilyen fajta kiképzésekről szóló híreket, és javasoltuk, hogy a helyszínen vizsgálják 
ki ezeket az állításokat. Egyben azt is jeleztük a BT-nek, hogy ilyen laktanya nincs Pé-
csen, s rejtély, hogyan tudott volna bejutni a városba nyolc-kilencezer külföldit szállító,  
170 buszból álló konvoj anélkül, hogy azt a lakosság, a városi hatóságok és a sajtó ész-
lelte volna. Ennek a történetnek egyébként nem lett folytatása.

Március végén, azt követően, hogy több boszniai települést kegyetlen bombatáma-
dás ért, a BT határozatot fogadott el a Bosznia feletti légi tilalom megszigorításáról.  
A hivatalos ülésen tett felszólalásunkban kiemeltük, a nemzetközi közösségnek félre-
érthetetlenül jeleznie kell, hogy nem ismeri el a területi hódítás és az etnikai tisztogatás 
által létrehozott kész tényeket. Ki kell jelentenie, hogy a világ nem a szerb közösséget 
mint olyat, hanem egy precedens nélküli romboló politikai gyakorlatot, egy rendkívül 
veszélyes politikai fertőzést, valamint azokat a személyeket kívánja megbüntetni, akik 
személyes felelősséggel viseltetnek ezért. Jeleztük, hogy pár nappal korábban a Közép-
európai Kezdeményezés országai Budapesten állást foglaltak a boszniai háború kérdé-
sében, elítélték a bombázásokat és azt, hogy a boszniai szerb erők megakadályozzák a 
humanitárius segítség eljuttatását az arra rászorulókhoz. Végső eszközként a háború 
leállítására katonai akciót sürgettek az ENSZ-határozatok keretében. Ehhez hozzáfűz-
tük, magyar részről úgy véljük, ha az agresszió folytatódik, újabb BT-határozatra lesz 
szükség a nehézfegyverek használatának betiltásáról és a JSZK elleni szankciók szigo-
rúbb ellenőrzéséről.

Különösen súlyos problémát jelentett Magyarország számára a Jugoszláviával szem-
ben meghirdetett gazdasági blokád, az 1992 tavaszán bevezetett, majd ősszel kibővített 
szankciós rezsim további szigorítása. Az ennek ellenőrzésére a BT által létrehozott kü-
lönleges bizottság 1992. decemberi jelentése kiemelte, hogy az embargó hatékony vég-
rehajtása súlyos hatással volt és van számos ország gazdaságára, különösen azokéra, 
amelyek szomszédosak a volt Jugoszláviával. 1993 februárjában magyar részről levelet 
intéztünk az amerikai, brit és francia nagykövethez, amelyben – budapesti tájékoztatás 
alapján – jeleztük a BT vonatkozó határozatainak következetes végrehajtásából fakadó 
tetemes anyagi veszteségeinket, azokat a rendkívül súlyos problémákat, melyeket e ha-
tározatok a magyar gazdaságnak okoznak. Fontos mozzanatként a levél azt is hangsú-
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lyozta, meg vagyunk győződve arról, hogy ezek az intézkedések, ha nem párosulnak 
más típusú kényszerítő eszközökkel, nem képesek a szerb politika megváltoztatására, 
és nem tudják azt a vonatkozó BT-határozatok betartására késztetni. Egyebek mellett 
felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a telekommunikációs kapcsolatok és az utazási lehe-
tőségek felfüggesztése ellehetetleníti a félmilliós vajdasági magyar kisebbség helyzetét.

Áprilisban a BT újabb határozatot fogadott el, amelyben többek között elrendel-
te a Jugoszlávián átmenő dunai tranzitforgalom teljes beszüntetését, minden belépő 
hajó útját a jugoszláv szankciókat felügyelő BT-bizottság egyedi engedélyéhez kötve. 
E témával kapcsolatos felszólalásainkban arra törekedtünk, hogy ne csak a magyar 
álláspontot, hanem a válságövezettel szomszédos többi Duna-menti ország vélemé-
nyét is tükröztessük. E szándékunkat jeleztük a kelet-európai regionális csoportnak is, 
amelynek tagjai voltak az érintett államok. A határozatot elfogadó nyilvános BT-ülésen 
elmondtuk: mivel a szankciós rezsimek sem hozták meg a várt eredményt, magyar 
részről már korábban is hangoztattuk fenntartásainkat a szankciók további szigorításá-
val kapcsolatban. Ismételten leszögeztük, hogy a nemzetközi közösség nem volt képes 
felmérni a volt Jugoszláviában kezdődött folyamatok valós dimenzióit, több értékes al-
kalmat szalasztott el, hogy mozgósítsa magát, mielőtt a pokol eszkalálódása megindult 
volna. A világ reagálása a délszláv válságra nem fog a történelem fényes lapjai közé tar-
tozni, inkább a gyász, a pusztulás, a szemet hunyó magatartás és a tehetetlenség oldalai 
lesznek, s leginkább a tanulságok nehéz örökségét hagyják majd a jövő nemzedékekre. 
Jeleztük, hogy Magyarország nem volt könnyű helyzetben a vonatkozó BT-határozat 
megszavazásakor. Rámutattunk sajátos helyzetünkre, a Duna fontosságára, a vajdasági 
magyar közösségre, eddigi – mintegy félmilliárd dollárra rúgó – gazdasági vesztesége-
inkre, az országunkba áramló menekültekre és azon újabb kárainkra, amelyek a most 
elfogadott újabb BT-határozatból fakadnak majd. Ugyanakkor bizakodásunkat fejeztük 
ki, hogy a szankciós intézkedések nem emelnek újabb berlini falat a közös határunk két 
oldalán élő polgári lakosság közé, a postai forgalom, a telekommunikáció, a humanitá-
rius szolgáltatások nem nehezülnek, nem lesz szükség a határátkelők számának csök-
kentésére. E felszólalásunkat Márai Sándor soha nem aktuálisabb kérdésével zártuk: 
„Az értelem és a szolidaritás ereje hatalmasabb lesz-e, mint az ösztönök rémuralma?” 

Persze a BT-ben dolgozó magyarok jól tudták, hogy egy ilyen természetű konflik-
tusban, mint a délszláv, nem a szomszédos országok keserve az elsődleges szempont. 
Mindazonáltal arra törekedtek, hogy a nemzetközi közösség figyelmét felhívják erre 
a tényezőre is és az úgynevezett járulékos károkat a minimálisra csökkentsék. Töb-
bek között ENSZ-beli diplomáciai demarsainknak és megnyilvánulásainknak is volt 
betudható, hogy a szankciós szigorítások nem mentek olyan messzire, hogy azok szá-
munkra – és a vajdasági magyarság számára – már elviselhetetlenné váljanak. Június 
folyamán, a jugoszláv szankciókat felügyelő BT-bizottság jelentése kapcsán kiemeltük, 
fontosnak tartjuk, hogy azok, akiknek a szankciók miatt gazdasági nehézségekkel kell 
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szembenézniük, az ENSZ Alapokmányának rendelkezései alapján konzultációkat foly-
tathassanak a Biztonsági Tanáccsal. A Budapestről rendelkezésünkre bocsátott adatok 
alapján jeleztük, hogy a BT első jugoszláviai határozata óta országunkat 800 millió dol-
láros kár érte, s ezt felszólalásunkban konkrétan részleteztük is. Hozzátettük, káraink 
összesítésekor kizárólag statisztikailag mért, konkrét adatokat közöltünk, tehát a köz-
vetett károk (ingatlanértékek és tőkebefektetések veszteségei) nem szerepelnek számí-
tásainkban. Reményünket fejeztük ki, hogy a szankciós bizottság hamarosan specifikus 
ajánlatot tesz e vonatkozásban, s hangot adtunk azon elvárásunknak, hogy a segítség 
terén az illetékes nemzetközi pénzügyi intézmények meghatározó szerepet játszanak 
majd. Nincs tudomásom arról, hogy Magyarország részesült-e a későbbiekben valami-
lyen kompenzációban elszenvedett gazdasági veszteségeiért.

Április közepén a BT határozatot fogadott el, amelyben felszólította a szerbeket, 
azonnal szüntessék be Srebrenica elleni támadásukat, és haladéktalanul vonuljanak 
vissza a környező területekről. Srebrenicát és környékén biztonságos övezetnek nyil-
vánította, és rendelkezett egy BT tényfeltáró bizottság létrehozásáról, amely a helyszíni 
szemle után jelentést tesz a testületnek. A bizottság elnökévé Venezuela képviselőjét, 
Diego Arria nagykövetet, tagjaivá Franciaország, Oroszország, Magyarország, Pakisz-
tán és Új-Zéland képviselőit jelölték. A bizottság április 22-én indult New Yorkból a 
délszláv térségbe, ahol először Szarajevóban Izetbegovic boszniai elnökkel folytatott 
megbeszélést, majd az út végén Tudjman horvát elnökkel találkozott Zágrábban. Bosz-
nia-Hercegovina fővárosában az UNPROFOR vezetőivel is megvitatta a helyzetet, ők 
a tárgyalóterem falán függő részletes térképen megmutatták a várost szakadatlanul 
tűz alatt tartó szerb hadállások pontos helyét. Ennek ellenére hosszú hónapokon át 
nem történt semmi olyan intézkedés, ami megakadályozta volna a város kíméletlen 
ostromát, és elhallgattatta volna ezeket a mindenek előtt polgári célpontokat célba 
vevő tüzelőállásokat. A BT-bizottság leutazott Splitbe, ahol találkozott Mate Bobannal, 
a boszniai horvátok vezetőjével. Meghívást kapott Paleba is, az úgynevezett Republika 
Srpska székhelyére Radovan Karadzictól, a boszniai szerbek vezetőjétől. Rövid konzul-
táció után a bizottság úgy döntött, hogy a találkozóra igent, a helyszínre viszont nemet 
mond, ugyanis nem kívánta még ilyen formában sem legitimálni a magát önállóvá kiki-
áltott boszniai szerb területi entitást. Így a Karadzictyal való találkozóra végül Belgrád-
ban, a teljesen kihalt nemzetközi repülőtér egyik várótermében került sor. A boszniai 
szerbek vezére előadta jól ismert mondókáját a szerb nép történetéről, arról, hogy ezen 
vagy azon a tájon ki volt előbb és ki jött később. Magyar részről megjegyeztük, hogy 
a Vajdaságban például a török hódoltságot megelőzően nemigen voltak szerbek, de 
számunkra teljesen mindegy, kik érkeztek e térségbe előbb vagy később, s mindazok, 
akik manapság benépesítik e területet, békében és harmóniában kell éljenek egymással. 
Nyilvánvaló, hogy szavaink semmilyen hatással nem voltak Karadzicra, és a boszniai 
vérfürdő „zavartalanul” folytatódott. 
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A BT-bizottság boszniai útja gazdag volt drámai élményekben: Szarajevó szétbom-
bázott házai, Ahmiciben a minket kísérő brit UNPROFOR katonák információi sze-
rint horvát szélsőségesekként azonosított elemek által felgyújtott ház, az ott lakott 
muzulmán család elszenesedett holttesteinek látványával, máshol egy tudatosan fel-
robbantott mecset, majd Srebrenica… A bizottság az akkor már körülzárt településre 
helikopterrel ment. Mielőtt landolt volna, ellenőrzésre le kellett szállnia a szerb kézen 
lévő Zvornikban. A szerb fegyveresek külön-külön ellenőrizték a BT-bizottság tagjai-
nak személyi poggyászát, és leparancsolták a gépről az ENSZ sajtótudósítóit, akik nem 
utazhattak tovább. Srebrenica lakossága a környékről ide menekültek következtében az 
eredeti nyolc-tízezerről hetvenezerre (!) duzzadt. Meglátogattuk a sebtében létrehozott 
menekültközpontokat, láttuk az iskolai tantermekben összezsúfolódottak nyomorúsá-
gos körülményeit, a gyógyszerre és orvosra hiába várókat, éreztük azt az iszonyatos 
kontrasztot, amely az áprilisi tavasz pompája és a fák közt megbúvó tankok és ágyúk 
látványa között tátongott. Visszaindulásunk után helikopterünknek ismét le kellett 
szállnia Zvornikban, ahol az újbóli rutinellenőrzést követően szerb részről közölték a 
bizottsággal, addig nem engedik tovább, amíg a Srebrenicában tartózkodó szerb tisztek 
egy másik helikopteren ugyancsak vissza nem térnek Zvornikba. Hasztalan erőlködés 
volt tudatni a szerbekkel, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa nagyköveti rangú küldött-
ségét akarják visszatartani. Mintegy fél órán keresztül gyakorlatilag túszként tartották 
vissza a bizottság tagjait, mígnem, a másik gép visszaérkezése után, zöld fényt kaptunk 
Szarajevó felé. Egy másik alkalommal, Kobiljaca helységnél a gépkocsikban utazó BT-
bizottságot egy szerb ellenőrző pontnál megállították. Szemben velünk az úton egy 
páncélozott harci járművekből álló kanadai UNPROFOR hadoszloppal találkoztunk, 
mely továbbhaladt volna, ha egy, az út közepére kiálló szerb fegyveres felemelt kézzel 
meg nem állítja azt. Mint megtudtuk, az ENSZ-katonák már 15 órája vesztegeltek egy 
helyben, mert nem volt felhatalmazásuk arra, hogy ha kell, „erőszakkal” haladjanak 
el az írd és mondd, összesen öt szerb fegyveres mellett. Amikor pedig a szerbek pa-
rancsnoka a bizottságot vezető venezuelai nagykövet kezében meglátott egy fényké-
pezőgépet, nem volt hajlandó továbbengedni a bizottságot szállító gépkocsikat sem, a 
nagykövetet majdnem kirángatta kocsijából, és hangosan követelte a fényképezőgép 
azonnali átadását. Másfél órás szóváltás után, végig a nagykövet kocsijára irányított 
nehézgéppuska árnyékában, végül útjára engedték a bizottságot.

Az ENSZ székhelyére visszatérve a BT boszniai tényfeltáró küldöttsége közösen meg-
fogalmazott jelentést terjesztett a testület elé. Ebben megállapította, hogy Srebrenica 
tulajdonképpen egy szabadtéri börtön, amelynek lakosságát terrorizálja a szerb nehéz-
fegyverek jelenléte. Az ostromlók a településre nem engednek be orvosokat, elzárták a 
vízutánpótlást, amely járvánnyal fenyeget, megszűnt az áramszolgáltatás. A településen 
uralkodó állapotokat a jelentés lassított emberirtási folyamatként (slow-motion process of 
genocide) jellemezte. Kiemelte, hogy a helyzet semmiképpen nem felel meg egy bizton-
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ságos övezet kritériumainak, s azok létesítése nem arra irányul, hogy új belső határokat 
hozzanak létre Boszniában. A jelentés elkészülte után a BT-ben folytatódott a boszniai 
helyzettel kapcsolatos huzavona. A Srebrenicát támadó erők könyörtelensége, a foko-
zatosan papírtigrissé váló Biztonsági Tanács, az a körülmény, hogy az UNPROFOR 
nem kapta meg a valódi biztonságos övezet létrehozásához szükséges katonai eszkö-
zöket, pár évvel később, 1995-ben elvezetett e település kálváriájának apokaliptikus 
végéhez. A boszniai tragédiáról pár évvel később készült, már említett ENSZ-főtitkári 
jelentés brutális nyíltsággal tárja fel azokat a hibákat, amelyeket a világszervezet hibás 
helyzetértékeléseivel, téves következtetéseivel és mulasztásaival elkövetett. S ennek ára 
százezernyi emberáldozat, menekültek és áttelepültek millióinak nyomorúsága, rend-
kívüli gazdasági károk és – ami a legsúlyosabb – nemzedékekre kiható felmérhetetlen 
lélektani rombolás volt. Jelentésében Kofi Annan addig kikezdhetetlennek tűnt alap-
elveket is megkérdőjelezett, amikor kimondta, hogy a nemzeti szuverenitás elvét félre 
kell tenni, ha az akadályozza, hogy a BT eleget tegyen a nemzetközi béke és bizton-
ság megőrzésére irányuló kötelezettségének. Hangsúlyozta, hogy az emberi jogokkal 
kapcsolatos nemzetközi aggodalmak elsőbbséget élveznek a be nem avatkozás elvével 
szemben. (E megállapításoknak manapság egyre nagyobb aktualitásuk van.)

Az egyre mélyülő boszniai konfliktus és a BT boszniai tényfeltáró bizottsága jelentésé-
nek fényében a BT-ben felvetődött az időközben más boszniai városokra és településekre 
is kiterjesztett biztonságos övezetek jellegének, rendeltetésének kérdése. Egy erre vonat-
kozó BT-határozat júniusi elfogadása kapcsán a testület hivatalos ülésén tettek fel magyar 
részről kérdéseket, miszerint ideiglenes jellegűnek szánják-e ezeket az intézkedéseket, 
hogy a menekültek, áttelepültek később vissza is tudjanak menni saját otthonaikba? Ga-
rantálni tudja-e a BT az övezetek hatékony védelmét? Miként biztosítható, hogy az ilyen 
övezetek létrehozása nem jelenti-e az etnikai tisztogatás eredményeinek valamiféle elis-
merését? Kifejtettük, hogy az elfogadott BT-határozat nem teljesen kielégítő, nem ad teljes 
mértékben meggyőző választ arra a kulcskérdésre, hogyan fordíthatók vissza az agresszió 
következményei. Ki tudja, hányadszor, ismételten hangsúlyoztuk, hogy a nemzetközi kö-
zösség akciója a túl kevés és túl későn kategóriájába tartozik. A passzivitás egyenértékű 
az agresszióval való cinkossággal. Ennek ellenére, mint mondtuk, Magyarország – geo-
politikai helyzetéből fakadó nyugtalansággal és aggodalommal – de megszavazza a biz-
tonságos övezetek létrehozását átmeneti jellegű intézkedésnek mondott határozatot. Pár 
nappal később a BT informális konzultációján újból hangoztattuk, hogy a boszniai bizton-
ságos övezetek kialakításának konkrét módozatai nem teljesen felelnek meg várakozása-
inknak, s azokat azért fogadjuk el, mert felismertük, a világ nem képes arra, nincs abban 
a lelkiállapotban, hogy többet tegyen. Hangsúlyoztuk, hogy a BT-ben folyó konzultációk 
arról győztek meg bennünket, egyszerűen nincsenek reális perspektívák lényegesebb, ha-
tékonyabb és kevésbé ellentmondásos átfogó intézkedések meghozatalára. Szerintünk a 
kevéssé hiteles elrettentés könnyen a tehetetlenség állapotához vezethet.
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Június végén a boszniai fegyverembargó kérdése ismét a Közgyűlés elé került. El 
nem kötelezett részről felhívták a figyelmet arra, hogy a válság kitörése óta a BT több 
mint negyven határozatot és harminc elnöki nyilatkozatot fogadott el e témában, de az 
azokban foglalt rendelkezések egyáltalán nem valósultak meg (ez a szám 1994 közepéig 
csaknem hatvan BT-határozatra, illetve negyvennégy elnöki nyilatkozatra emelkedett). 
Közgyűlési felszólalásunkban elmondtuk, be kell ismerni, hogy kudarcot vallottak a 
válság megoldására tett eddigi kísérletek, s jeleztük: Magyarország eleve nem zárja ki 
a bosnyák kormányt sújtó fegyverembargó megszüntetését, de tart attól, hogy e lépés-
nek nem feltétlenül lenne pozitív hatása a további fejleményekre. Mielőtt a rendelkezé-
sünkre álló legvégső eszközhöz nyúlnánk, úgy véljük, egy utolsó lehetőséget kell adni 
a tárgyalásos megoldásnak. Ezt a magyar álláspontot egyébként az motiválta, hogy sze-
münk előtt zajlott egy kiegyensúlyozatlan véres konfliktus, ahol boszniai szerb és horvát 
részről biztosítva volt a fegyverekhez való hozzájutás, míg ez nem volt elmondható a 
bosnyák kormányról, továbbá, hogy valóban nem lehetett tudni, a válság milyen eszka-
lálódásához vezethet még több fegyver megjelenése a térségben. Ugyanakkor nagyon 
jól tudtuk, hogy a nemzetközi tényezők akkori magatartása alapján semmi valós távlatai 
nem voltak egy tárgyalásos megoldásnak. Eme óvatos megközelítés alapján a boszniai 
embargó tárgyában tartott szavazáson a magyar küldöttség – korábbi, 1992. végi köz-
gyűlési állásfoglalásától eltérően – Budapesttel egyeztetve végül is tartózkodott.

Októberben levelet írtunk a BT elnökének, majd pár nap múlva a testület nem hiva-
talos ülésén felszólalva rámutattunk arra, hogy a belgrádi hatóságok által a Dunán be-
vezetett blokád és a külföldi hajókra kivetett fizetési kötelezettség megtorlásul szolgál 
azon országokkal szemben, melyek eleget tesznek alapokmányi kötelezettségüknek. 
A felhívások ellenére a JSZK nem hozott semmiféle hatékony intézkedést a BT által 
egyedi alapon engedélyezett vízi tranzitálás biztosítására. Demarsunk eredményeként 
BT-elnöki nyilatkozat született. Ez azért is volt fontos számunkra, mert 1993 vége ismét 
megmutatta, milyen különleges helyzetbe került Magyarország a jugoszláviai szank-
ciók következtében. A hideg miatt várható volt, hogy a Duna dél-magyarországi és 
észak-szerbiai szakasza befagy. Egy 1955-ös jugoszláv–magyar szerződés alapján ma-
gyar jégtörő hajók rendszeresen tisztították a Duna szerbiai szakaszát. Ugyanis ha ezen 
a szakaszon jégtorlaszok keletkeznek, az mind a jugoszláv területeken, mind nálunk 
áradásokat okozhat. A szankciós rezsim következtében bonyolultabbá vált a magyar 
jégtörő hajóknak a szerbiai vizeken való tevékenysége és üzemanyaggal való ellátása. 
Soron kívül kellett engedélyeztetni a Biztonsági Tanáccsal, hogy e hajók, ha szükséges, 
haladéktalanul átléphessék a jugoszláv határt, és megkezdhessék a jégtörést. Ennek 
kapcsán is jelentkeztek a BT-ben képviselt országok közötti, a különböző érintettsé-
gekből fakadó objektív különbségek, hiszen ha valaki a Potomac, a Gangesz, a Szajna 
vagy a Volga partjáról szemléli a délszláv problematikát, az egy dolog, de ha az illető a 
Dunánál állna, egészen más rálátása lenne e kérdéskörre.
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Október végén – budapesti információkra támaszkodva – konkrét tájékoztatást ad-
tunk a BT-ben azokról a tetemes összegekről, amelyeket a jugoszláv hatóságok a kül-
földi hajók személyzetétől követelnek, és azokról az önkényeskedésekről, amelyeknek 
utóbbiak ki vannak téve. Jeleztük, hogy egy magyar hajót továbbra is visszatartanak. 
Elmondtuk, számunkra fontos bizonyosságot szerezni a tekintetben, hogy kötelezett-
ségeink végrehajtását támogatja a nemzetközi közösség. Javasoltuk, hogy a BT elnöke 
hívja be a jugoszláv ügyvivőt, és szólítsa fel a pár nappal korábban kiadott BT-elnöki 
nyilatkozatban tartalmazottak azonnali végrehajtására, s erről tájékoztassa a sajtót is. 
(Nincs tudomásom arról, hogy ez megtörtént volna.)

December közepén szólalt fel Magyarország utolsó alkalommal az ENSZ Közgyű-
lésén mint a Biztonsági Tanács tagja. Ez számunkra egyfajta számvetés is volt a testü-
letben eltöltött két esztendőről. Ekkorra a délszláv válság már „csupán” a boszniai há-
borút jelentette. Kifejtettük, hogy húsz hónapja tehetetlen szemlélői vagyunk az ottani 
folyamatoknak. Fájdalmas ebbe beletörődni, de valós tény, hogy a nemzetközi közös-
ség képtelen volt a válságot megfelelően kezelni. Mint mondtuk, ez a megállapítás egy-
aránt vonatkozik a nemzetközi szervezetekre, az azokat alkotó államokra és az érintett 
regionális szervezetekre. A humanitárius segítségnyújtás csupán felületi kezelés, és 
semmiképpen nem helyettesítheti a konfliktus politikai kezelését. Ennek során nem le-
het eltekinteni az agresszor és áldozata közötti különbségtől. Különben azt sugallnánk, 
hogy az agresszió kifizetődik, és támogatást nyújtanánk az etnikai erőszaknak. Illúzió 
azt hinni, hogy lokalizálhatjuk e dráma hullámveréseit, hogy netán így küzdhetünk a 
szélsőséges demagógia, az agresszív nacionalizmus, a virulens revansizmusok ellen. 
Jeleztük, úgy tűnik, hogy a rendezéshez továbbra is hiányzik a szükséges eltökéltség. 
A tragikus boszniai helyzet forrása abban rejlik, hogy a nemzetközi közösség súlyos 
mulasztásokat követett el saját határozatai végrehajtása terén. Tudjuk, hogy az ideális 
béke lehetetlen, s hogy bizonyos rendezési elképzelések, javaslatok nem teljesen fe-
lelnek meg a Biztonsági Tanács határozatainak. De a jelenlegi helyzetben úgy véljük, 
legfőbb célunk a vérontás megállítása kell hogy legyen.

1993. december 31-ének éjféli óraütése az ENSZ-képviselet számára nemcsak egy új 
év kezdetét jelentette, hanem egy kétéves izzadtságos, állandó harcra kész állapot vé-
gét, amikor végre elhallgatott állandóan zakatoló faxgépünk (akkoriban a számítógép 
és az e-mail még nem képezte életünk szerves részét), és többé nem ontotta magából 
a különféle BT-anyagokat, tervezeteket, elnöki információkat, módosító javaslatokat, 
napirendi ismertetőket és háttéranyagokat. Valamennyiünket, akik ebben a munkában 
New Yorkban részt vettünk, kettős érzés fogott el. Egyrészt éreztük, hogy szakmai éle-
tünk egy egyedülálló szakasza zárult le, másrészt viszont fellélegeztünk: véget ért az 
a rémálom, amit tragikus, félreértett jugoszláv válságmenedzselésnek nevezhetünk.  
E kétéves időszak epilógusaként még megemlíthetjük, hogy 1994. január első nap-
jaiban Warren Christopher akkori amerikai külügyminiszter levélben köszönte meg 
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a magyar kormánynak azt a támogatást, amelyet a Biztonsági Tanácsnak a tragikus 
délszláv helyzet kezelésében nyújtott, kifejtve, hogy a két ország ENSZ-küldöttsége-
inek szoros és gyümölcsöző együttműködése és konzultációi fontos tényezői voltak 
annak, hogy a BT szembenézhetett a volt Jugoszláviában jelentkező kihívásokkal. Jelez-
te, Madeleine Albright nagykövet tájékoztatta arról, milyen magasra értékelte a közös 
munkát Magyarország állandó képviselőjével és munkatársaival. Mondanom sem kell, 
a levél mindannyiunknak igen jólesett, s pótolta az otthoni visszhangtalanságot.

Így zárult a magyar BT-tagság drámai eseményekben bővelkedő két esztendeje.  
A fenti, időrendi sorrendben, eredeti dokumentumokon alapuló vázlatos ismertetés a 
volt Jugoszláviában kitört konfliktusnak csupán e kétéves időszakára eső és kifejezet-
ten magyar vonatkozású BT-eseményeiről szól, nem tér ki az azt megelőző és főleg nem 
az azt követő diplomáciai történésekre, amelyeket már a Biztonsági Tanácsból kikerül-
ve, „kívülről” követhettünk figyelemmel, ekkor a témában már nem hallathattuk köz-
vetlenül a hangunkat. Ugyancsak nem érinti az ismertetés a BT-ben napirendre került 
többi nemzetközi konfliktust és témát, s azt a szerepet sem, amelyet BT-küldöttségünk 
a testület reformjának beindításában, munkamódszerei megváltoztatásában, fokozot-
tabb átláthatóságának kieszközlésében játszott.

Az események eme rögzítéséből, véleményem szerint, hiba lett volna kihagyni azt a 
vonulatot, amely az olvasó számára kitapinthatóvá teszi mindazokat az emóciókat, de 
azt a rezignáltságot is, amelyek e huszonnégy hónap során a nemzetközi diplomácia 
eme „frontvonalában”, s mint említettük, leginkább légüres térben küzdő magyar kül-
ügyéreknek bőven kijutott. S azt hiszem, az is kirajzolódik a fenti sorokból, hogy Ma-
gyarország nem hallgatott az ENSZ Biztonsági Tanácsában, érvelt, vitatkozott, bírált, s 
ha kell, „jól odamondott” annak érdekében, hogy életet leheljen a nemzetközi közösség 
délszláv térséggel kapcsolatos keserves próbálkozásaiba. Úgy érzem, nem a mi hibánk, 
hogy e konfliktusmenedzselés végül is kudarcot vallott.

Az EBEÉ 1986–89-es bécsi találkozója magyar vonatkozásainak, valamint az ENSZ 
BT-ben való 1992–93-as magyar jelenlétnek a délszláv tematikán keresztüli ismertetése 
azt a célt is szolgálhatja, hogy a későbbiekben az érdeklődők pontosabb, hitelesebb 
képet kapjanak a magyar diplomáciáról a rendszerváltozás időszakában.
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