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Nem sűrűn van lehetőség kézbe 
venni olyan, a nagyközönségnek 
készült munkát, amely napjaink 

magyar külpolitikájának világába ad be-
tekintést. Ez a két kötet ezt teszi, követ-
kezésképpen relevanciájuk a minket kö-
rülvevő világ szempontjából igen magas: 
azok a kérdések jelennek meg bennük, 
amelyek Magyarországot és Európát egy-
aránt foglalkoztatják. 

Közhely, hogy a magyar külpolitika 
célrendszere meglehetősen konstans 1989 
óta, és alapvetően az antalli hármas pri-
oritással – euroatlanti integráció, szom-
szédság- és nemzetpolitika – jellemezhető. 
(A tömörebb megfogalmazás érdekében a 
kötetekben szereplő kül-, nemzet-, szom-
szédság-, Európa- és globális politikai 
célokat összefoglalóan külpolitikának ne-
vezem, habár többeknek erős bel-, illetve 
kulturális és gazdaságpolitikai dimenzió-
ja is van.) Bizonyos átrendeződés azonban 
bekövetkezett a prioritások meghirdetése 
óta eltelt közel 30 évben. Az euroatlanti 
integráció megtörtént, így immár a NATO 
és az Európai Unió keretein belül való 
együttműködés és az ebből fakadó elő-
nyök realizálása a cél. Jelentős előrelépé-
sek történtek a szomszédság- és nemzet-
politika terén is, habár az utóbbiban a fő 
célkitűzés, a külhoni magyarság autonó-
miájának megteremtésére még nem került 
sor. Emellett érdemes megemlíteni, hogy 
az 1990-es évek elejéhez képest jelentősen 
erősödött a külpolitika gazdasági és kul-
turális dimenziója is. 

Ahogy a minket körülvevő világ válto-
zott, úgy a szereplők is: kevés olyan ember 
van a mai magyar politikában, aki a rend-
szerváltás óta folyamatosan fontos szerep-
lő tudott maradni. A magyar diplomácia 
egyik ilyen szereplője Németh Zsolt, aki 
hosszú éveken át a Külügyminisztérium 
helyettes vezetőjeként, az Országgyű-
lés Külügyi Bizottságának elnökeként, a 
tusnádfürdői szabadegyetem szellemi aty-
jaként és polgári értékrendű (kül)politi-
kusként bő negyedszázada a kül- és nem-
zetpolitika egyik legaktívabb formálója.

A két kötetből álló mű Németh Zsolt 
2002–2014 közötti válogatott beszédeit, 
írásait és interjúit tartalmazza, keretes 
szerkezetben. Az első fejezetben szereplő 
portré a személyes értékrend alapjaival 
ismerteti meg az olvasót, míg az utolsó 
az otthon, Budafok-Tétény közéletében 
meghatározó események – egy templom-
avatás, a helyi fociklub évfordulói, egy 
polgári bál és egy 1956-os szabadsághar-
cos búcsúztatása – során elmondott be-
szédeken keresztül mutatja be az érték-
hordozónak tekintett történéseket. 

A bevezető fejezet az értékek kapcsán 
a politikaformáló személy felelősségét 
taglalja, akinek értékrendszere döntései 
alapja – annak zsinórmértéke, hogy mi a 
jó, és mi a rossz. Az értékrend személyes 
döntés, az értékek pedig hierarchiába 
rendeződnek; ennek hiányában az önzés 
győzedelmeskedne, amely a diplomácia 
világában például halálos méreg. Ugyan-
akkor az értékek rögzítése és kinyilvánítása 
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nem öncélú: az azonos értékeket vallók 
ezáltal teszik egyértelművé önmaguk és 
a kívülállók számára, hogy mi az az ér-
tékközösség, amelyet az érdekellentéteik 
sem feszíthetnek szét. Ennek fényében 
nem meglepő, hogy habár a szerző több-
ször is fölteszi a kérdést, szükséges-e vá-
lasztani az értékek és az érdekek között, 
a válasza egyértelmű: „[Ha] létezhetnek 
az értékeinktől független vagy akár azok-
kal ellenkező érdekek, akkor értékeink 
kinyilvánítása egyszerű hazugság volt.”

Az értékek a keretet adó első és utol-
só közötti fejezetekben részletesebben, 
különböző kérdésekhez igazodva, azok-
ra reflektálva jelennek meg. E fejezetek 
alapvetően két csoportba oszthatóak. Az 
egyik – amelybe A magyar nemzet kül-
politikája; Nemzeti összetartozás–hatá-
rok felett; A nyugati nyitás. A transzat-
lanti elkötelezettségről; Felelősséggel 
Európáért és A globális nyitás című fe-
jezetek tartoznak – elsősorban egy aktív 
kül- és nemzetpolitikus munkájának a 
különböző területeit világítja meg. A má-
sik – Keresztyénség és közélet. Németh 
Géza nyomdokain járva; Egység a sok-
színűségben; „Ilyen nagy dolog a sza-
badság?”; Egy magyar nemzeti tragédia: 
a holokauszt; A nemzeti múlt mint példa 
és erőforrás; valamint A példa kötelez. 
Példaképek, mesterek és harcostársak – 
személyesebb hangvételű írásokat tartal-
maz, részben amiatt, hogy azok a szerző 
gondolkodását meghatározó „örökség-
elemeket” világítják meg.

A dokumentumok tematikus csoportosí-
tása és a kronológia révén a két kötet egy 
könnyen követhető fejlődési vonalat rajzol 
meg, rámutatva az átfogott 12 év fókusz-
pontjaira, valamint arra, hogy ez idő alatt 
hogyan változott a nemzetközi környezet. 

A változás alátámasztására számtalan pél-
da hozható a műből, de az egyik legmar-
kánsabb az Európai Unióval kapcsolatos ív. 

Már 2002 őszén lehetett tudni, hogy 
az EU közép-európai bővítése („Euró-
pa újraegyesítése”) a belátható jövőben 
megtörténik, de az is egyre világosabb 
lett, hogy maga az Unió megváltozott a 
magyar integrációs cél 1989/90-es meg-
fogalmazása óta. A közösség évek óta 
válságról válságra halad – munkanél-
küliségi válság, gazdasági válság, görög 
válság, migrációs válság, Brexit, bővítési 
fáradtság stb. – amelyek összességében 
európai válságként ismertek. A tényle-
ges gond azonban – mutat rá a mű – el-
sősorban nem a gazdasági, hanem egy 
egyelőre feloldatlan társadalmi-érték-
rendbeli válság. Ennek oka részben, hogy 
az EU elkezdett hatalomként viselkedni, 
„a hatalom [pedig] hajlamos arra, hogy 
elsősorban hatalomként és ne állandó 
értékek képviselőjeként működjön”. Egy 
Európa-párti politikus feladata ebben a 
helyzetben a közösség visszafordítása 
az értékek felé. A szerző által fontosnak 
tartott értékek tekintetében sem marad 
kétely: „Európának a család nélkül nincs 
jövője, a nemzetek nélkül nincs szíve, a 
keresztyénség nélkül pedig nincsen lelke, 
mi több: nem lehet identitása sem.” Az 
értékek válsága – folytatja – közös kihí-
vás, a megoldása pedig csak konstruk-
tív aktivitás révén lehetséges: aki az EU 
döntésképtelenségére és értékvesztésére 
Európa-ellenességgel válaszol, az az eu-
rópai jövő ellen dolgozik.

2010 cezúrát jelent a műben: előtte az 
ellenzéki pártpolitikust, utána többnyi-
re a kormánypárti külpolitikai vezetőt 
halljuk. A 2010 előtti írásokból a kritika 
hangjai szólnak: eleinte a visszafordított 
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folyamatok, az elszalasztott lehetőségek, 
a sodródó külpolitika miatti aggodalom 
és felháborodás, majd fokozatosan az al-
ternatívakínálás évei voltak ezek. 2010 
után, a kormányzati pozíciónak köszön-
hetően, a felelősségvállalás, a tervek 
megvalósítása került előtérbe. 

Míg a külpolitikai fejezetek a változó 
világot és az értékek abban való érvénye-
sítését mutatják, addig a személyesebb 
jellegűek az értékek eredetére és állan-
dóságára koncentrálnak. Az ez utóbbi-
hoz tartozó dokumentumokban olyan 
kérdésekről esik többek között szó, mint 
az egyház társadalmi szerepe és felelős-
sége; az őshonos európai lakosság kul-
turális sokszínűsége; a szabadságeszme 
és az azért való fáradhatatlan harc (így 
1848/49 és 1956 öröksége); az állambiz-
tonsági múlt feltárása; a magyarországi 
holokauszt feldolgozásának kérdései; 
Németh Géza, az apa szellemi hagyatéka, 
iránymutatásai; valamint a harcostársak 
és példaképek, például Esterházy János 
méltatása.

Mivel a mű rövid, néhány oldalas írá-
sokból áll, igen könnyen olvasható. Nagy 
segítség az olvasónak, hogy minden na-
gyobb egység elején van egy rövid be-
vezetés/magyarázat, amely az adott kér-
dést kontextusba helyezi, és beleilleszti 
Németh Zsolt életébe és külpolitikai 
munkásságába. A publikált dokumentu-
mok jó betekintést adnak nemcsak egyes 
intézmények, például az Országgyűlés 
Külügyi Bizottsága vagy a Külügymi-
nisztérium működésébe, de közérthetően 
mutatják be Magyarország mindenkori 
külpolitikájának a dilemmáit és „fordító-
korongjait” is. (A kifejezés olyan helyze-
teket, eseményeket takar, amelyeken áll 
vagy bukik egy adott kérdés sorsa. Így 

például Magyarország külpolitikájában 
a külhoni magyar közösségek fordító-
korong szerepet játszanak: rovásukra 
nem képzelhető el semmilyen értékalapú 
külpolitika. Ez nemcsak a szomszédsági 
viszonylatban igaz, de a külpolitikai te-
vékenység teljes fókuszában – ez adja a 
magyar külpolitika egyik megkerülhetet-
len alappillérét.)

Az olvasó emellett megismerheti azo-
kat a fórumokat, amelyeken a széles ér-
telemben vett magyar külpolitika meg-
jelenhet, ahol a döntések születnek, ahol 
azokat előkészítik vagy azok kapcsán 
valamiféle egyeztetés megvalósul. A mű 
könnyen érthető nyelvezete egyedülálló 
és naprakész betekintést tesz lehetővé 
a diplomácia világába a kérdés iránt ér-
deklődő, de mély tudással nem feltétlenül 
rendelkező olvasó számára is – és ez fel-
becsülhetetlen értéke a munkának.

Végül érdemes feltenni a kérdést, 
hogy szükség van-e értékekre vagy azok 
megismerésére, főleg ha az olvasó eset-
leg más értékeket vall, mint a szerző. Az 
értékek tartalmáról minden közösségben 
lehet, szabad és kell is vitázni, de a szük-
ségességük világos: kiszámíthatóságot 
teremtenek. Az értékalapú kiszámítható-
ság a külpolitikában nem hátrányt, sok-
kal inkább előnyt jelent: lehetővé teszi 
hosszú távú értékszövetségek kiépítését 
az ad hoc, sérülékeny és sokszor megbíz-
hatatlan érdekszövetségekkel szemben. 
A külpolitika lényege pedig ebben, az 
országok és nemzetek számára kölcsönös 
biztonságot nyújtó, megbízható együtt-
működésben van. Az értékek szerepe 
ezért eltúlozhatatlan a diplomácia terén.
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