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Mandátum a Tisztelt Házban és
Józsefvárosban

 
A memoár a ma kulcsa a jövőhöz. S minél részletesebb, nagyobb ívet átfogó, annál

hasznosabb. A kulcsregények metaforái helyett a kulcsszereplők, jelenlevők naplójegyzetei
lehetnek  korszakunk  legfontosabb  irodalmi  csemegéi,  sőt  kötelező  olvasmányai.  A
rendszerváltás utáni Magyarország valós történeti-történészi feldolgozását mi – kortársak ‑
nem fogjuk megélni, s ezért személyes élettörténetek, vélemények, viszonyok folyamából és
ellentmondásaiból kell építkeznie a jövőre ma készülőjének, politológusának, történészének,
politikusának és (bár nyilván megváltozott szerepű) értelmiségének. Mint apák hagyományai
fiaknak-lányoknak,  a  generációs  őrségváltás  idején szükséges  egyfajta  átadás-átvétel  és
számvetés: mit akartunk, hová jutottunk.

Tulajdonképpen meglepő, hogy kevés napló jelent meg az előző húsz év történéseiről.
Azért furcsa, mert eseményekben, fordulatokban nem volt hiány, anyag tehát bőven lenne
akár testes kötetekhez is. És azért is váratlan ez a hallgatás, mert az új politikai elit nagy
része a bölcsészettudomány környékéről érkezett. Még néha kissé ironikusan is beszéltek
arról  közéleti  kívülállók,  politikai  szkeptikusok,  hogy  irodalmárok,  történészek  ülnek
nagyrészt  a  parlamentben,  és  ez  meg  is  látszik  a  Tisztelt  Ház  stílusán.  Kevés  a
gyakorlatiasság, sok az elméletieskedés, elvi vitázás --- hangzott el sokszor.

Talán új lendületet adhat a visszaemlékezések megíróinak, közlőinek az a tény – a jelen
Hárs-memoár  is  ezt  példázza  –,  hogy  nem feltétlenül  szükséges  nyomtatott  kiadásban
gondolkozniuk.  A  hagyományos  könyvműfaj  drága,  nehéz  kiadót  találni,  a  vásárló
gondolkodása és fizetési hajlandósága kiszámíthatatlan. A szerzők félnek a közönytől, még
akkor is, ha jól tudják, egy mű valódi értéke nem azon mérhető, hányan vitték a kasszához a
kiadványt. A félelmek és gátlások legyőzésére kínál megoldást az elektronikus kiadás. Ez
esetben  a  könyv  megszületésének  költségei  minimálisak.  Mégis  elérhető,  élvezhető,
tanulmányozható a mű. És adott esetben még korrigálható is, ha időközben újabb adatok
merülnek fel, vagy az érintettek további dokumentációt, adatot kínálnak fel az olvasottak
hatására.

2012 áprilisában jelent meg a most formálódó elektronikus könyvpiac első történeti
írása, Hárs Gábor memoárfolyama, a „Történelem közelnézetből”, a Publio Kiadó által. A pár
hete kiadott első két kötet,  „A nagykövet naplója” után most jelenik meg „A képviselő
naplója”.  Ezekben  a  szerző  a  parlamenti  képviselői  székben  írt  feljegyzéseit,  naplóját
rendezte  visszaemlékezéssé.  Az  első  olyan  elektronikus  mű,  amely  a  parlament
mindennapjairól,  a  kormányzás nehézségeiről, a kulisszák mögötti  területről  szól.  Hárs



Gábor elfogult a kulturált ember mellett, s legyen az párttárs, szövetséges vagy ellenzéki,
értékrendjében a humánus, empatikus, önzetlen ember a szövetséges. Szubjektív, s ettől
izgalmas: az olvasás közben mi is személyes viszonyt építgetünk a politikai szereplőkkel, s
ha  még  emlékszünk  –  mert  sok  név  már  feledésbe  merült  –  a  vitatkozó,  felszólaló
személyekre,  akkor  összevethetjük emlékeinket  Hárs  Gáboréval.  Az  időutazás  nem lesz
érdektelen. A pillanat feszültségében megnyilatkozó politikusok gesztusai, mondatai néhány
év múlva másként hatnak. Némelyike letisztul,  új jelentést kap, nem kevés megszólalás
egyszerűen kínossá, groteszkké válik utólag. Az olvasó feladata, hová sorolja a lapokon
felidéződő megnyilatkozásokat.

Külön érdekessége az írásműnek, hogy beszámol egy parlamentnél kisebb hatókörű, de
szintén fontos politikai helyszín történéseiről. Mint Budapest VIII. kerületének szocialista
pártelnöke, részletesen tudósít a helyi politizálás sajátosságairól. Erről sem írt még senki
naplót,  pedig  természetesen  ugyanolyan  izgalmas  ez  a  beszámoló,  mint  a  nagypolitika
színpadát bemutató híradások. A kis egységben gyorsan, élesre menően játszódnak le az
események. Sztorik, sorsok elevenednek meg: hamar változik minden, frakciók, csoportok
feszülnek egymásnak. A hosszú ismeretségek lehetetlenné teszik a mellébeszélést. Ki kell
mondani ezt-azt, a tévéből ismert nagypolitikai durvaságok ebben a környezetben nyers
vitává,  veszekedéssé  erősödnek.  A  naplóban  Józsefváros,  ez  a  nagy  múltú  körútmenti
negyed, mint a politikai küzdelmek helyszíne jelenik meg. Akik ebben a városrészben élnek,
biztos új információkhoz juthatnak lakóhelyük politikusairól. Nem mindig az a valóság, amit
a plakátokon szlogenként megismertünk – ez minden bizonnyal kiderül a naplóból.

Hárs Gábor többkötetes memoárjával biztos lehet vitatkozni. Lehet másként emlékezni,
eltérően értékelni az eseményeket. Függetlenül a könyv olvasójának politikai nézeteitől,
maga a memoár vitathatatlan információforrás. Egy olyan ember írása, aki maga is pártot
váltott a baloldalon. Kereste a megoldásokat, élettapasztalata és műveltsége alapján vállalta
a konfliktusokat saját eszmetársaival is, ha azt érzékelte, a választói mást várnak tőle. Most
letette ezt a könyvet, ítéljenek a maiak és a későbbi nemzedékek.

Egyébként  jó  lenne  olvasni  mások  (esetleg  a  megróttak)  memoárját.  Elektronikus
könyvben.

2012. június

a Kiadó

 



Bevezetés helyett
 

Visszaemlékezéseim első részét (Történelem közelnézetből – A nagykövet naplója) azzal
zártam,  hogy 1998. szeptember 1-jén,  három és  fél  éves  varsói  és  minszki  nagyköveti
megbízatásom lejártával visszaérkeztem Budapestre. Jelentkeztem a Külügyminisztériumban
és vártam a sorsom alakulására.

 
A következő  hónapokat  azzal  töltöttem,  hogy  péntekenként  dél  körül  bementem a

Külügybe,  aláírtam  egész  hétre  a  jelenléti  ívet,  s  ha  éppen  összeakadtam  valakivel,
rövidebben-hosszabban  beszélgettem.  Közben  több  körben  tárgyaltam  Herman  János
közigazgatási államtitkárral, aki megkísérelte, hogy rábírjon, mondjak fel magamtól. Ezt
nem tettem, megvártam, amíg sikerült oly módon átalakítani a köztisztviselői törvényt, hogy
a tárca mondjon fel. Erre 1999. május 1-jén került sor, ez az a nap, amikor harmadszor –
ezúttal végérvényesen – végetért közhivatalnoki pályafutásom.

 
Közben  (Molnár  Miklós  barátom  elévülhetetlen  érdeme!)  „átmenetileg”  tanítani

kezdtem a kelenföldi Európai Üzleti Polytechnikumban. (Az átmenetiség tartósnak bizonyult,
ma  nyugdíjasként  is  ott  tanítok,  s  ezzel  értelmes  elfoglaltságot  biztosítok  magamnak.)
Ugyancsak  Miklóssal  belevágtunk  marketinges  tréningekbe  is,  ezt  is  sikerrel  csináltuk
két-három évig különféle cégeknél. Létrehoztam egy saját céget is, az Intercontact–2000
Bt.-t,  mindenféle  közvetítésekkel  próbálkoztam,  inkább  kevesebb,  mint  több  sikerrel.
Keserűen kellett megtapasztalnom, hogy Magyarországon a magas szintű kapcsolatok csak
nagyon rövid lejáratú tőkét jelentenek, az ismeretségek igen gyorsan feledésbe merülnek.

Erre a jó pár hónapos időszakra nem túl szívesen emlékszem vissza, de mivel néhány –
részben  a  korábbi  életemhez  kapcsolódó,  részben  életem  későbbi  szakaszának
szempontjából meghatározó – esemény lejátszódott,  ezeket igyekszem könyvem második
részének első fejezetében röviden összefoglalni.



A külügyi pályafutás végétől a
képviselőségig (1998-2002)

 
1998. szeptember 2-án fogad Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke. Beszámolok

az  elnöknek  varsói  végnapjaimról,  a  Kwaśniewskivel  folytatott  beszélgetésről  és  a
kitüntetésről – éppen nálam van, el is dicsekszem vele. Göncz nem felejtette el ígéretét:
„Neked jár tőlem is egy aranyérem!” Megbeszéljük, hogy erre feltétlenül sor kerül, amikor
Kwaśniewski Budapesten jár. Még az elnöktől telefonálok Varsóba, megtudakolandó, hogyan
és mikor jön pontosan a lengyel államfő. Kicsit politizálunk is, nincs túl jó véleménnyel az új
hatalmasokról.

 
Szeptember 24-én Aleksander Kwaśniewski Budapesten van, a Fortune Global Forum

rendezvényen.  A  két  államfővel  folytatott  személyes  egyeztetés  is  kevés  ahhoz,  hogy
elnök-barátommal találkozhassam. Bár korábban egyeztettük, hogy szűk körű ebédre kerül
majd sor, ahol magyar részről legfeljebb Gulyás András, az elnök külpolitikai tanácsadója
lesz ott, én meg akár tolmácsként is, az erősebbek közbeszóltak. Már az gyanús volt, hogy
két vonalon történt az egyeztetés, a budapesti lengyel nagykövet is kapott feladatokat. A
szűk körű baráti  ebédből 16 fős protokolláris ebéd lett,  így az én részvételem teljesen
lehetetlenné  vált.  Ráadásul  minderről  úgy  szereztem tudomást,  hogy  Kovács  László  is
szeretett  volna  találkozni  vele,  de  ezt  a  nagykövetség  (a  lengyel)  első  lépésben
megakadályozta  (a  program  nagyon  zsúfolt,  a  külüggyel  kell  egyeztetni  –  mondta  a
nagykövetség  tanácsosa).  Érdeklődésemre  –  Gulyás  közvetítésével  –  Göncz  Árpád  a
„megértésemet” kérte. Nem tehettem mást, megértettem… (bár egy kicsit szomorúvá tett a
dolog). Orbánnal azonban találkozik a lengyel elnök, dehát a protokoll… A sajtó különben
meglehetősen visszafogottan foglalkozott a lengyel elnök látogatásával.

 
***

 
Szeptember  3-án  kora  reggel  a  Köztársaság  téren  Horn  Gyula  fogad.  A  volt

miniszterelnököt az elnöki szobában találom, amit még néhány napig birtokol. A hétvégén
MSZP-kongresszus, s ő már bejelentette, hogy nem vállalja tovább az elnökséget. Hosszan
beszélgetünk, csaknem másfél órát ülök nála. Nagyon keserű, lényegében mindenki mást
hibáztat a vereségért, de főképpen a külső körülményeket. Bizalmasan elmondja – „csak



Laci tudja,  meg most te” –,  hogy külföldről már a választások előtt komoly támogatást
ígértek egy Fidesz–kisgazda megállapodáshoz, Torgyán ezért volt olyan kezes bárány, mint
amilyennek láthattuk. A második forduló előtt a visszaléptetésekkel folytatott „piszkos játék”
ellen az  MSZP-nek nem volt  eszköze.  „Persze mi  is  követtünk el  hibákat”  –  ismeri  el.
Hosszan sorolja saját csapatunk tagjait, Szekerest, aki nem azt csinálta a kampányban, amit
kellett volna, Kósánét, aki most éppen Vitányiéknak „hódolt be”, Kovácsot, aki ugyan nagyon
jó, de ez a külügyekre korlátozódik. „De persze ez most már nem számít!” – teszi hozzá
mindehhez.

 
Megkapják  a  magukét  a  külföldi  partnerek  is,  a  Szocintern,  ahonnan  még  egy

együttérző  gesztus  se  érkezett,  se  Mauroy,  se  Klima,  se  Schröder  nem hívta,  Clinton
legalább  üzent  a  nagyköveten  keresztül.  Megemlítem,  hogy  előző  nap  jártam  Göncz
Árpádnál, na róla sincs valami jó véleménnyel, „nagyot csalódtam benne”. Hogy miben és
miért, az számomra nem egészen világos, talán a választások időpontja körüli huzavonára
gondolhat, arra, hogy a korábbi időpont (azaz május 3.) sokkal kedvezőbb lett volna az
MSZP-nek, akkor választást lehetett volna nyerni. Kérdezem a terveiről, különös tekintettel
azokra a nyilatkozataira, hogy a jövőben írni akar és a Szocinternben tevékenykedni. Az
előbbit megerősíti (de még nem tudja pontosan, hogyan és mit), az utóbbival kapcsolatban
csak mosolyog. „Ha jól értem, ezt csak az újságírók lerázására mondtad” – kérdezem, ezt
egy gesztussal jóváhagyja.

 
Egy héttel később Koroncz Ágit, korábbi munkatársamat (a miniszterelnök mellett a

sajtóosztályt  vezette)  látogatom meg a Miniszterelnöki  Hivatalban,  mutatja a névtáblát:
„Horn  Gyula  exminiszterelnök”,  s  a  birodalmukat,  ami  három  szobából  meg  egy
teakonyhából áll. Ketten vannak mellette, ő meg Alaksza Tamás, állítólag még egy fél státust
kapnak majd. Az épület hátsó traktusában levő szobák meglehetősen lerobbant állapotban
vannak. Ági meséli, hogy a leköszönő és a hivatalba lépő miniszterelnök „átadás-átvételi”
megbeszélésén Orbán megemlítette, tudja, hogy Hornnak a parlamentben járna két évig
iroda,  de  hát  Boross  Péter  még  nem  hagyta  el,  s  most  úgyis  kellene  neki  mint
államtitkárnak,  esetleg  felajánl  Hornnak  egy  másikat.  Horn  csak  legyintett,  hogy  neki
mindegy, majd arra is, amikor a MEH-ben először felajánlott helyet (Tabajdi volt irodája)
sem kapta meg. Ági nem tudja, mihez kezd majd, Horn gyakorlatilag még nem is járt ott,
hiszen a kongresszus után azonnal elutazott vagy két hétre.

 
***

 
Törzsök  Erika  formálisan  még a  Határon Túli  Magyarok  Hivatalának  elnöke,  de  a

felügyeletet  átvevő  Németh  Zsolt  nem „ragaszkodott”  ahhoz,  hogy  utódja  kinevezéséig



bejárjon. Nem csoda, hogy igencsak keserű hangulatban van. Arra készül, hogy majd valami
kutatásba kezd (még aktív ellenzéki korában szociológiai kutatásokkal foglalkozott, majd ő
volt a partnerem mint az SZDSZ kisebbségi titkárságának a vezetője).

 
A Köztársaság téren is összefutok pár emberrel, köztük Csintalan Sanyival, aki készül a

„reménytelennek” ígérkező óbudai polgármester-választásra. Ő is mond néhány „intimitást”,
például Kovácsról, aki szerinte képtelen tudomásul venni, hogy nem rendelkezik sem olyan
tulajdonságokkal, sem olyan támogatással, mint annak idején Horn. Csintalan egyébként
Kovácsot messzemenően alkalmatlannak tartja, hogy két funkciót is betöltsön, s ezt nem
hogy nem veszi tudomásul, de halálosan megsértődik arra, aki erre akár célzást is tesz.
(Érdekes mindezt összevetni azzal a külügyes vélekedéssel, miszerint Kovács „elárulta” őket,
főleg Bős-ügyben, amibe lényegében ő vitte bele Hornt, s ami a választások elvesztésének
egyik lényeges oka volt.) Csintalan egyébként – akárcsak Horn – mindenkire meg van sértve.
Hogy ebből hogyan lesz épkézláb párt, az előttem rejtély.

 
Szeptember  vége  felé  a  Parlamentben  Kiss  Péterhez,  az  MSZP-frakció  helyettes

vezetőjéhez, a párt ügyvezető alelnökéhez megyek, közben összeakadok Vitányi Ivánnal,
akivel  azonnal  elkezdjük  megvitatni  a  vereség  okait.  Szerinte  ez  egyértelműen  az
SZDSZ-szel  való  viszony  problémáiban  keresendő  (nem tudja  megtagadni  önmagát).  A
kongresszusról beszél, ahol saját értékelése szerint nem valami túl jó beszédet mondott,
mert – látva, hogy szó sincs a vereség okainak az elemzéséről, csak „könnyes búcsú” folyik –
megváltoztatta az eredeti  „harcias” szövegét,  s  a többiekhez hasonló enyhe hangnemre
váltott. Ráadásul – panaszolja – még most sem jutott el oda a párt, hogy összefogjon az
SZDSZ-szel, továbbra is a régi beidegződések uralkodnak. Talán most már nincs is olyan
aktualitása, mint korábban lett volna? – kérdem az idős politikustól, amire nem nagyon tud
tagadó választ adni.

 
Kiss  Péter  egyértelműen  kijelenti,  számítanak  rám.  Abban  maradunk,  hogy

végigcsinálom a cirkuszt a külügyben (közben besegítek a párt külügyi munkájába), utána
jelentkezem. A pártelnökkel egyeztetett elképzelésük az, hogy egyesítve a párt és a frakció
külügyeit, annak irányítását venném át. Politizálunk is egy keveset, egyetért velem abban,
hogy  nagyon  enyhe  az  MSZP  magatartása,  az  egyre  agresszívebbé  váló  kormánypárti
politikával mielőbb erőteljes ellenzéki politikát kell szembeállítani. Persze, kevés a lehetőség
és az esély, kétharmados törvény viszonylag kevés van – sóhajtozik, de „ígéri”, megtesznek
mindent, ami tőlük telik. Katona Béla főpolgármesteri esélyeiről is beszélünk, egyetért azzal
a véleményemmel, hogy – bár Demszkyt egyikünk sem kedveli – nem szabad megengedni a
jobboldal győzelmét Budapesten, mert az döntő befolyással lenne a további állapotokra.

 



***

 
Októberben feleségemmel  pár  napot  Nagyatádon töltöttünk,  fürdőztünk,  pihentünk.

Visszaútban éppen Csurgón hajtunk át, amikor Vera mondja: „Te, nem Suchman áll ott az
egyik sarkon?” De bizony, hogy ő. Nosza, visszafordulok, addigra már kisebb csoportosulás,
látom Horn Gyula is ott áll a beszélgetők között. Lefékezek, kikászálódok, néznek rám, Horn
ismer meg elsőnek. Nagy csodálkozás – mindenki sötét öltönyben van, én meg farmerban és
pulóverben –, Horn kérdi: „a fórumra jöttél?” Hát persze! – vágom rá, s eszembe jut, hogy
egy héttel vagyunk az önkormányzati  választások előtt,  s Horn 1994-ig Somogy megyei
képviselő  volt.  Kérdezi,  hogy  vagyok,  majd  azonnal  hozzá  is  teszi:  „persze,  a
körülményekhez  képest”.  Azokhoz  képest  jól,  mondom,  majd  lekezelek  a  többiekkel  is,
Suchmannal („megismersz egyáltalán?” – kérdi viccesen), Lamperth Mónikával, az MSZP
újdonsült  alelnökével,  Sárdi  Árpád megyei  elnökkel  és  Kolber István megyei  alelnökkel
(csupa majdani képviselőtársam). Váltunk pár szót, majd Horn „elnézést, de minket várnak”
kíséretében elbúcsúzik.

 
Úton  Budapestre  megállunk  Balatonfüreden  is,  ahol  a  szívkórházban  utókezelik

Tornóczi Laci barátomat. Az egyik ösvényen régi ismerős, Beke Kata tűnik fel, infarktus után
kezelik őt  is.  (Az MDF alapító tagja a Művelődési  és Közoktatási  Minisztériumban volt
politikai államtitkár. Amikor az „ügyem” volt, ahhoz, hogy lemondjon, nagyban hozzájárult,
hogy rádöbbent,  nem tud nekem segíteni,  ugyanazok az erők nem teszik ezt  neki  sem
lehetővé. Később – intelmeim ellenére – átnyergelt Pozsgay Imre mozgalmához, annak a
színeiben szenvedett 1994-ben súlyos vereséget.) Nagy ujjongás közben üdvözöljük egymást,
s miután a betegségét megbeszéltük, kicsit politizálunk. Röviden elmondom, mit csináltam
eddig, mondja, ne haragudjak, de ő szereti ezt a kormányt. Mondom, azt tudom egy írásából,
„majd elmúlik”, teszem hozzá. Nem hiszi, mire megkérdem, azt is szereti-e, ahogy ezek
messze túlszárnyalják a tisztogatásokban a 90-es MDF-et. Nem cáfolja, csak azt jegyzi meg
homályosan, tudja, kellenek nekik a helyek, mert kevés a mandátum, s a szövetségeseknek
is posztokat kell juttatni. Hát, ez is egy magyarázat! Mindenesetre gyors felépülést kívánok
neki. (Többé soha nem találkozunk, sok évvel később halálhíréről értesülök.)

 
***

 
Október 16-án Agárdi Péterrel, a rádiókuratórium elnökével ebédelek. Még egyetemista

korunkból ismerjük egymást, ha ritkán is találkoztunk, mindig jó viszonyban voltunk. Amikor
Péter „magasan” volt, alosztályvezető a pártközpontban, majd a rádió elnökhelyettese, akkor
is találkoztunk egyszer-kétszer, mindig a régi hangnemben tudtunk beszélni, ami nemigen
volt mindenkiről elmondható. 1990-ben nagyjából egyszerre kerültünk bele a semmibe, s a
véletlen  úgy  hozta,  hogy  mindkettőnket  Drucker  Tibor  vett  oda  a  Tékához,  ahol



„tanácsadással” foglalkoztunk. Később éppen Péter volt az, aki felhívta az MSZP-ben rám a
figyelmet, s végül is neki köszönhetem, hogy odakerültem.

 
A rádiókuratóriumban az MSZP-t képviseli, mint mondja, valószínűleg már nem sokáig.

A fő dilemma, hogy különböző machinációkkal lassan többségbe kerülnek a kormánypártok
képviselői, s az ellenzéki szocialistáknak és szabaddemokratáknak elfogy a lehetősége az
értelmes cselekvésre. Ezért többen azt tervezik, hogy kivonulnak a kuratóriumból, magukra
hagyják a fideszeseket és csatlósaikat. Péter nem kéri kifejezetten a véleményemet, de azért
érdekli. Nekem az az álláspontom, hogy a kivonulással nem érnek el semmit, ez nemigen
fogja az egyre arrogánsabb kormánypártiakat izgatni, nekik viszont a véleménynyilvánítás
lehetősége sem marad meg. Ez azért elgondolkodtatja. Egyébként nemrégiben egyetemi
tanári kinevezést kapott, Pécsett tanít, s büszkén meséli: amikor Göncz átadta a kinevezését,
azt mondta, „Petikém, nagy örömet szereztél ezzel nekem”.

 
***

 
November 5-én Inotai Andrásnál, a Világgazdasági Kutatóintézet főigazgatójánál járok.

Inotai  nemrégiben mondott le a kormány Integrációs Stratégiai  Munkacsoportja vezetői
tisztéről. Elmondja, hogy – bár erre a munkacsoportra égető szükség lenne – „ezekkel” nem
tudott volna dolgozni. Meggyőződése szerint az új kormány csődbe viszi az országot. A
szükségszerűen bekövetkező recessziót nem tudják kezelni, ráadásul ezt nem is ismerik el.
Szerinte egyes miniszterek csak „mamelukok”, akik mellett ott állnak a „komisszárok”, Járai
mellett például Varga Mihály. Járai szereplését elnézve, azt hiszem, ebben speciel téved, de
például a Martonyi–Németh vagy a Hámori–Várhelyi párost figyelve kétségtelenül igaza van.

 
Délután  Horn  Gyulánál,  már  a  Miniszterelnöki  Hivatal  második  emeletének  hátsó

folyosóján levő szobájában. Láthatóan sokkal jobb formában van, mint amikor utoljára nála
jártam. Szóba hozom, hogy az MSZP igencsak „nyuszi” módjára viselkedik. Ezt formálisan
ugyan  nem,  de  lényegében  elismeri,  s  arról  panaszkodik,  hogy  ő  egy  ideig  volt
miniszterelnökként még nem szólalhat meg. Igyekszem ezt cáfolni, s arra biztatni, ne tegye
azt, amit éppen az ellenfeleink szeretnének, azaz ne hallgasson, mialatt azok azt csinálnak,
amit jólesik.

 
Elmondom  volt  elnökömnek,  folyik  egy  tárgyalásféle  arról,  hogy  visszamennék  az

MSZP-be, erre nemigen reagál, inkább a saját helyzetéről beszél, na meg a pártról (ahol
sokakkal van baja, de már nem beszél annyira élesen róluk, mint közvetlenül a kongresszus
előtt). Végül visszakanyarodik hozzám, s arra biztat, vállaljam csak el, most sok mindent



kellene tenni nemzetközi téren, erre pedig a külügyben úgysem lenne módom. Ő is nekiindul
a  világnak,  s  kihasználva  Szocintern-alelnökségét,  lobbizik  Magyarország  integrációja
mellett.  Majd újra a pártra térünk vissza,  arra a megjegyzésemre, hogy a képviselőket
mintha kielégítené saját egzisztenciájuk, mást nemigen tesznek, kissé indulatosan reagál,
szerinte rosszul látom, sokkal inkább arról van szó, hogy amit nagy keservesen el tudnának
érni, az nemigen látszik, s visszapattan a nagyon agresszív ellenfelekről. Végül arra kér,
keressem fel időről időre, ő – eltérően egyes párttársainktól – mindig visszahív, ha keresem
(ez valóban így van).

 
***

 
„Politika nélkül nem élet az élet” – visszatértem Józsefvárosba, a varsói „kaland” előtt

otthagyott  pártszervezetemhez.  Eleinte  csak  egyszerű  tagként  figyeltem,  ahogy  amatőr
módon  elbukják  az  önkormányzati  választást:  az  egyetlen  budapesti  MSZP-s
polgármesterjelölt, aki nem az első vagy második helyen végzett, éppen a józsefvárosi volt.
Szükségesnek  láttam  a  pártszervezet  vezetésének  fiatalítását,  az  1999-ben  esedékes
tisztújításon a harmincas éveiben járó, ifjusági szervezetekben edződött Mitus Zsuzsanna
jelöltségét támogattam. Az ő elnöksége azonban nem bizonyult túl sikeresnek, úgyhogy
2000-ben magam álltam rajthoz. Így történt, hogy az 1992 és 1994 között már betöltött
elnöki tisztségre újra megválasztottak (majd még kétszer, így egészen 2006 végéig betöltöm
ezt a funkciót). A harmonikus vezetést jó ideig biztosította, hogy Zsuzsa elnökhelyettességet
vállalt mellettem, majd a 2002-es önkormányzati választásokon ő lett Józsefváros általános
alpolgármestere. A 2006-os választások után pedig…

 
De hogy ne szaladjak teljesen előre, valahogy le kell zárnom a külügyi vonalat is. Mint

bevezetőmben  írtam,  a  minisztérium előbb  azzal  próbálkozott,  hogy  révegyen,  magam
mondjak le, majd miután ez „nem jött össze”, megpróbálkoztak kirúgni. Ezt azonban csak a
köztisztviselői  törvény  „átírása”  után  tudták  megtenni.  Közben  ajánlottam  egy
kompromisszusomos megoldást, kértem a korengedményes níugdíjazásomat. Ezt a Külügy
meglehetősen  nyersen  elutasította.  A  nyugdíjazásomhoz  nem  járultak  hozzá,  viszont
felmondtak,  s  megkaptam  a  végkielégítést  is:  egyhavi  (!)  fizetésemnek  a  felét!  Úgy
gondoltam, ezt mindenképpen meg kell köszönnöm annak a miniszternek, akinek (sem akkor,
sem  azóta  –  többször  futottunk  össze  a  parlamentben  és  másutt)  nem volt  bátorsága
legalább egyszer a szemembe nézni! Május 6-i levelemben részben megismételtem az előző
év augusztusában megválaszolatlan első levelem megállapításait. (1. sz. melléklet)

 



***

 
1999. május 1-jét már nem a munka, hanem a „munkanélküliség” ünnepeként ülhettem

meg. Külügyi pályafutásom most már nyilván végérvényesen véget ért, munkahelyem nem
volt, anyagi forrásaim kimerülőben. Még szerencse, hogy gyermekeim már felnőttek, s bár a
támogatás mindig jól jön, azért valahogy megállnak a saját lábukon. Első unokám is már
lassan  iskolába  megy,  én  viszont  még  messze  vagyok  attól,  hogy  „nagypapaszerepet”
játsszak.  Mivel  a  nyugdíj  is  meglehetősen a távoli  ködbe vész,  csinálni  kellett  valamit.
Próbálkoztam ezzel-azzal, ami tartós volt, az a tanítás, amit ráadásul élveztem is.

 
Mindezt persze gyakran éreztem „pótcselekvésnek”, hiszen évtizedeken át mégiscsak a

diplomácia volt a kenyerem. S aki ezt a szakmát művelte, ráadásul mindig is a politika
irányából közeledett a megoldandó kérdésekhez, azt nem hagyja nyugodni az aktuálpolitika
sem. Mit mondjak, nem állítom, hogy jól éreztem volna magam az első „orbanisztánban”, de
saját pártom helyzete és tevékenysége sem töltött el túl nagy boldogsággal. A sok felgyűlt
keserűség egy sokáig fogalmazott, majd végül (kinek másnak?) a volt miniszterelnöknek írt
levelemben sűrűsödik össze (2. sz. melléklet). A levél több mint tíz évvel ezelőtt íródott, de –
itt-ott aktualizálva – akár 2011 nyarán is íródhatott volna. Persze, ha lenne kinek megírni…

***

 
Decemberben  Inotai  András  keresett  meg az  Európai  Tanulmányok  (Európa  2002)

Alapítvány elnöki minőségében, s felkért, vegyek részt az Alapítvány Medgyessy Péter által
elnökölt konzultációs tanácsának munkájában. Örömmel vállaltam a felkérést.

 
Az Alapítvány első olyan rendezvényére, amin alkalmam van részt venni,  december

14-én kerül sor az MTA egyik termében. A vita elsősorban az európai uniós felkészülésről
folyik, hiszen már javában zajlottak a tárgyalások 10 + 2 tagjelölttel. Az előadók – köztük a
leendő miniszterelnök – fő tézise az, hogy Magyarország áll a legjobban a tárgyalásokon,
következésképpen, ha a tagjelöltek között differenciálnak, hazánknak lehetősége van arra,
hogy  az  első  körben  kerüljön  be  az  Unióba.  Hallgatom  a  szakértőbbnél  szakértőbb
felszólalásokat, majd szót kérek, s kifejtem: én a döntéshozatalban a szakmai kritériumoknál
fontosabbnak gondolom a politikai megfontolásokat, ezért kizártnak tartom, hogy az első
körben ne legyen ott az az ország, amelyik nagyobb, mint a másik 11 együttvéve. Persze
Lengyelországról beszélek, s érvelésemben azt is megkockáztatom, hogy az EU két vezető
hatalma  közül  Németország  nem  teheti,  Franciaország  meg  nem  teszi,  hogy
Lengyelországot  mellőzze,  legyen  vele  bármilyen  gazdasági  jellegű  gond.



 
A résztvevők többsége persze ismer, tudják, hogy „elfogult” vagyok Lengyelországgal,

elnézően mosolyognak kijelentéseimen. Bizonygathatnám, hogy amit mondok, az nem az
elfogultságból, hanem a tényismeretből fakad, de inkább nem teszem. Azért, amikor már
nyilvánvalóvá válik, hogy együtt masírozunk be az EU-ba, érzek egy kis szakmai elégtételt.
(Egy alkalommal Medgyessyt is emlékeztetem erre a vitára, korrekt módon visszaigazolja,
hogy az én „előérzetem” jobb volt az övénél.)

 
***

 
Azt,  hogy  az  MSZP-vel  továbbra  sem  volt  minden  rendben  –  legalábbis  az  én

nézőpontomból – egy következő, már 2000 májusában írt levelem illusztrálja (3. sz. melléklet).

 
Ugyanebben az évben,  2000-ben végetért  a Magyar Köztársaság történetének az a

szakasza,  amelyet  Göncz  Árpád  tíz  elnöki  éve  fémjelzett.  Elnökünktől,  a  sokak  által
„ajakbiggyesztve”  emlegetett  Árpi  bácsitól  2000  júliusának  végén  a  magam  részéről
levélben búcsúzom. (4. sz. melléklet)

 
***

 
Jól emlékszem az általam nagyra becsült varsói apostoli nuncius, Józef Kowalczyk érsek

meditálására, hogyan és miként számoljon be mindazon ismereteiről, amelyeket diplomáciai
pályafutása során szerzett. A dilemmám hasonló volt, s mivel nagyköveti munkám során –
sokszor  az  éjszakákat  hasznosítva  –  végig  naplót  vezettem,  barátaim  unszolására
összeállítottam az én „lengyel portrégalériámat”. Az nyilvánvaló volt, hogy erre elsősorban
Lengyelországban lehetnek kíváncsiak, a kérdés csak az volt, hogyan készüljön el a könyv,
aminek alapanyaga természetesen a magyar nyelven írt naplóm volt. Az egyik lehetőség az
volt, hogy összeállítom és formába öntöm a tengernyi feljegyzést, majd odaadom fél-lengyel,
fél-magyar Olszański barátomnak (más szóba sem jöhetett), készítse el a lengyel fordítást. Ő
erre természetesen készséggel vállalkozott is.

 
Másik barátom – akinek a szakértelme kétségbevonhatatlan volt –, Witold Filler viszont

arra beszélt rá, írjam magam át az egészet lengyelre, ő meg vállalja annak lektorálását.
Hosszas  hezitálás  után  végül  ennél  a  változatnál  maradtam,  s  bár  ez  így



összehasonlíthatatlanul  nagyobb  munka  volt,  nekiveselkedtem.  Amikor  „készen”  lettem,
elküldtem az egészet Fillernek, aki elolvasta, majd felajánlotta, üljünk le együtt pár napra, s
f é s ü l j ü k  v é g i g  a z  a n y a g o t .  A  h a t a l m a s  r u t i n n a l  r e n d e l k e z ő
lapszerkesztő-író-színész-színigazgató  a  maga  szarkasztikus  stílusában  azzal  biztatott:
„elolvassuk  együtt,  majd  utána  lefordítom  a  szöveget  lengyelre”.

 
Valóban így történt, a nyáron pár napra elutaztam Varsóba, ahol Witek barátom azzal

várt,  hogy  most  kocsiba  ülünk,  s  elvonulunk  vidékre.  Egy  igazi,  hamisítatlan
kelet-lengyelországi tanyára utaztunk, ahol az egyetlen kommunikációs lehetőség a postán
levő  kurblis  telefon  volt.  Reggel  tehénbőgésre  keltünk,  bőségesen befalusireggeliztünk,
majd nekiestünk a munkának. Estig fel sem álltunk a szöveg mellől, majd megittunk pár
kupica ezt-azt, s a tyúkokkal tértünk aludni. Bő egy hetet töltöttünk el,  időnként heves
vitákat is folytatva, miközben a rutinos szerkesztő újabb és újabb történeteket szedett ki
belőlem. De elkészültünk.

 
Közös barátunk, a könyvkiadó Tadeusz Kielan alig várta, hogy meglegyen a kézirat, már

vitte  is  a  nyomdába.  Így  vált  lehetségessé,  hogy  barátaim  áldozatkész  segítségével
októberben megjelenhetett a Moja galeria portretów polskich (azaz Lengyel portrégalériám)
a  „nagykövet  feljegyzéseiből”  alcímmel.  A  könyv  bemutatójára  2000.  október  27-én,  a
Lengyel  Tudományos  Akadémia  klubjában  került  sor.  A  bemutatásra  pedig  ki  más
vállalkozott  volna,  mint  a  magyar  irodalom  egyik  legkiválóbb  fordítója,  az  én  egyik
legrégebbi  lengyel–magyar  barátom,  Tadeusz  Olszański.  A  bemutatóról  Gordon  István
barátom írt méltatást Harapós (nagy)kutya címmel (5. sz. melléklet). Ebben azt is megírja,
hogy  a  nagysikerű  rendezvényen  tiszteletét  tette,  „közvetett”  utódom  is.  (Bába  Ivánt
időközben  a  külföldi  kiküldetésre  távozott  Herman  János  helyett  a  külügyminisztérium
közigazgatási államtitkárává nevezték ki, az ő varsói nagyköveti helyét az Antall-kormány
volt  államtitkára,  Katona Tamás foglalta el.  Amennyire nem volt  kapcsolatom közvetlen
utódommal,  annyira  jó  kapcsolatom  alakult  ki  Katonával  –  éppen  a  fenti  nagyvonalú
gesztusának köszönhetően.)

 
***

 
Mint írtam, 2000-ben ismételten megválasztottak a józsefvárosi szervezet elnökévé, így

elsősorban rám hárult a 2002-ben esedékes választások helyi előkészítésének feladata.

 



Mozgolódás kezdődött az MSZP szakmai „frontjain” is, megszületett a nagy ötlet: a
választásokra – illetve a reménybeli kormányzásra – való minél jobb felkészülés érdekében
szakmai kabineteket kell  létrehozni.  A kabinetek meg is alakultak,  egyik a másik után,
mindegyik vezetésére az MSZP prominens politikusai, köztük a Horn-kormány tagjai kaptak
megbízást. Valamiért azonban a külügyi és az európai integrációs témában tervezett kabinet
maradt  utoljára.  Egyes  kabinetek  már  a  munkát  is  megkezdték,  amikor  egy  budapesti
pártösszejövetelen (talán a párttanács ülésén, amelyen kerületi elnökként én is ott voltam)
jelentette be Kovács László pártelnök, hogy ennek a kabinetnek az élére Balázs Pétert kérte
fel. Az ülés résztvevőinek ez a név persze nem mondott semmit, többen hozzám fordultak –
lévén mégiscsak külügyes –, mondanám meg, kiről is van szó. Az én meglepetésem sem volt
kisebb  másokénál,  sőt,  bizonyosan  nagyobb  volt,  hiszen  jól  ismertem  Balázs  Pétert,
szakmailag  nagyra  tartottam,  arról  azonban  nem  volt  tudomásom,  hogy  a  hivatásos
külkereskedőnek és diplomatának,  az Antall-kormány volt  államtitkárának,  az Antall-  és
Horn-kormány Dániában, majd Németországban szolgáló nagykövetének, volt kollégámnak,
aki akkoriban éppen a közgázon tanított, bármi köze lenne az MSZP-hez. De ez nyilván a
volt  külügyminiszter  pártelnök  személyes  döntése  volt,  nem  kérte,  hogy  bárki  is
véleményezze  a  jelölést.

 
Balázs azzal kezdte a munkát, hogy meghívott jó néhányunkat, elsősorban volt külkeres

és  külügyes  kollégáit,  tegyük  meg  észrevételeinket  ahhoz  a  tételsorhoz,  amit  ő  maga
dolgozott ki. A megbeszélés okozott némi csalódást, hozzászólásomban nem is titkoltam, én
arra  készültem,  hogy  a  konkrét  teendőkről,  a  személyes  közreműködés  mikéntjéről,  a
további feladatokról, illetve azok megosztásáról is szót váltunk. A szűkre szabott időben
kialakult vitában, a jelenlevők viszonylag széles körében a tézisek szövegszerű megvitatását
azonban nem láttam lehetségesnek, s nem szerettem volna aprólékos megjegyzésekkel sem
előállni, különösképpen, hogy egy első vázlatról van szó, s hogy senki nem ismeri a „mihez
képest”-et.

 
De hogy a csatornákat ne zárjam el, felajánlottam, hogy egy későbbi munkában kész

vagyok részt  venni.  Utaltam arra,  hogy korábban már  tettem javaslatot  Kovács  László
pártelnöknek. Javaslatom lényegét a következőkben foglalhatom össze:

 
Az országnak szüksége van egy új térség-, illetve szomszédságpolitikára, szüksége van

arra,  hogy  meghaladjuk  mindazokat  a  nézeteket,  amelyek  a  szomszédságpolitikát  vagy
kizárólag annak az integrációs politika alá való rendelésében, vagy csak a határainkon túl
élő magyar kisebbség vélt vagy valós érdekeinek tükrében látják megvalósíthatónak. Olyan
szomszédságpolitikára van szükség, amely kiküszöböli,  de legalábbis minimumra szorítja
annak esetlegességét, függetleníti a mindenkori politikai változásoktól, azaz tudomásul veszi,
hogy térségünkben is egyre inkább érvényesülnek a politikai viszonyrendszert mozgásban
tartó demokratikus folyamatok. Az MSZP – kormányra kerülése esetén – nem engedheti meg
magának, hogy ne legyen felkészülve a környezetünkben bekövetkező változásokra, hogy ne



legyenek  elképzelései,  mit  kell  tenni  Kostunica  és  Djindjics  Jugoszláviájával,  Iliescu
Romániájával vagy akár egy Zeman és Klaus utáni Csehországgal. De az sem lenne jó, ha
nem tudnánk, mit kezdjünk a jövőben olyan „képződményekkel”, mint a KEK, Visegrád, a
SECI vagy akár a CEFTA.

 
Mindezek  előrebocsátásával  szeretném  felajánlani  egy  „szomszédságpolitikai

munkacsoport” megszervezését. Ez a munkacsoport nem helyettesítené, hanem kiegészítené
a választásokra való felkészülés egyéb, kialakítás alatt álló testületeit, illetve szervezeteit. A
munkacsoport  10–12 főből  állna,  tagjai  a  kelet-közép-európai  térség egyes  országainak
szakértői  lennének.  A  munkacsoport  kidolgozhatná  a  leendő  kormány  térség-  és
szomszédságpolitikájának alapelveit, mind általában, mind országcsoportokra és országokra
lebontva. Munkájához saját belátása szerint vehetne igénybe külső segítséget, beleértve
alapanyagokat, tanulmányokat és konzultációkat is. A munkacsoport munkáját a nemzetközi
kapcsolatok titkársága infrastruktúrájának bázisán végezhetné.

 
A  javaslatra  –  ha  jól  emlékszem –  a  pártelnök  akkor  szóban  reagált,  lényegében

rábólintott.  Mielőtt  azonban  a  munkacsoport  megszervezésére  sor  kerülhetett  volna,
megtörtént a fent említett kabinet létrehozása. Tudomásul vettem, hogy elképzeléseimet a
kabineten belül kell megvalósítani.

 
A munka – kicsit vontatottan, kicsit nyögvenyelősen – megindult. Április 11-én a József

Attila Alapítvány Thököly úti irodaházában került sor Balázs Péter vezetésével egy nagyobb
lélegzetű  összejövetelre.  20–25-en  voltunk  ott,  köztük  Veress  Péter,  a  Lázár-  és
Grósz-kormány külkereskedelmi minisztere, valamint számos külügyes kolléga, Gyovai Gyula,
Dömény  János,  Göbölyös  Gábor,  Gresznáryk  Pál,  Görög  János,  Krausz  György,  Bánlaki
György,  Bársony  András  stb.  Elsősorban  a  Balázs  által  készített,  az  MSZP  választási
programjának külügyi vonatkozásairól szóló téziseket vitattuk meg, az ott kézhez kapott
tézisekhez még pár napig lehetett megjegyzéseket fűzni. A tézisek szerkezetét sok helyen
követhetetlennek, logikátlannak, tematikájában zavartnak tartottam. Javasoltam, tartsunk
haladéktalanul egy „szűk körű” megbeszélést, s egy értelmes munkamegosztással készítsük
el a végleges anyagot.

 
Május  7-én  az  MSZP  integrációs  és  külügyi  kabinetje  most  már  a  többünk  által

szorgalmazott „szűkebb” körben folytatta munkáját. Meghallgattuk Balázs beszámolóját az
egyéb tematikus tanácskozásokról, majd megbeszéltük a választási programfüzet tartalmi és
formai  kérdéseit.  Megállapodtunk  abban,  hogy  a  könnyebb  kezelhetőség  érdekében
kettéválasztjuk a kabinetet, külön-külön munkálatokkal készítjük el a „füzet” külpolitikai és
integrációs részét. (A határon túli magyarok ügyével egy másik kabinet foglalkozott – „jobb
a  békesség”  alapon  –  Tabajdi  Csaba  irányításával.  Persze  az  én  témám,  a



szomszédságpolitika nehezen volt elválasztható a Tabajdi-kabinetétól, de figyelembe kellett
venni  az  egyéni  szempontokat  is.  Már  pedig  Tabajdival  soha  nem  volt  „felhőtlen”  a
kapcsolatom!)

 
Június 7-én – akkor már tisztán a külpolitikai kabinet égisze alatt – újabb ülésen vitattuk

meg a választási füzet előkészítésének helyzetét, június 18-án pedig már az anyag első,
fejezetekre bontott változatának vitáját is megejtettük. Érdemes feljegyezni, kik voltak az
egyes fejezetek „gazdái”. Biztonságpolitika: Deák Péter, szomszédságpolitika: Hárs Gábor,
fő célok, nemzeti elem: Galló Béla, globális hatások és ellenfelek: Pitti Zoltán, jövőkép 2010:
Fiatal Baloldal – Komássy Ákos.

 
***

 
Közben  az  MSZP  megtartotta  a  „jóléti  rendszerváltás”  kongresszusát,  amin  a

józsefvárosiak küldötteként vettem részt. Nekik küldtem „elfogult” tudósításomat (részlet):

 
„Nem  egyszerű  hatalomváltást  akarunk,  hanem  valódi  változást,  a  rendszer  jóléti

változtatását! Ez nem adomány, ez az embereknek jár!” – ez lehetne szinte a mottója az
MSZP június 9-i kongresszusának, amely megvitatta választási programjának fő irányait, s
megválasztotta a párt miniszterelnök-jelöltjét.

 
A várt szenzációk ezúttal elmaradtak, a kongresszust a közös cselekvés óhajtásának

szelleme töltötte be. Németh Miklós korábbi hívei is az egység mellett álltak ki, sajnálták, de
tudomásul vették, hogy a volt miniszterelnök kivonta magát a küzdelmekből. Nem lehet nem
észrevenni: tavaly novemberben tízegynéhány százalékkal előztük meg a Fideszt, mégis a
sötét  gondok  domináltak  az  arcokon.  Most  igencsak  kiegyenlített  a  helyzet,  mégis  a
bizakodás,  sőt  annál  egy  kicsivel  több,  a  győzni  akarás  és  az  önmagunkba  vetett  hit
jellemezte a beszédeket és a beszélgetéseket. Ahogy Horn Gyula megfogalmazta: „Ki tudná
legyőzni a Fideszt, ha nem mi?”

 
Hiába a légkondicionálás, a kongresszusi teremben nagy a meleg. Ahogy ilyen nagy

rendezvényeken  általában,  a  küldöttek  és  a  meghívottak  a  folyosókon  igyekeznek  kis
levegőhöz jutni. Egy idő után azonban a létszám felcserélődik, s ott még melegebb van,
jólesik visszamenni a tanácskozás színhelyére. Mikor Kovács László zárszóra készül, már
együtt a „csapat”. A pártelnök ingujjban indul el a helyéről, de mire az emelvényre ér, már



rajta a zakó. Beszédét azzal kezdi: „Azt a jó tanácsot kaptam, hogy ne vegyem fel a zakómat,
de ha már felvettem, most már így maradok.”

Annak, hogy a terem valamelyik részében fontos dolog történik, legbiztosabb jele, hogy
a  tévések  és  fotósok  hada  megindul  egy  irányba.  Körbeveszik  a  második  sorban  ülő
vendégeket: Jancsó Miklóst, Kállai Ferencet, Bacsó Pétert, Tamás Gáspár Miklóst, Szegvári
Katit és másokat. Érkezik Medgyessy Péter: rohanás az oldalajtó felé. Kovács László üdvözli:
nosza, középre mindenki. A legnagyobb tömegjelenet mégis akkor van, amikor kora délután
Göncz Árpád jelenik meg a kongresszuson. A volt államfőt a terem felállva, percekig tartó
vastapssal köszönti. Kovács és Medgyessy is maga mellett kínál széket, de Árpi bácsi jobb
helyet talál: két hölgy, a miniszterelnök-jelölt felesége és a párt elnökhelyettese közé ül le.

 

„Számíthattok rám, számítok rátok. Győzni fogunk!” mondta Medgyessy Péter rövid
beszédében, amelyben megköszönte a szinte százszázalékos bizalmat, amit a szocialisták
miniszterelnök-jelöltjeként kapott. Medgyessy nemcsak mondanivalójában, hangvételében is
új színfolt a szocialista palettán. „Van, aki álmodni szeret, én inkább ébren szeretek tervezni”
– jelentette ki a „közép” nevében, akik olyan Magyarországon szeretnének élni, ahol „nem
szól ránk a házmester”. „Nemcsak a harmincasoknak áll a világ, a különböző nemzedékek
szövetségét kell megkötni” – tette hozzá. Majd Jézust idézte. Péter, te kőszikla vagy, s erre
építem az országomat. Majd a küldöttek nagy derültsége közepette így folytatta: „Én nem
vagyok a bibliai Péter, még kőbányám sincs, de az ország felépítésére törekszem.”

 
***

 
A  sajtó  július  végén  hírül  adta,  hogy  Kósáné  Kovács  Magda  nem  indul

képviselőjelöltként,  mivel  „úgy  véli,  az  idősebb  generáció  részéről  elvárható  egyfajta
nagyvonalúság, hogy átadják helyüket a fiatalabbaknak.” „Utódjaként” engem neveztek meg.

 
A hír igaz volt, Kósáné valóban nem vállalta a megmérettetést. 2001 elején – mint az

MSZP kerületi  elnöke – kezdtem győzködni,  vállalja el  az újabb jelölést.  Több hónapon
keresztül,  több  fordulóban  folytattam  a  győzködését  –  mindhiába.  Pedig  akkor  olyan
tekintélye volt, hogy komolyan szóba került még a párt miniszterelnök-jelöltjeként is. Az a
vereség, amelyet 1998-ban az egyébként jelentéktelen fideszes, Juharos Róbert mért rá, alig
több mint 300 szavazattal, félelemmel töltötte el, nem bízott abban, hogy revánsot tud venni
rajta. Inkább a biztos listás bejutást választotta.

 



Amikor már reménytelen volt, hogy rá tudom venni az indulásra, kértem, nevezzen meg
saját  maga  helyett  olyan  személyiségeket,  akiket  szívesen  látna  a  budapesti  11.  sz.
választókerület jelöltjeként. (Másik „fél” választókerületünkben Szabó Zoltán indulása nem
volt kétséges.) Magda először elfogadhatatlan neveket mondott, majd azt javasolta, induljak
el én. Ez volt az a változat, amitől a legjobban tartottam, semmiféle indíttatást nem éreztem
a képviselőségre. Ugyanakkor olyan helyzet állt elő, hogy miközben a kerületek többségében
szinte tülekedtek a jelöltségért, nálunk még mindig nem volt jelölt.

 
Végül  elvállaltam,  de  szabtam  néhány  feltételt,  többek  között  azt,  hogy  Kósáné

szervesen  kapcsolódjon  be  a  kampányba.  Pártszervezetemnek  meg  azt,  hogy  „hosszú”
kampányt nyissunk, hiszen – sokéves távollétem miatt – a kerületben igen csekély volt az
ismertségem. Az utóbbiban nem is kellett csalatkoznom. Egy aktivistánk, az újságíró Keleti
Kati  vezetésével  nagyon  jó  kampánycsapat  állt  össze  mögöttem.  Kósánétól  viszont
lényegében semmilyen segítséget nem kaptam (lehet, hogy ezért is sikerült nyernem? – s
lehet, hogy ez egy rosszindulatú megjegyzés?).

 
Az  első  megbeszélésen  ugyanis,  amikor  felkértem pártszervezetünk  egyik,  addig  –

szókimondó  megjegyzései  miatt  –  meglehetősen  háttérbe  szorított  tagját,  Keleti  Katit,
vállalja el a kampányom vezetését, kitört a botrány. Kósáné korábbi kampányfőnöke, az
MSZP „alapító tagja” (ezt ahányszor csak lehetett, mindig elmondta), döntésemet személyes
sértésnek vette. Amikor pedig azt találtam mondani, hogy én a kampány után nyerni akarok,
akkor a sértődés végleg beállt. A volt kampányfőnök még akkor sem tudott megbocsátani,
amikor az őszi sikeres önkormányzati választások után alpolgármesternek jelöltem az akkor
már  halálosan  beteg  Keleti  Kati  helyett.  Máig  élő  fájdalomként  tartom  számon  a
kampányban szívét-lelkét kitevő, egészségét sem kímélő Kati korai halálát.

 
***

 
Az  intenzív  kampány  megkezdődött,  de  nem  szakadt  meg  a  kapcsolatom

Lengyelországgal sem. 2001 augusztusában – az MSZP külügyi kabinetjének tagjaként –
Varsóban jártam. Feladatom az volt, hogy készítsek elő egy találkozót a két párt vezetői
között. Ki más segített volna ebben, mint az én Tadeusz Iwiński barátom. Nos, a szándékban
nem is volt hiány, a Demokratikus Baloldal Szövetsége (SLD) elnöke és frakcióvezetője (na
meg miniszterelnök-jeöltje),  Leszek  Miller  a  szeptember  végén esedékes  lengyelországi
választások  utáni  időpontban  látta  lehetségesnek  Medgyessy  Péter  és  Kovács  László
látogatását. Engem meg meghívtak, legyek tanúja várható fölényes győzelmüknek.

 



Hat héttel a választások előtt ugyanis az volt a helyzet, hogy Az SLD–UP koalíció (az
SLD az ugyancsak Szocintern-tag Munka Unióval kötött választási szövetséget) az összes
közvélemény-kutatónál nagy fölénnyel vezetett, esélye volt a szavazatok több mint felének
megszerzésére.

 
Szeptember 20-án délután felültem a LOT varsói járatára. Kezembe vettem a reggeli

lengyel  lapokat,  s  megdöbbenve  olvastam,  hogy  az  SLD  pénzügyminiszter-jelöltje
nyilatkozott,  s  a  kormányalakítás  utánra  jelentős  adóemelést  helyezett  kilátásba.  Nem
hittem  a  szememnek!  Három  nappal  a  választások  előtt  ilyen  bejelentés?  Hiszen  ez
szavazatok százezreibe kerülhet!

 
A várt hatás nem is maradt el.  Az SLD-UP megnyerte ugyan a választásokat, de a

csaknem  biztosra  vett  abszolút  többség  elmaradt.  Mintha  megismétlődött  volna  1997,
amikor Cimoszewicz miniszterelnök egy héttel a választások előtt fedte meg Alsó-Szilézia
árvízkárosultjait, amiért nem biztosították házaikat…

 
***

 
A hazai választási kampány – számomra – kiemelkedő eseménye volt november 9-én

Horn Gyula volt miniszterelnöknek a kerületben tett egész napos látogatása. A program igen
jól sikerült. Végigjártuk a kerület néhány utcáját, vagy egy órát töltöttünk a Rákóczi téri
csarnokban, ahonnan alig akartak kiengedni. Ott tolongtak a népek körülöttünk, a kezét
szorongatták, autogramokat kértek, szidták a regnáló kormányt, ígérték a támogatást. Még
egy kocsmába is berángattak minket, s „éljen Gyula császár” felkiáltásokkal megittak velünk
egy pohár sört. A fórumokon – kettőt is tartottunk – hozta a formáját, bár borzalmasan
náthás volt.

 
Még a program előtt beszélgettünk négyszemközt egy jó fél órát, felvetettem neki pár

problémát, de nem tudtam überelni. Panaszkodott Medgyessyre, hogy nem akar igazából
kampányolni, legjobban a saját baráti körében érzi jól magát. Nem sugárzik róla a nyerés
akarata,  ezért  elbizonytalanítja  azokat  is,  akik  eddig  biztosak  voltak.  Az  utóbbi  10  év
történetében  egyedülálló,  hogy  ismertsége  (tehát  nem  a  népszerűségi  mutatója,  ami
hullámozhat!) 2 százalékkal csökkent! Ehhez képest Kovács némi javulást mutat, persze
saját magát ő sem tudja átlépni, de megnyilatkozásai valamivel markánsabbá váltak.

 



Horn mindemellett úgy vélte, bárhogyan is alakul, ezen a kettősön most már nem lehet
és nem is szabad változtatni. Kifelé mindenképpen az egységet kell mutatni. Elfogadta azt a
véleményemet, hogy ez így nem megy, egyre többen ismerik fel a valódi helyzetet, márpedig
így nemigen nyerünk! Megígérte, hogy a következő héten tesz még egy kísérletet, s beszél
Medgyessyvel, de nagy reményeket nem fűzött hozzá.

 
Én viszont másnap reggel lementem a csarnokba bevásárolni, örömmel konstatáltam,

hogy jóval több árus köszönt rám kedves mosoly kíséretében, mint ahogy azt már korábban
megszokhattam.

 
***

 
Képviselőjelöltként persze egy sor olyan kérdéssel is foglalkoztam, amelyek korábban

nemigen  tartoztak  a  szakmai  érdeklődési  körömbe.  Választókerületem  adottságai
szükségessé tették, hogy romaügyekben is hallassam a hangom. November 15-én az MSZP
országos  cigánytagozatának  ülésén  szólaltam  fel,  a  Józsefvárosról  beszéltem,  arról  a
kerületről, ahol Budapesten talán arányaiban a legtöbb, számítások szerint mintegy 20–25
százalékos a roma populáció. De legfőképpen az volt a szándékom, hogy fellépjek az akkor
már  eluralkodni  látszó  (sajnos,  tartósnak  bizonyult)  hangokkal  szemben,  amelyek  azt
mutatták, újra felütötte a fejét a „méricskélés”: mi éri meg jobban, kiállni a romák mellett,
vagy inkább hallgatni!  (1998-ban ugyanis a kerületben – de talán nem csak ott  – ez a
dilemma sok szavazat elvesztésébe került!)

 
Rövid idézet keretében átadnám magamnak a szót:

 
Itt nincsenek kirívó problémák a cigány és nem cigány lakosság között, az együttélés

feltételei sokkal inkább adottak, mint a főváros vagy az ország legtöbb vidékén. Gondjaink
persze vannak. Az iskolákban még mindig több a cigányozás a kelleténél, a tanárok nem
mindig  tanúsítanak  kellő  toleranciát,  igaz,  nehéz  is  elvárni  tőlük,  ha  a  társadalmi
megbecsülésük  olyan  alacsony,  mint  amilyen  ma  a  pedagógusoké.  Pedig  az
esélyegyenlőséget  elsősorban  nekik  kellene  a  gyakorlatban  biztosítaniuk!  Azt  kérdezik
tőlünk: mit tehet az a pedagógus, akit a gyerek megveret a szüleivel, s máris kész az ítélet:
persze,  a cigányok? S mit tehetünk mi,  akik már a szemlélet ellen is fel  kell  (kellene)
lépnünk?

 



Mit tehetünk akkor, amikor egyre-másra halljuk roma elvbarátainktól is: hol ezt, hol azt
nem vették fel egy állást hirdető munkahelyre, csak azért, mert cigány? Vagy mit tegyünk
akkor, amikor – ez egy egészen friss példa – egy közkedvelt élelmiszerbolt tulajdonosának,
ahol néha békés társaságok is összeverődnek egy kis traccspartira, csak azért mondják fel a
szerződését, mert hogy roma, ráadásul még baloldali is? És mindez a mi kerületünkben,
ahol – mint mondtam – lényegesen nagyobb a tolerancia, mint másutt.

 
A  szocialisták  pártjának  győzni  kell  azért,  hogy  megteremthessük  az  együttélés

emberhez méltó feltételeit. Senkinek nem lehet az emberi élethez több joga a másiknál!
Nem elég a rasszizmus, az antiszemitizmus ellen fellépni, a megkülönböztetés csíráit is el
kell taposni! Amikor elkezdjük az embereket rasszjegyeik alapján megkülönböztetni, már
csak egy lépés választ el bennünket a „hétköznapi fasizmus”-tól.

 
Mi azt választottunk jelszavunkká, még mielőtt a „Magyarország mindannyiunké” az

MSZP hivatalos jelszava lett volna, hogy Józsefváros mindannyiunké. S ezt úgy értjük, hogy
az emberi élethez egyformán joga van mindenkinek. De mit tegyen az, akinek ezt a jogát
kétségbe vonják, csorbítják? Védekeznie kell! S a védekezéshez is mindenkinek egyaránt
joga van! Egy baloldalinak, egy szocialistának mindig a jogsérültek, mindig a gyengébbek
oldalán kell állnia! Nem lehet jogerős bírósági ítéletekkel takarózni ott, ahol asszonyok és
gyermekek lakhatása, sőt: puszta léte van veszélyben!!

 
Nemcsak a magam nevében, remélem a valamennyi józsefvárosi szocialista nevében is

mondom: mi a kisebbség oldalán állunk, ha jogtalanul bántják őket, s a többség oldalán
állunk, ha ezzel a kisebbség érdekeit is szolgáljuk! S azt remélem, hogy lassan az MSZP
egészében eluralkodik ez a szemlélet! Nem tudok azonosulni azokkal a dilemmákkal: „mi
hoz többet a konyhára a választásokon, ha a kisebbség mellé állunk, vagy ha a romákat nem
kedvelő úri közönség kegyeit keressük”! Számomra ez nem választási esély kérdése, hanem
súlyos  elvi  kérdés.  Meggyőződésem,  hogy  a  választásokon éppen azzal  nyerhetünk,  ha
egyértelműen  kimondjuk:  mi  mást  és  másképp  fogunk  tenni  kisebbségi  politikánkban
általában és cigánypolitikánkban különösen, mint a jobboldal kormánya!! A magyar nép
többségét  a  tolerancia  jellemzi.  A  magyar  nép  többsége  nem  rasszista!  A  rasszista,
antiszemita, cigánygyűlölő kisebbség pedig adja csak nyugodtan szavazatát a MIÉP-re vagy
akár a Fideszre! A nagy többség szavazata úgyis a miénk lesz!!

 
***

 



2002 elején,  ahogy közeledtünk a választásokhoz,  úgy pörgött  fel  a  kampány is.  A
miniszterelnök-jelölt is aktivizálta magát, sorra járta a választókerületeket, március 21-én
hozzánk  is  eljutott.  Medgyessy  Péter  (akárcsak  korábban  Horn)  a  Magdolna  utcai
vasasszékházban tartott,  ismét  zsúfolt  ház  előtt  beszédet,  amelynek  itt  csak  egy  rövid
részletét idézném.

 
… Többek között szeretném elmondani, hogy Józsefváros 11. számú választókerületének

parlamenti képviselőjelöltjét, Hárs Gábort hosszú évek óta ismerem, és minden tekintetben
igen nagyra tartom. Mert eddigi életével, munkájával azt példázta, hogy elkötelezett, és
hogy képes lesz egy ilyen nagyon bonyolult kerület érdekeit jól és előrelátóan képviselni. Én
ezért  tehát  feltétlenül  szeretném  itt  és  most  elmondani  önöknek  azt,  hogy  nagyon
támogatom Hárs Gábort és az ő jelölését!

 
Április 7-én lezajlott a választások első fordulója, amelyen 10 284 szavazattal az összes

szavazat közel 37 százalékát kaptam meg. Juharos Róbert addigi képviselő, a Fidesz és az
MDF közös jelöltje közel 30, Csécsei Béla polgármester, az SZDSZ jelöltje pedig 20 százalék
felett végzett. A maradék 13 százalékon a MIÉP-es Medveczky Attila, Lántzky Lászlóné, a
Centrum, illetve Pál Tibor, a Munkáspárt jelöltje osztozott.

 
A második fordulóba jutásom váratlan nehézségekbe ütközött. Az SZDSZ ugyanis azzal

az igénnyel lépett fel, hogy az MSZP – az országban egyedüliként – léptessen vissza az első
(!)  helyről  (a  második  helyről  több  szocialista  jelölt  is  visszalépett),  a  több  mint  20
százalékkal a harmadik helyen végzett jelöltje javára. Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke rá
tudta venni volt minisztertársát, Kovács Lászlót, szólítson fel engem a visszalépésre. Kovács
telefonon  keresett  meg,  hogy  közvetítse  az  SZDSZ  kérését  (!).  Amikor  ennek  a
képtelenségére hívtam fel a figyelmét, előbb nyájasan „megkínált” egy újabb nagyköveti
megbízással, mondván, minden bizonnyal ő lesz újra a külügyminiszter. Amikor erre azt
válaszoltam, hogy én most képviselőségre vállalkoztam, s nem kívánok csalódást okozni
azoknak, akik hónapokig dolgoztak velem igencsak keményen, elvesztette a nyugalmát, s
lényegében „ledemagógozott”. (Az más kérdés, hogy ha visszalépek, s az MSZP mondjuk
nem nyer, semmilyen ígéretet nem tudott volna beváltani.) Még azt is hozzátette – igencsak
emelt hangon –, hogy Kuncze a koalíciókötést tette függővé az én visszalépésemtől. Ezt
ugyan nagyon „megtisztelőnek” tartottam, mégis nemet mondtam.

 
Az SZDSZ – mint tudjuk –  beletörődött  abba,  hogy nem lépek vissza,  s  mégiscsak

belement a koalíciókötésbe. (Amúgy sem túlzott „népszerűségem” persze tovább csökkent
náluk, amit képviselőségem alatt mindvégig jól érzékelhettem.) Ebben a helyzetben viszont
Csécseinek kellett  visszalépnie,  s  „megelégednie”  a  polgármesterséggel.  Az  április  21-i



második fordulóban 16 580 szavazattal  58%-os eredményt értem el,  s  megszereztem a
képviselői mandátumot. Ezzel új szakasz kezdődött az életemben.

 

 



Képviselőség a
Medgyessy-kormány idején

(2002-2004)
 
2002. május 15-én megalakult  az új  parlament,  soraiban én is  ott  ülök.  Magasztos

pillanat belépni az Ország Házába, az első lépés számomra örökre emlékezetes marad. Ami
a munkát illeti,  az már nem annyira magasztos,  a  hangnem pedig időnként egyenesen
riasztó. És ami a legérdekesebb: nem is az irritál, amit az ellenzék művel, hiszen azt eleinte
a letargia, később a bosszúvágy, még később az egyre diadalittasabb nyerni vágyás okozza.
De  amit  egyes  frakciótársaim  folyamatosan  művelnek,  az  időnként  a  fideszeseket
megszégyenítő szitkozódások, a feltűnősködő durva „beszólások” elviselése egyre nehezebb
számomra. Persze tudom, a parlamentben (nem csak a magyarban) ez megszokott dolog,
mégsem tudtam nyolc év alatt sem hozzászokni.

 
Ha utólag  akarom összefoglalni  a  két  ciklusban  eltöltött  parlamenti  időt,  azt  kell

mondanom, hogy ha nincs kezdettől lehetőségem a parlamenti diplomáciában részt venni, s
ezzel mintegy folytatni pályafutásomat, nem biztos, hogy végigcsinálom a két ciklust. Ha
2006-ban  lett  volna  valaki,  aki  a  kerületben  a  nyomdokaimba  lép,  s  akinek  szívesen
segítettem volna képviselővé válni, már akkor visszaléptem volna a jelöléstől. Ilyen azonban
nem akadt – vagy én nem kerestem eléggé. Az viszont biztos, hogy a második ciklusban
egyre  rosszabbul  éreztem  magam,  különösen  a  2006-os  önkormányzati  vereség,  a
kerületben kiéleződő helyzet, az MSZP minden szinten mutatkozó frusztráltsága, a sok-sok
elfogadhatatlan megnyilvánulás, az új „karrierkeresők” betörése és térhódítása láttán. 2008
elejére megérett bennem, hogy nem tudok a továbbiakban közösséget vállalni a vesztébe
rohanó párttal,  s  megtettem azt  a lépést,  aminek első részét  –  azaz az MSZP-ből  való
kilépést – utólag sem bánom, a második részét – azaz az MSZDP-hez való csatlakozást –
annál inkább. Ma sem tudom eldönteni, utólag már talán értelme sincs töprengeni rajta,
vajon  nem az  lett  volna  a  leghelyesebb,  ha  nemcsak  a  pártot,  de  a  képviselőséget  is
otthagyom. Az adott pillanat, az a helyzet, hogy röviddel az én lépésem után felbomlott a
koalíció, majd megtörtént a miniszterelnök-váltás, ezt a döntési alternatívát zárójelbe tette.
S  bár  nem  tettem  eleget  annak  a  felszólításnak,  hogy  írjak  alá  Bajnainak
„hűségnyilatkozatot”, helytelennek tartottam volna a válságkezelésben nem segíteni.

***

 



De kezdjük az elején! Hatalmas májusi esőben autózom valahol Budapesten, amikor
megszólal a telefonom. Mandur László hív, aki – az MSZP budapesti elnökeként – az egyik
felelőse  a  képviselők  bizottságba  sorolásának.  Az  előzetesen  kiosztott  kérdőívre  adott
válaszomra hivatkozva közli,  jóváhagyták,  hogy a külügyi  bizottságba kerüljek,  mellette
pedig a nemzetbiztonsági bizottságba akarnak delegálni. Nem tévedés? – kérdem, hiszen
Mandur jól tudja, hogy romaügyekkel szeretnék foglalkozni, ezért második bizottságként az
emberi jogit  jelöltem meg. Közli,  nem tévedés, s megismétli  a jelölőcsoport „döntését”.
Gondolom, erről azért beszélnem kellene néhány emberrel, s kérdem, mikorra kell választ
adnom, mert ezt meg kell fontolnom. Mandur közli, öt percem van. Megállok az ömlő esőben,
s próbálok elérni egy-két kollégát, mit szólnak hozzá. Persze, ahogy ilyenkor lenni szokott,
nem érek el senkit, az egyetlen, akivel konzultálni tudok, a mellettem ülő feleségem. Vera
persze ugyanúgy tudja, mint én, hogy ezt nem tudom elkerülni, vállalnom kell – hiszen
Mandur  éppen  arra  hivatkozott,  hogy  nagykövetként  mégiscsak  többet  tudok  a
nemzetbiztonsági  ügyekről,  mint  a  képviselők  túlnyomó  többsége.

 
Nincs más választásom, visszahívom Mandurt, mondom, rendben, de ha mégis találnak

más megoldást, akkor majd cserélek. (Nem találnak, két és fél év kell ahhoz, hogy ettől a
tehertől – mert mindvégig annak érzem – megszabaduljak.)

 

De ha már itt tartunk, ejtenék Mandurról pár szót. Nem sokkal azután, hogy 2000-ben
újból megválasztottak a józsefvárosi szervezet elnökének, tisztújítás volt az MSZP budapesti
szintjén  is.  Az  addigi  budapesti  elnök,  Lendvai  Ildikó  már  „feljebb”  aspirált,  így
mindenképpen új elnök választása volt napirenden. Az egyik jelölt Mandur László volt, ő
korábban Óbudán volt a szocialista frakció vezetője. Mandur végigjárta a pártszervezeteket,
ennek során hozzánk is eljutott. Mackós, szakállas alakja rokonszenvet keltett, ráadásul
kiderült,  hogy  ifjúkora  jó  részét  Józsefvárosban  töltötte,  így  hamar  összebarátkoztunk.
Megválasztása után is nagyon szoros volt köztünk az együttműködés, amikor csak tehette,
részt vett rendezvényeinken, sok hosszú beszélgetést folytattunk. Egy idő után azonban azt
voltam  kénytelen  megállapítani,  hogy  egyre  inkább  csak  a  saját,  egyre  hosszabb
eszmefuttatásai érdeklik, s ez nem csak az informális beszélgetésekre, hanem a formális
értekezletekre, tanácskozásokra is rányomta a bélyegét.

 
Amikor Medgyessy párton kívüli  miniszterelnök-jelöltként legközelebbi bizalmasaiból

létrehozta a „Tízek Társaságát”, Mandur is köztük volt. Mindenki biztos volt abban, hogy a
képzett közgazdász, média- és informatika-szakember ott lesz a kormányban, azt is tudni
lehetett,  hogy  egy  önállóan  létrehozandó  informatikai  tárcára  aspirál.  Ehhez  képest
meglepetés volt, hogy egyáltalán nem kapott kormányzati funkciót (az említett tárcát az
SZDSZ „vitte el”), majd „gyógyírként” Szili Katalin mellett az Országgyűlés alelnöke lett.
Ettől  kezdve  –  legalábbis  az  én  szemszögömből  nézve  –  fokozatosan  háttérbe  szorult,
támogatása Budapesten is  olvadozott,  2004 őszén már nem is  jelöltette magát,  s  ezzel



egyszersmind az esetleges főpolgármester-jelöltséget is elhárította.

 
Döntésében persze benne volt, hogy közben az országos elnökségbe jelölték, amelynek

évekig volt a tagja. A következő választásokon már „hivatalból” került a listán befutó helyre,
s ismét az Országgyűlés alelnöke lett. Az maradt a ciklus végéig, akkor is, amikor Szili
Katalin lemondott a házelnökségről, s kézenfekvő lett volna, hogy a ciklusból hátralevő fél
évben ezt a tisztséget ő vegye át. A 2010-es választásokon az országos lista 49. helyéről
utolsóként „csúszott” be a parlamentbe, ahol a kulturális bizottság tagjaként, valamint az
IPU magyar nemzeti csoportja alelnökeként munkálkodik.

***

 
Szóval, mint említettem, megkaptam a besorolásomat, beválasztottak a külügyi és a

nemzetbiztonsági  bizottságba,  valamint  az  EBESZ Parlamenti  Közgyűlésében  a  magyar
küldöttség  vezetőjének  jelöltek.  És  hogy  Lengyelországgal  is  meglegyen  a  megfelelő
kapcsolatom,  elnyertem  a  magyar-lengyel  baráti  tagozat  elnöki  tisztségét  is.  (Erre
egyébként  a  korábbi  alelnök,  a  valamilyen  ágon  lengyel  származású  Simicskó  István
pályázott,  de  amikor  megtudta,  hogy  én  is  „bejelentkeztem”,  visszaváltott,  s  maradt
mellettem alelnök.) Mindez éppen elegendő új feladat volt ahhoz, hogy visszatérjen belém az
élet.

 
A külügyi  bizottságban  a  kormány  megalakulása  után  –  Szabó  Vilmos  államtitkári

kinevezésével – megüresedett az MSZP-s alelnöki hely, amelyre engem választottak meg.
Így lettem az 1994-ben nagyköveti kinevezésem ellen szavazó, az 1998-as Varsóból való
eltávolításomban oroszlánrészt viselő Németh Zsolt mellett alelnök. (Róla később még bőven
lesz szó.)

 
Újonc  képviselőként,  illetve  a  külügyi  bizottság  alelnökeként  nemigen  lehetett

fogalmam arról, mit tehetek és mit nem. Azt képzeltem, hogy a parlamenti külügyi vonalon
legmagasabb tisztségben levő kormánypárti  képviselőként részt vehetek majd a magyar
külpolitika és a külügyi munka irányításában. Ráadásul mint hosszú éveken át gyakorló
külügyes, aki belülről ismertem a Bem rakparti viszonyokat, azt vettem a fejembe, hogy
segítem az általam ugyancsak jól ismert és megismert miniszter és államtitkára, Bársony
András munkáját. Eleinte talán volt bennük is valódi együttműködési szándék, de viszonylag
gyorsan  rá  kellett  jönnöm,  hogy  inkább  afféle  „zavaró  tényezőnek”  tartanak.  Talán
Köztársaság téri „utódom”, a miniszterelnökségi külügyekkel és határon túli magyarsággal
foglalkozó  Szabó  Vilmos  volt  az  egyetlen  állami  vezető,  akivel  ténylegesen  jó
együttműködésem  alakult  ki.



 
Külügyi bizottsági alelnökként már júniusban egy – különösen mai ismereteink alapján –

meglehetősen kényes ügyet kellett „kezelnem”. Mint az 1998-as nagyköveti visszahívások
egyik  szenvedő  alanya,  most  nekem  kellett  állást  foglalnom  az  egyébként
összehasonlíthatatlanul kisebb számú visszahívás egyikének ügyében. Nyakunkon voltak az
önkormányzati választások, ahol az egyik főpolgármester-jelölt nem más volt, mint Schmitt
Pál berni nagykövet. Schmitt korábban az MDF-, majd a Horn-kormány madridi nagykövete
volt, ekkor volt alkalmam kollégaként találkozni vele. Bár nem emlékszem, hogy valaha is
közvetlenül szót váltottunk volna, arra viszont igen, amikor az egyik külképviselet-vezetői
értekezletre egy hatalmas ezüstmetál Mercedesszel hozatta el magát (na ja, jegyeztük meg
többen, ez nem a nagykövet kocsija, hanem a Magyar Olimpiai Bizottság elnökéé – hogy
hogyan tarthatta meg ezt a tisztségét, számomra ma is megfejthetetlen).

 
Schmitt  az MSZP jelöltjeként szeretett  volna Budapest első emberének tisztségéért

elindulni, az MSZP viszont akkor (is!) Demszky támogatása mellett döntött. A nagykövet úr
végül „független” jelöltként jelentkezett be, valójában a Fidesz és az MDF támogatásával.
Mivel írott és íratlan szabályok egyaránt azt diktálják, hogy a köztisztviselői státusban levő
nagykövet ne vállaljon politikai szerepet – főként ennyire látványosan ne – a külügyminiszter
Schmitt  nagykövetet  hazarendelte.  (Csak  hogy  a  pikantériát  fokozzam:  ugyanaz  a
külügyminiszter  1994-ben  nem  rendelt  haza  az  MDF  választási  listáján  szereplő  több
nagykövetet, köztük az én elődömet! De persze az idők változnak!)

 
Az ellenzék – élén Németh Zsolt bizottsági elnökkel – óriási botrányt csapott, gyors

egymásutánban két  ülést  is  tartottunk.  Hogy miért  kettőt?  Nos,  Németh a  honvédelmi
miniszternek  jelölt  Juhász  Ferenc  meghallgatására  már  korábban  összehívott  ülés  elé
hirtelen összerántott egy másikat, kifejezetten a „Schmitt-ügy” miatt. Kovács László nem
jelent meg, mert „előzetesen nem egyeztettek vele”. A sajtó nálam is érdeklődött: „Hárs
politikai  látványmutatványnak  nevezte  Németh  lépését,  de  azt  mondta,  a  szocialista
képviselők  igyekeznek  megjelenni  az  ülésen.  –  Az  előző  kormány  is  hívott  vissza
nagyköveteket, … arra azonban nem emlékszem, hogy ilyen ügyben rendkívüli ülést hívtak
volna össze.” (Népszabadság, június 15.).

 
Nos, az első ülésen a bizottság nem hozott semmiféle döntést, az ügyrendi vita után

leszavaztuk az ellenzéki képviselők által előterjesztett napirendi pontot. Az ellenzék erre úgy
reagált, hogy ilyen esetekben a korábbi külügyminiszterek mind részt vettek az üléseken,
Németh  Zsolt  kifejezte  azt  a  reményét,  hogy  a  következő  ülésen  választ  kap  a
külügyminisztertől a Schmitt-ügyre. Eörsi Mátyás, a bizottság SZDSZ-es alelnöke szerint
Németh Zsolt „belpolitikai szkanderezés színterévé” igyekezett tenni a bizottság működését.
Én pedig azt mondtam a sajtónak, hogy nem zárkózunk el a párbeszédtől, de ezt az ülést



indokolatlannak tartottuk.

 
A másnapi ülésen már ott volt Kovács László, akitől az ellenzéki képviselők számon

kérték Schmitt Pál visszahívásának körülményeit. Rockenbauer Zoltán, a bizottság harmadik,
fideszes alelnöke szerint a külügyminiszter megalázta a nagykövetet. Kovács László idézte a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt és az ehhez kapcsolódó rendeleteket és elmondta,
hogy Schmitt Pál politikai szerepvállalásával megszegte a törvényt. Mi (mármint szocialista
képviselők)  ezt  azzal  tetéztük  meg,  hogy  Schmitt  ellen  fegyelmi  vizsgálatot  is  indítani
kellene.

 
Mint tudjuk, Schmitt Demszky mögött végzett, s a „burkolt” támogatás után nyíltan is

besorolt  a  Fideszbe,  ahol  egyenesen  az  alelnöki  székben  landolt,  majd  2004-ben
listavezetőként  szerzett  mandátumot  az  Európai  Parlamentben.  A  többit  már  tudjuk…

***

 
Alighogy  elkezdtem a  képviselői  munkát,  máris  „fenyegetett”  a  nyári  szünet.  Úgy

gondoltam, pár ügyet még le kell addig zavarnom. Sorban írtam a képviselői leveleket (hiába,
vitt még a kezdeti lelkesedés…), először Bársony András külügyi államtitkárt vegzáltam egy
Lengyelországban nagy port vert kötet („A magyarországi átalakulás Janus-arca. 1990-1998.
”)  megjelenése  okán,  mert  szerintem  a  kötet  „rendkívül  sokat  ártott  hazánknak,
országimázsunkat  Lengyelországban igen  nagy mértékben  rontotta”.  Majd  Kiss  Elemér
kancelláriaminisztert  faggattam  („Visszakapjuk-e  a  tűzijátékot?”),  hátha  visszaviszik  a
Dunáról a Gellért-hegyre, s így újra láthatom negyedik emeleti erkélyünkről. Július 1-jén
pedig Kovács László külügyminisztert kérdeztem, „Lesz-e alapvető változás a magyar-orosz
kapcsolatokban?”. Mentségemül szolgáljon, hogy a frakcióüléseken erőteljesen biztatták az
új képviselőket, intézzünk minél több kérdést a kormány tagjaihoz. Nos, rajtam ne múljék a
dolog  –  gondoltam.  Majd  amikor  sorra  kellett  tapasztalnom,  hogy  a  válaszokkal  (ha
egyáltalán  kapok)  nem  megyek  túl  sokra,  jelentősen  alábbhagyott  az  ilyen  irányú
buzgalmam.

 
Közben valóban „kitört” a nyári szünet, én azonban nem vonulhattam pihenőre, első

EBESZ-feladatomnak  tettem eleget.  A  szervezet  parlamenti  közgyűlése  hagyományosan
július első hetében tartja nyári „nagy” közgyűlését. A rendező parlament ezúttal a német
Bundestag volt. Korábban sokszor jártam Berlinben, főleg az NDK-s időkben, amikor – élve
és  visszaélve  diplomata-útlevelünkkel  –  kollégáimmal  együtt  át-átrándultunk  a  „tiltott”
Nyugat-Berlinbe. Most pedig parlamenti képviselőként léphettem át annak a Reichstagnak a
küszöbét,  amelyet  addig csak a történelemkönyvekből  ismerhettem, igaz,  amikor varsói



kollégaként  a  „fal”  mellett  levő magyar nagykövetségen szállásoltak el,  a  szögesdrótok
mögött ott láthattam a félig romos épületet közvetlenül az NDK határőrlaktanyája mögött.

 
A hattagú magyar küldöttség talán éppen az újdonság varázsa miatt teljes létszámban

ott volt Berlinben (nyolc évig voltam a küldöttség vezetője, ez soha többet nem ismétlődött
meg).  Először  volt  alkalmam  közös  delegációban  lenni  a  jobboldal  reprezentánsaival,
közülük is elsősorban Balla Mihállyal, az előző ciklus delegációvezetőjével.

 
Az  Országgyűlés  2002-es  indulásakor  a  külügyi  bizottság  elnöke  átmenetileg  Balla

Mihály volt.  Amikor az Orbán-kormány leköszönt,  s  újraosztották a funkciókat,  Balla át
kellett adja a helyét Németh Zsoltnak. Nem ismertem őt, így kellemesen lepett meg, hogy
nemcsak hogy nem volt ellenséges, de kifejezetten segítőkész volt. Ballával két hónappal
később  kétszemélyes  küldöttség  formájában  Macedóniában  jártunk,  az  EBESZ
képviseletében  ellenőriztük  a  választásokat  Szkopjében  és  Veleszben  (a  korábbi  Titov
Veleszben).  Később  is  gyakran  voltunk  együtt  külföldön,  s  ha  ezt  a  magyar  politikai
közéletben egyre mélyülő árok egyáltalán lehetővé tette volna, a köztünk kialakult kapcsolat
ot akár barátinak is nevezhetném. Amikor kérdeztem tőle, balassagyarmati orosztanárként
hogyan  került  a  Fideszhez,  elmesélte,  hogy  Székesfehérvárott  tanult  vagy  dolgozott,
pontosan nem tudom, mindenesetre ott volt, amikor egy barátja szólt, nincs-e kedve vele
menni egy gyűlésre. Mint mondta, nem sok fogalma volt a politikáról, de a barátját elkísérte.
Ott találkozott először Orbán Viktorral, majd – ugyancsak a barátja „kíséretében”, mivel más
fontosabb dolga nem volt – csatlakozott a helyi Fidesz-szervezethez. Hát így! Jó ütemben
tért vissza Balassagyarmatra, éppen az 1998-as választások előtt, elindult és győzött. (Ki
tudja, mi lett volna, ha a fehérvári barátja éppen MSZP-tag?) Azóta minden választáson
nyert – igaz, sokakkal ellentétben ő nem költözött fel Budapestre, máig „bejáró” maradt,
minden héten többször végigautózza a Balassagyarmat-Budapest-Balassagyarmat útvonalat,
s ott van a választói között.

 
Kezdettől jó viszonyunk akkor is megmaradt, amikor 2006-ban „delegációt váltott”, s az

IPU  magyar  nemzeti  csoportjának  alelnöke  lett.  Közös  képviselőségünk  első  éveiben
megszólalásaiban is a visszafogottság jellemezte. Ahogy azonban közeledtünk a 2010-es
választásokhoz,  úgy  vált  egyre  radikálisabbá.  Hát  persze,  hajtani  kellett  valamiféle
pozícióért… Egy cseppet sem lepődtem meg, amikor megtudtam, hogy a választások után a
Külügyminisztériumba visszatérő Németh Zsolt helyén újra ő lett a külügyi bizottság elnöke.

De  térjünk  vissza  Berlinbe!  Nagykövetünk,  Prőhle  Gergely  ebéddel  tiszteli  meg  a
küldöttséget.  Világosan  érzékelhető,  hogy  ezt  a  meghívást  elsősorban  a  diplomáciai
„kényszer” szülte. Az Orbán-kormány államtitkárától, majd berlini nagykövetétől nemigen
várhatok különösebb rokonszenvet, miközben alig titkolja „összekacsintását” az ellenzéki



képviselőkkel.  A  hangulat  csak  akkor  oldódik  fel,  amikor  személyes  síkra  terelem  a
beszélgetést,  megemlítve,  hogy  Nelli  lányom gordonkatanára,  akit  nagyon  szeretett,  a
nagykövet úr édesanyja (az operaház zenekarának volt a tagja). Prőhle ismeri Nellit, sőt a
bátyját is („csodálkozva” konstatálja, hogy az meg a fiam), akinek a zenekarában egy ideig ő
maga is játszott. Kicsi a világ, állapíthatjuk meg ennek a közhelynek az igazságát.

 
Prőhle  rossz  hangulatához  nyilván hozzájárul,  hogy  már  tudhatja,  nem sokáig  lesz

lehetősége Magyarország egyik legfontosabb diplomáciai posztján ülni. De – ellentétben a
Fidesz-kormány kíméletlenségével – őt nem távolítják el, hanem felajánlják a „Schmitt-ügy”
következtében üresen maradt berni nagyköveti posztot, amit „elfogad”, majd addig tölt be,
míg összesítve le nem telik az öt kiküldetési év.

***

 
Októberben  újabb  út  várt  rám,  Madridban  vettem  részt  az  EBESZ  Parlamenti

Közgyűlése Állandó Bizottságának ülésén és a mediterrán térségről tartott konferenciáján.
Utamra elkísért Tóth Gábor, az Országgyűlés külügyi hivatalának helyettes vezetője, már
addig is többszörös nagykövet, a mediterrán és a latin világ egyik legkiválóbb szakértője. Az
út pikantériáját elsősorban – annak igen kellemes jellege mellett – az a vígjátékba is beillő
helyzet adta, hogy „ő tudja, hogy én tudom, hogy ő tudja”. Megmagyarázom:

 
Tóth tulajdonképpen a Külügyminisztériumból „kölcsönadott” státusban van, s várható,

hogy rövid időn belül visszatér a minisztériumba. S mivel a madridi nagyköveti hely éppen
megüresedőben van, hiszen Varga-Koritár Pál már hazafelé készülődik, szinte nyílt titok,
hogy a helyére Tóth az esélyes. Ezt persze külügyi bizottsági alelnökként informálisan már
tudom, hiszen az őszi ülésszak elején a meghallgatására is sor kellett kerüljön. És persze
nem hivatalosan ő is tudja már. Hogy milyen kiváló profi, igazolja, hogy a pár nap alatt – bár
a  regnáló  nagykövettel,  ugyancsak  régi  ismerősöm  –  egy  hamisítatlan  madridi
kisvendéglőben egy kellemes estét is eltöltünk hármasban, utódlásról egy szó sem esik. Bár
egyszer-egyszer provokálgatom, Gábor mindvégig tartja magát ahhoz, hogy „a jövőt nem
sejthetem”.  Mosolyogva  emlegetjük  mindezt  pár  évvel  később,  amikor  Csapody  Miklós
képviselőtársammal átutazóban Andorra felé újra Madridban járok, s Tóth Gábor nagykövet
úr kijön a reptérre, hogy velünk múlassa a csatlakozás pár óráját.

 
A madridi konferencia alkalmával egyébként több neves politikussal ismerkedtem meg,

a  grúz  parlament  elnökével,  Nino  Burdzsanadze  asszonnyal,  aki  egy  ideig  országának
államfője  is  volt.  Az  elnök  asszony  drámai  felszólalásban  emlékeztetett  arra,  hogy  az
EBESZ-t a biztonság megszilárdítása érdekében hozták létre, ehhez képest minden más



kérdésnek  a  háttérbe  kell  szorulnia.  Biztonság  hiányában  az  emberi  jogok  nem
érvényesülhetnek – jelentette ki, majd hozzátette: „Az EBESZ eddig egyetlen konfliktust sem
volt képes megoldani!”

Madridban  több  tájékozódó  megbeszélést  is  folytattam,  s  ezek  alapján  javasoltam,
2004-ben legyen a magyar országgyűlés az EBESZ tematikus konferenciájának házigazdája.
Témaként  kínálkozott  az  EBESZ  megalakítását  elhatározó  1994.  évi  budapesti
EBEÉ-csúcstalálkozó tízéves évfordulója, valamint az Európai Unió esedékes bővítése után
az EBESZ szerepe az átalakuló közép-európai térségben. Óvatos javaslatom itthon süket
fülekre talált, nem került sor budapesti konferenciára.

 
***

 
A  Schmitt-üggyel  kapcsolatban  szerepelt  Rockenbauer  Zoltán  neve,  akivel  akkor

„találkoztam” először, amikor – ha jól emlékszem 1994-ben, a Gutenberg kultúrotthonban –
Budapest 10. választókerületének jelöltjeiként választási gyűlésen mérték össze erejüket
Szabó Zoltánnal. Meglehetősen halvány teljesítményt nyújtott, nem is volt esélye nyerni, ezt
majd csak 1998-ban tudta produkálni. Meglehetősen furcsállottam, amikor megtudtam, hogy
miniszter lett belőle, később – amikor sokat voltunk együtt – kicsit javult a véleményem róla.

 
Mint említettem, 2002-ben vele együtt a külügyi bizottság alelnöke lettem (a harmadik

alelnök Eörsi Mátyás volt az SZDSZ-ből). Fegyelmezett fideszest ismertem meg benne, aki –
ha nem is mindig túl meggyőzően – képviselte a rá rótt feladatot.

 
Első közös utunk mindjárt az USÁ-ba vezetett, a bizottság teljes vezérkara (Németh

Zsolt,  Eörsi,  Rockenbauer  és  jómagam,  valamint  Klein  András  titkár)  ellátogatott  New
Yorkba és Washingtonba. Tulajdonképpen kellemes út volt, kivéve a végét. Németh és Klein
még  továbbutaztak  Washingtonból  valahova  az  ország  belsejébe,  mi  hárman  meg
hazaindultunk.  Eörsi  és  Rockenbauer  valami  korábbi  ügyön igencsak összekülönböztek,
Eörsi nagyon durván elküldte Rockenbauert valahova, majd közölte, nem utazik „velünk”.
Valóban, bár ugyanazon a gépen ült, majd Münchenben is együtt vártunk az átszállásra,
nem jött a közelünkbe sem. Csak Ferihegyen volt hajlandó egy fél gesztussal elköszönni
tőlünk.

 
Eörsi egyébként végig meglehetősen „konfliktogén” volt,  leginkább Németh Zsolttal

„szkandereztek” (hogy az ő egyik kedvelt kifejezését használjam). Vetélkedőiknek se szeri,



se száma nem volt, lényegében minden terepet megfelelőnek találtak hozzá. A legszebbek
egyikét idézem fel.

 
A nagykövetségi kisbusszal utazunk át New Yorkból Washingtonba. New Yorkból kora

délután indulunk, előtte – hosszas vita után – egy etióp étteremben ebédelünk. A húsételben
a  helyi  „protokoll”  szerint  kézzel  való  pancsolás  megfelelő  hangulatba  ringat
mindannyiunkat. Rockenbauer és Klein bemászik a kisbusz hátsó ülésére, fideszes kollégánk
azonnal a fülére teszi a fülhallgatót, s rendes szokása szerint operát kezd hallgatni. Én a
kisbusz első padsorán ülve figyelem Németh és Eörsi élénk szóváltását. Az történik ugyanis,
hogy mindketten az „anyósülésre” pályáznak, s mivel egyszerre akarnak beszállni, vitatkozni
kezdenek. Németh arra hivatkozik,  hogy ő a küldöttség vezetője,  Eörsi  vitatja,  hogy ez
számítana.  Végül  megegyeznek  abban,  hogy  az  út  feléig  Németh  ül  ott,  majd  helyet
cserélnek. Eörsi kicsit morogva bemászik mellém. Az időjárás meglehetősen rosszra fordul,
a tervezettnél jóval lassabban haladunk. Ráadásul – eléggé el nem ítélhető módon – tankolni
is meg kell állni. Mindannyian kihasználjuk a rövid megállást. Mire visszaérünk a kocsihoz,
azt látjuk, hogy Eörsi bent ül már az első ülésen. Németh érdeklődik, ezt hogyan gondolja.
„Deal” – feleli Eörsi röviden. De hát még nem vagyunk az út felénél – érvel Németh. Nem
számít – feleli Eörsi, s a legcsekélyebb hajlandóságot sem mutatja, hogy el kívánna onnan
mozdulni.  Németh  egy  darabig  még  ott  toporog,  majd  a  sors  (és  Eörsi)  akaratába
beletörődve beül mellém. Rockenbauert az egész nem érdekli,  Klein amúgy sem merne
megszólalni, én azonban nem kímélem őket, mindkettőjüknek megteszem a magam vitriolba
mártott megjegyzéseit.

 
Ilyen „élmények” mellett már igazán eltörpül, hogy számos fontos emberrel találkozunk,

tárgyalásokat  folytatunk,  s  a  washingtoni  Stratégiai  és  Nemzetközi  Kutató  Központban
(CSIS)  még  közös  előadást  is  tartunk.  Az  intézmény  kelet-európai  ügyekkel  foglalkozó
igazgatóját,  Janusz  Bugajskit  egyébként  a  bemutatkozás  során  lengyelül  szólítom meg,
csodálkozva reagál, majd amikor „feltárom” a múltamat, közli, hogy ő nagyon ritkán beszél
lengyelül,  maradjunk  inkább  az  angolnál  (ezen  viszont  én  csodálkozom  el,  de  persze
tudomásul veszem a kérését). Minderről itthon, a parlamentben, napirend előtt elmondott
felszólalásomban beszéltem (6. sz. melléklet).

 
***

 
Október utolsó napján a külügyi bizottság újabb botrányos események színtere volt. (A

zárt  ülésekről  lényegében  mindig  minden  kiszivárgott,  a  „szaftosabb”  ügyeket  a  sajtó
meglehetősen bőségesen tárgyalta, így felmentve érzem magam a titoktartás kötelezettsége
alól!) De mi is történt?



 
Tényszerűen  az,  hogy  a  bizottság  nyolc  igen  szavazattal  és  nyolc  tartózkodással

utasította el Nikicser László tallinni nagykövetjelölt kinevezését. (Ilyenre utoljára két évvel
ezelőtt, Katona Tamás Varsóba jelölésekor volt példa.) Németh Zsolt szerint a bizottság
ellenzéki tagjai tartózkodó szavazatukkal alapvetően az ellen az eljárás ellen fejezték ki
tiltakozásukat,  hogy politikai  okokból,  idő előtt,  hároméves kinntartózkodás után hívták
vissza  Jávorszky  Béla  észtországi  nagykövetet.  „Amikor  a  visszahívás  indokairól
érdeklődtünk  az  ülésen,  nem  kaptunk  azon  túlmenő  tájékoztatást,  hogy  a
Külügyminisztérium vezetése szakmailag nem tekinti alkalmasnak őt” – nyilatkozta Németh
Zsolt.  Márpedig  szerinte  Jávorszky  az  egyik  legkiválóbb  szakértője  a  balti-  és
skandináv-magyar kapcsolatoknak, és semmi nem indokolta visszahívását, „hacsak nem a
politikai  boszorkányüldözés”.  Németh  Zsolt  egyébként  elismerte,  Nikicser  szakmai
felkészültségének  megítélésére  nem  tudtak  rátérni  a  bizottsági  ülésen.

 
Valóban nem tudtak rátérni, mert Németh Zsolt hosszú szólóvitát folytatott Bársony

Andrással, a külügyi tárca politikai államtitkárával Jávorszky hazahívásáról. (Kísértetiesen
hasonlított a jelenet arra, amikor az én, 1994. évi meghallgatásomon elsősorban elődöm
hazahívásáról  folyt  a  vita.)  Na  jó,  de  ettől  még meg kellett  volna  lennie  a  szükséges
támogató  szavazatmennyiségnek,  ha  nem az  lett  volna  a  helyzet,  hogy  a  bizottság  12
kormánypárti tagjából csak négy szocialista és az egyetlen szabaddemokrata tag volt jelen.
Ráadásul a hiányzó hét MSZP-s képviselőből csak hárman bízták meg valamely társukat
helyettesítéssel.  Hogy  miért?  Ez  egy  hosszabb  történet,  amelynek  előzményeit  és
következményeit egy Lendvai Ildikó frakcióvezetőnek szóló feljegyzésben foglaltam össze (7.
sz.  melléklet).  (Itt  meg  kell  említenem,  hogy  az  MSZP  frakciója  munkacsoportokban
működött. A külügyi és európai integrációs munkacsoportnak Tabajdi Csaba, az európai
integrációs  ügyek  bizottsága  alelnöke  volt  a  vezetője  –  amíg  nem távozott  az  Európai
Parlamentbe –, én a másik bizottság alelnökeként voltam a helyettese.)

De  ha  már  a  külügyi  bizottságnál  tartunk,  ide  kívánkozik  egy  másik  „kis  ügy”.
November 14-i ülésünkön szóba került a George Robertson NATO-főtitkár és Juhász Ferenc
honvédelmi miniszter közötti  levélváltás is.  Robertson az esedékes NATO-csúcstalálkozó
előtt  megismételte  korábbi  véleményét,  hogy  elégedetlen  Magyarország  katonai
teljesítményével. Magam a levél hangvételét reálisnak tartottam, mivel a főtitkár elismerte
ugyan, hogy a magyar költségvetésbe nem fér bele minden NATO-kötelezettség teljesítése,
de azt kérte, legalább gondoljuk végig, mit lehet átcsoportosítani és figyelembe venni a
költségvetési vita során. A Népszabadságnak adott nyilatkozatomban ehhez hozzátettem: „a
közvélemény egy része attól tart, hogy a kormány elengedi a gyeplőt, és bölcsők helyett is
ágyúkat telepít  majd,  ám a szövetség semmilyen teljesíthetetlen elvárással  nem fordult
hozzánk.”

 
***



 
November 19-22-én képviselőként először járok Lengyelországban.  A baráti  tagozat

többpárti küldöttségének tagja még Lenártek András (Fidesz) és Szabados Tamás (MSZP)
képviselők. (Herényi Károly képviselő – az MDF frakcióvezetőjévé való megválasztása miatt
– az utazást lemondta.)

 
A programban egy sor régi lengyel ismerősöm, barátom. A kiemelt bánásmódot jelzi,

hogy fogad bennünket Marek Borowski, a Szejm marsallja (elnöke) és Longin Pastusiak, a
Szenátus marsallja (elnöke). Mindkét megbeszélésen érdemi konzultációra kerül sor a két
ország helyzetéről,  különös tekintettel  az Európai Unióhoz való csatlakozás, a visegrádi
együttműködés,  valamint  a  kapcsolatok kérdéseire.  A  Szenátus  marsallja,  akit  a  NATO
legutóbbi parlamenti közgyűlésén annak alelnökévé is választottak, külön megbeszélést is
folytat velem a NATO-bővítés időszerű kérdéseiről.

 
Két parlamenti bizottság elnöke is régi ismerősöm. A külügyi bizottság elnöke az a Jerzy

Jaskiernia,  aki  az  „én időmben” igazságügyi  miniszter  volt,  s  most  hivatalosan fogadta
küldöttségünket. Ennél érdekesebb azonban, hogy külön is találkoztam az Európai Bizottság
elnökével, aki nem más, mint Józef Oleksy volt miniszterelnök. (A vele való közeli baráti
viszonyomról  bőségesen  írtam  könyvem  első  részében.)  A  megbeszéléseken  az
EU-csatlakozás és a NATO-bővítés, a visegrádi négyek együttműködésének fontossága és
egyéb kérdések egyaránt hangsúlyosan kerültek szóba.

 
Mindehhez azt is hozzá kell tennem, hogy lehetőségünk volt részt venni a Szejm ülésén,

ahol a levezető Borowski marsall üdvözölte „a baráti magyar parlamenti képviselőket”.

 
***

 
Januárban hagyományosan téli szünet van az Országgyűlésben, azt azonban nem lehet

mondani, hogy nincs semmi munka. Értesítést kapok, úgy készüljek, hogy Medgyessy Péter
miniszterelnök kisebb csoportokban valamennyi szocialista képviselővel beszélni szeretne. A
találkozó formája: munkaebéd, helyszíne a parlament épülete, az időpontot meg majd közlik.
A frakcióvezetés egyben azt kéri minden képviselőtől, készüljön két-három olyan témával,
ami számára a legfontosabb, s amiről a miniszterelnököt szeretné tájékoztatni,  illetve a
segítségét kérni.  Tekintettel arra, hogy nem tudhatom, kiknek a társaságában leszek, s
mások milyen kérdést vetnek fel,  abban a témában készülök, amiről Medgyessyvel már
többször szót váltottam, s amiben egy ideje bombázom Görgey Gábor kulturális minisztert is.



A téma: a cigányzene és a cigányzenészek helyzete.

 
De ha már a miniszterelnökkel való találkozóról írok, itt az ideje, hogy összefoglaljam,

milyen is a viszonyom vele.

 

A nálam pár  hónappal  fiatalabb Medgyessyvel,  a  Horn-kormány harmadik,  egyben
utolsó  pénzügyminiszterével  nagykövetként  közvetlenül  nem  találkoztam,  sok
minisztertársával ellentétben alkalom sem volt rá. Formálisan akkor ismerkedtünk meg,
amikor tagja lettem az Európa 2002 Alapítvány konzultációs tanácsának, melyben ő elnökölt,
s több, általa vezetett vitán vettem részt. Persze ott voltam a kongresszuson is, amikor
elsöprő többséggel megválasztottuk miniszterelnök-jelöltnek. (Talán nem kell itt említenem,
hogy ez abban a helyzetben történt, amikor teljes patthelyzet alakult ki a „három tenor”,
azaz Horn, Kovács és Németh jelölése körül. A helyzetet a pártonkívüli Medgyessy jelölése
mentette meg, aki addig az MSZP „nagyjai” mellett „labdába sem rúgott”.)

 
2002. február 2-án került sor a józsefvárosi cigányzenészek hagyományos Zenészbáljára

a József körúti Nemzeti Szállóban. A bál fő szervezője, kerületi párttársam, s egyben az
MSZP cigánytagozatának elnöke,  Benga Oláh Tibor  ragaszkodott  a  miniszterelnök-jelölt
meghívásához. A neves zenészdinasztiából származó, kiváló cimbalmos Tibor egyik húga,
Marika, az én irodavezetőm volt, a másik pedig, Eta, valamikor Medgyessy titkárnője. A
családok is jóban voltak. Medgyessy elfogadta a meghívást, ott is volt feleségével együtt. S
bár nem volt kötelező, mindannyian szmokingba vágtuk magunkat, nem kis meglepetésemre
Medgyessy viszont nyakkendős öltönyben jelent meg. A hangulat nagyon jó volt, táncoltunk,
ettünk, ittunk, énekeltünk. Szóval jól éreztük magunkat. (A két évvel későbbi Zenészbálon,
ahol Medgyessyék ugyancsak ott voltak, már korántsem volt olyan felhőtlen az öröm. De
erről majd később!)

 
Szeretném elkerülni, hogy olyan eseményekről írjak, amelyek közismertek, s már sokan

megírták, elemezték őket. De itt most kénytelen vagyok kicsit visszamenni az időben, mert
nem tudom nem elmondani, mennyire megdöbbentett a D-209-es ügy kirobbanása. Június
18-án  reggel  valamelyik  tévéstúdióban  vendégszerepeltem,  akkoriban  rendszeresen
hívogattak,  különösen a „státus-  vagy kedvezménytörvény” ügyében.  Az adást  követően
kocsiba  ültem,  s  elindultam a  fehérházi  irodámba.  A  rádióban hallom,  hogy a  Magyar
Nemzet közölte egy III/II-es, D-209-es kódszámú ügynök szt-tiszti lapját, akiről kiderítette
azt is, hogy valójában Medgyessy Péterről van szó. Mondanom sem kell, hogy a délelőtti
frakcióülés egy feldúlt méhkashoz hasonlított, bár direktben senki nem beszélt az ügyről. Én
őszintén  szólva  azt  gondoltam,  van  annyi  higgadtság  Medgyessyben  (hiszen
alaptermészetében ilyennek ismertem), hogy egy újsághírre nem a parlamentben reagál



elsőként, arra a média a legalkalmasabb.

 
A  13  órakor  kezdődő  ülésen  Medgyessy  napirend  előtt  szót  kér,  s  teljes

megdöbbenésemre – hogy még hányan voltak így, nem tudom – mindjárt az első mondatban
„hazugságnak” nevezi  a Magyar Nemzet cikkét,  úgy általában is  kétségbe vonva a lap
hitelességét. Egyértelműen kijelenti: „ügynök nem voltam”, s még hozzáteszi: „ha valaki az
volt,  nézzen szembe a múltjával”,  majd kemény ellentámadásba megy át.  Balsai  István
(akkor  még  MDF-es)  képviselő,  az  Antall-kormány  igazságügy-minisztere  azonban  nem
kíméli a miniszterelnököt, s ironikus hangvételű felszólalásában jelenti ki: „Az kétségtelen,
hogy az ön szóhasználata szerint ez az állás nem az átvilágítási törvény szerinti ügynöki
állás, mert ez nem a III/III. ügyosztály által beszervezett jelentgetésekre vonatkozott, hanem
ez ennél magasabb és másik ügyosztályra tartozó, mondjuk így, elhárító tiszt beosztása. Azt
szeretném, ha ön erre válaszolna, hogyan is volt azokban az években ez a tevékenysége.”

 
Medgyessy erre – legalábbis szerintem – a lehető legrosszabb választ adja. Részlet a

jegyzőkönyvből:

 

„Képviselő  Úr!  Ön  pontosan  tudja  azt,  hogy  ilyen  kérdésekre  válasz  nem adható.
(Felzúdulás az ellenzék padsoraiban.) Ugyanis két lehetőség van, képviselő úr. Vagy valóban
igaz, hogy a szigorúan titkos állomány tisztjeként védtem a magyar érdekeket - ebben az
esetben ez szigorúan titkos, és akkor sajnos, képviselő úr, nem tudok rá válaszolni. (Zaj,
kiabálás az ellenzék padsoraiban.) Vagy az van, hogy azt mondom, képviselő úr, ön téved,
nem igaz az, ami a Magyar Nemzetben van. Ez a lehetséges válaszok egyike. A másik az,
hogy azt mondom, sajnos, nem tudok rá válaszolni. (Nagy zaj.)”

 
Hogy ebbe az idő előtti adok-kapokba mennyire nem bölcs dolog belemenni, azt igazolja,

hogy pár nappal később visszakozik. Azt állítja, hogy csak kémelhárító volt a gazdasági
hírszerzés területén 1977 és 1982 között, és akkori motivációjaként a haza szolgálatát jelöli
meg.  A  botrány  mindenesetre  legalább  24  órára  súlyos  kormányválsággal  fenyeget,  a
koalíció felbomlása is valós lehetőség. Az SZDSZ-frakció a botrány kirobbanásakor még
Medgyessy lemondatása mellett foglal állást, másnap azonban a párt vezetői meggyőzik a
frakciót a miniszterelnök támogatásáról.

 
Én meg lényegében máig nem tudom eldönteni, mi lett volna a jobb, ha akkor lemond és

a kormányzást másnak adja át (de kinek?), s akkor talán nem kerül sor a második száznapos



programra,  ami padlóra küldte a gazdaságot,  vagy az,  ami történt,  hogy két évig még
kormányoz (Gyurcsány akkor még nem volt a képben, hiszen csak 2003 májusában került be
Medgyessy kormányába).

 
A hosszú kitérő után térjünk vissza az ebédre, amelyen január 23-án három budapesti

képviselőtársam, Csiha Judit, Vidorné Szabó Györgyi és Molnár Gyula vesz még részt. A
miniszterelnök mellett ott ül kabinetfőnöke, Draskovics Tibor, aki a képviselői felvetéseket
jegyzi. A pontosan egy órára szabott ebéd alatt a két honanya mellett nem nagyon „rúgok
labdába”, de azért amit akartam, elmondom. Medgyessy támogatásáról biztosít, megígéri,
hogy beszél majd a cigányzenészek ügyéről Görgey miniszter úrral. Abban biztos vagyok,
hogy a mindig nagyon korrekt Medgyessy beszélt a miniszterrel, de hogy mi történt… A
Józsefváros című helyi lapnak adott interjúm erről elég jó képet ad (8. sz. melléklet).

 
Józsefvárosi  képviselőségem  során  és  azzal  összefüggésben  olyan  kiváló

cigányzenészekkel ismerkedtem meg és kerültem közeli barátságba, mint a „klarinétkirály”
Kállai Kiss Ernő, aki 2003-ban kapta meg a régen várt Kossuth-díjat, a csodálatos Bangó
Margit, akinek a Kossuth-díja érdekében volt alkalmam a miniszterelnöknél eredményesen
közbenjárni, vagy ifj. Járóka Sándor, akivel nemegyszer közösen énekelgettünk is, s akinek
többéves kómában fekvés utáni halálhíréről nagy fájdalommal értesültem. S mellettük még
sorolhatnám: az ugyancsak korán elhunyt Duka Elemért és fiát, Kathy-Horváth Lajost és
másokat.

 
***

 
A cigányzenészekkel sem nagyon foglalkozott más a képviselőházban, de volt egy még

ennél is „pikánsabb” témám – nyilván józsefvárosi képviselőként nem véletlenül. A kerület
évtizedek (vagy inkább évszázadok?) óta ugyanis hagyományos terepe a prostitúciónak. Már
mielőtt képviselő lettem, meggyőződésem volt, hogy a társadalomnak ezt a szegmensét, az
érintettek sorsát, miként a prostitúció és az ehhez szükségszerűen kapcsolódó bűnözés által
sújtott lakosok problémáit a kerület országgyűlési képviselőjének kötelessége figyelemmel
kísérni és megoldásokat keresni. Ezzel a céllal vettem fel a kapcsolatot – még a választások
előtt – Földi Ágnessel, a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületének elnökével
is. Az elnök asszony mozgósította a „lányokat”, akik bizalmat szavaztak az MSZP-nek, mert
hathatós intézkedéseket vártak a kormánytól és az általunk irányított önkormányzatoktól.

 
Képviselőségem kezdetétől  több megbeszélést folytattam a Belügyminisztérium és a



rendőrség  illetékeseivel,  a  kerület  polgármesterével,  valamint  egyes  érintett  civil
szervezetekkel. A kerületi rendőrkapitánytól napokban kapott tájékoztatás arra mutatott,
hogy az előző ciklusban tett „látszatintézkedések” (pl. az elhíresült „lex Juharos”, azaz a
„maffiatörvény)  nem  hogy  eredményt  nem  hoztak,  de  a  prostitúció  némi  növekedést
mutatott. A helyzet senkinek nem volt jó: a kerület problémáit nem enyhítette, a rendőrség
tehetetlen volt, a lányok sem dolgozni, sem megélni nem tudtak, s helyzetük rendezése
helyett annak további romlása következett be.

 
Földi  Ágnes  –  kérésemre  –  elkészített  egy  helyzetképet,  amelyet  azzal  a  kéréssel

juttatott el hozzám, hogy azt ismertessem az MSZP frakciójának vezetőjével, illetve a frakció
szervezett  bűnözéssel  foglalkozó  képviselőivel.  Megtettem,  megküldtem  Lendvai  Ildikó
frakcióvezetőnek és Gál Zoltánnak, a Rendészeti Bizottság elnökének is. De persze olyan
témába  vágtam  kényszerűen  bele,  amelyben  nemigen  számíthattam  sem  a  saját
frakciónkban ülő,  sem más képviselőtársaim segítségére.  A  Belügyminisztérium is  csak
ímmel-ámmal foglalkozott a témával, s bár az ottani hozzáértő illetékesek (igencsak kevesen
voltak!)  szorgalmazták,  hogy  alakuljon  tárcaközi  bizottság  a  teendők  számbavétele
érdekében, hiszen a belügyi tárca önmagában nem sokat tehetett, a miniszter asszony, azaz
Lamperth Mónika még azt is megengedte magának, hogy gúnyos megjegyzéseket tegyen
buzgólkodásomra.

 
Azért,  hogy  ne  legyen  tőlem  nyugta,  elővettem  a  képviselői  „fegyvert”,  levélben

érdeklődtem nála, „a szaktárca kezdeményezi-e az emberkereskedelem, illetőleg a mások
prostitúciója kihasználásának tárgyában megszületett New York-i Egyezmény felmondását”.
Lamperth Mónika válaszával nem mentem túl sokra. Részlet a miniszteri válaszból:

 
„Meggyőződésünk, hogy a rendőri szervek, az önkormányzatok – mégpedig a jelenlegi

szabályokat  alkalmazva  –  napjainkban  is  hatékony  lépéseket  tehetnének  a  prostitúció
megfelelő kezelése érdekében. Mindemellett persze a minisztérium azt is érzékeli – s ez
késztette  a  tárcát  a  probléma  megvizsgálására  –,  hogy  a  számos  pontjában  idealista
Egyezményt súlyos anomáliák is terhelik. Ennek folytán – ma már látnunk kell – a New
York-i Egyezményben írt egyes követelmények alig-alig áthidalható korlátok elé állították a
jogalkotást; illetve a jogalkalmazást.”

 
Persze a képviselők között is volt egy pár vicces fiú, akik valamiféle „érdekeltséget”

véltek felfedezni az ügyben. Jó sokáig tartott, amíg nem adtam fel, már csak azért sem, mert
családi  „indíttatásom”  is  volt  a  téma  napirenden  tartására:  Vera  is  olyan  nemzetközi
területen  dolgozott,  ahol  az  emberkereskedelem,  s  a  nők  és  gyermekek  szexuális
kizsákmányolása  ellen  próbáltak  küzdeni.  Meglehetősen alaposan megismertem a  téma



elméleti  és  gyakorlati  kérdéseit.  Sikerült  elérni,  hogy  március  közepén  létrejött  az  a
munkacsoport, amely Pál Tibor államtitkár felügyelete mellett a belügyben megkezdte a
téma „kezelését”. Azt, hogy az országos probléma (kiemelten Miskolc) kezelése mennyire
érdekelte  képviselőtársaimat,  közülük  jó  néhány  polgármestert,  jól  jellemzi,  hogy  a
munkacsoport négy budapesti képviselőből verbuválódott, s a legtöbb támogatást ebben az
MSZP fővárosi frakcióvezetőjétől, Gy. Németh Erzsébettől kaptam, akivel közösen vittük
tovább a megbeszéléseket Földi Ágnessel.

 
Közben kormányszintre emelkedett a vita, tulajdonképpen hol kell kezdeni a prostitúció

felszámolását. Az a paradox helyzet alakult ki, hogy miközben a belügyminiszter asszonyt
lassan sikerült megnyernem, támogassa a megfelelő intézkedések meghozatalát, kezdődjön
meg  a  szükséges  jogszabályok  kidolgozása,  miniszteri  szintre  emelkedett  az
„esélyegyenlőség”, s a miniszter asszony, Lévai Katalin (mellesleg a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának vezetőjeként Vera korábbi
főnöke) személyes presztízskérdést csinált abból, hogy szembemenjen mindazzal, amit nagy
nehezen sikerült elérni. Azt mesélték, a kormányüléseken is képes volt olyan vitát kavarni,
hogy a miniszterelnöknek kellett közbelépnie, s lecsendesítenie.

 
Míg a mi kis  munkacsoportunk a helyzet  kezelése érdekében a hatályos törvények

érvényesítésével  a  türelmi  zónák  kötelező  kialakítására  igyekezett  rábírni  az
önkormányzatokat, addig Lévai azt vette a fejébe, hogy (svéd mintára) a kliensek ellen kell
törvényeket hozni, s a „kereslet” visszaszorításával elvenni a teret a „kínálati” piactól. Ha ez
a vita elméleti síkon marad, nem is lett volna baj, de a meglehetősen rátarti hölgy sorra
megsértett mindenkit, az érdekvédelmi szervezetektől a képviselőkig. Az egész munkát az
„egy lépés előre, két lépés hátra” kezdte jellemezni, az emberek lassan elfogytak mellőlem,
már csak egy megszállott belügyi főosztályvezető-helyettes maradt, akit aztán le is építettek.
S  ahogy  közeledtek  a  választások,  úgy  vált  ez  a  téma  is  egyre  érdektelenebbé  és
kellemetlenebbé. A prostitúció meg az erre rakodó bűnözés meg egy jottányit sem csökkent,
csak egyik térről a másikra terelődött át.

 
Nos és az sem mellékes, hogy közben Lévai Katalin felkerült az MSZP EP-listájának az

élére, kijutott Strasbourg-ba, s ezzel az „esélyegyenlőség” lényegében végleg kikerült a
kormány érdeklődési köréből. Mert akárhogy is, ő és a hivatala legalább felszínen tartották
az ügyet.

 
***

 



Március  3-án  a  nemzetbiztonsági  bizottságban  Kiss  Pétert  hallgatjuk  meg,  aki  a
munkaügyi  tárcát  a  Miniszterelnöki  Hivatal  vezetésére „cserélte”.  Kétségtelen,  hogy az
MSZP egyik erős embere ezzel jelentősen előrelépett a hierarchiában.

 
Kiss Pétert még 1992-ben, a Köztársaság téri időszakomban ismertem meg, amikor a

Baloldali Ifjúsági Társulás elnökévé választották. A BIT a szomszéd házban volt, de nem csak
ezért találkoztunk viszonylag gyakran, hanem főként azért, mert fontosnak tartotta, hogy
kapcsolatot  tartson  az  MSZP  külügyi  részlegével.  Közös  nagy  akciónk  volt  1994
márciusában  lengyel  pártelnök  barátom,  Kwaśniewski  meghívása  a  kelet-közép-európai
térség fiataljainak találkozójára.

 
Amikor Kósáné lemondása után munkaügyi miniszterré nevezték ki, járt Varsóban is,

nagyon ambicionálta, hogy az akkor már köztársasági elnök „barátunkkal” találkozhasson,
de  be  kellett  érnie  miniszter  partnerével  –  na  meg velem.  Mint  máskor,  ekkor  is  azt
tapasztaltam, hogy – legalábbis látszólag – sztoikus nyugalommal fogadta, hogy kérése nem
teljesült. Később – amikor jobban megismertem – az a véleményem alakult ki, hogy ez a
nyugalom inkább látszólagos, sokkal inkább a céljai elérése érdekében magára parancsolt
fegyelmet tükrözi.

 
Vele  kapcsolatban  az  első  nagy  csalódásom  akkor  ért,  amikor  az  Orbán-kormány

jóvoltából Varsóból hazatérve – a párt ügyvezető alelnökeként – nem tudta (vagy nem akarta)
érvényesíteni azt a korábbi ígéretet, hogy újra átveszem a párt külügyeinek irányítását. S
nem is az volt a baj, hogy ezt nem tudta keresztülvinni az exkülügyminiszter pártelnöknél,
sokkal inkább az, hogy nem volt hozzám őszinte, túl sokáig ringatott abban a hitben, hogy
valóban közben jár az érdekemben. S amikor „ultimátumot” nyújtottam be, mert munkát
kellett keresnem, nemigen láttam benne empátiát.

 
Képviselőségem első idején nem sok dolgunk volt egymással, új funkciójában azonban

némileg rászorult a segítségünkre (ez persze leginkább a bizottság alelnökén, Tóth Károlyon
keresztül történt, közvetlen segítségkérésre nemigen emlékszem, hogy lett volna példa).
Viszont megmaradt köztünk egyfajta közvetlen viszony, ami különösen akkor lett fontos,
amikor Medgyessy lemondása után új miniszterelnököt kellett keresni. De erről majd kicsit
később.

 
***

 



Március  4-5-én Aleksander Kwaśniewski  lengyel  elnök Budapesten járt,  s  a  külügy
protokollosainak  jóvoltából  részt  vehettem  programjának  egy  részén.  Ott  voltam  a
Sándor-palotában, amikor Mádl Ferenccel tárgyalt, majd este a nagyszabású vacsorán is.
Mondanom  sem  kell,  hogy  szinte  semmi  lehetőségem  nem  volt  szót  váltani  elnök
barátommal. Másnap a miniszterelnök jóval szűkebb körben látta ebéden vendégül, ekkor
azért tudtunk egy keveset beszélgetni, „bevonva” Medgyessyt is. Az ebéd után Kwaśniewski
előadást tartott az MTA-n, utána – az ő kezdeményezésére – vagy negyedórát négyszemközt
maradtunk.

 
Második elnökségének közepén már erősen foglalkoztatta, mit kezd majd magával, ha

lejár  a  mandátuma,  s  még  mindig  csak  51  éves.  A  szokott  baráti  módon  búcsúztunk
egymástól, én nem nagyon bíztam abban, hogy valaha még találkozunk. (Kellemesen kellett
csalódnom, többször is sikerült találkoznunk.)

 
Ami a magyar államfőt illeti, Kwaśniewski csak annyit mondott, hogy vele közel sem

alakult ki olyan szoros kapcsolat, mint Göncz Árpáddal, én meg ha megfeszülök, sem tudok
semmilyen lényeges benyomásról beszámolni róla. Leginkább a jellegtelensége maradt meg
bennem a Magyar Köztársaság azóta elhunyt második elnökével való első és egyben utolsó
személyes találkozásomból.

 
***

 
A nyolcvanas években sűrűn volt alkalmam eljutni az akkori Jugoszláviába, az ország

többszörös  felbomlása  után  már  ritkábban.  Ezért  is  ment  élményszámba,  hogy  a
Horvátországi  Magyarok  Szövetsége  meghívott  Vörösmartra,  ahol  a  március  15-i
ünnepségen én mondhattam az ünnepi beszédet, átadva az ottani magyarságnak a magyar
országgyűlés  üdvözletét.  Felemelő,  egyben  szomorú  érzés  volt  a  háborút  megélt
Dél-Baranyát újra látni,  régi  ismerősökkel  találkozni,  újakkal  megismerkedni.  És persze
felidézni,  hogy 9  évvel  korábban is  ott  voltam a  horvátországi  magyarok március  15-i
ünnepségén, akkor éppen Eszéken.

 
***

 
Még nem tettem említést arról, hogy két vagy három ciklusban az MSZP kongresszusi



jelölőbizottságának is volt szerencsém tagja lenni. Ez a munka – bár a dolog természeténél
fogva – időszakos jellegű volt, sok hasznos tapasztalatot adott, ha addig nem ismertem volna,
ennek  kapcsán  alaposan  megismerhettem  az  MSZP  természetét.  2003  márciusában
kezdődött az az ülésezés, amelynek során el kellett dőlnie, kik lesznek a következő két évben,
de a választásokig mindenképpen az MSZP vezetői. A legnagyobb izgalmat az váltotta ki,
hogy Kovács László mellett Szili Katalin (akkor a párt elnökhelyettese) is jelöltette magát a
pártelnöki tisztségre.

 
A párt alapszabálya értelmében előbb az úgynevezett 20%-os, majd az 1/3-os szavazásra

kerül sor. Március 11-én 9 órakor kezdődik az ülés, azaz kezdődne, ha a bizottság elnöke,
Keleti  György  nem jelentené  be,  hogy  kis  csúszás  lesz,  mert  a  pártelnök  szomszédos
irodájában megbeszélés van. Mivel a kialakult rend értelmében a jelölő munka „felülről
lefelé” folyik, egyik elnökjelöltet sem tudjuk meghallgatni. Megeszünk egy-két szendvicset,
megiszunk még egy kávét,  mígnem jó húsz perc múlva megjelenik Kovács László,  akit
meghallgatunk pártelnöki terveiről, majd szavazunk. Természetesen megkapja az egyhangú
támogatást. Következik a másik elnökjelölt, aki … a „falakon keresztül” már kiszivárgott,
hogy  a  megbeszélés  „eredményeképpen”  visszalép  az  elnökjelöltségtől.  Nem  is  nagy
meglepetés, amikor Szili beül a meghallgató-székbe, s bejelenti „döntését”. Így nincs mit
tennünk, az elnökség helyett újbóli elnökhelyettességét szavazzuk meg egyhangúlag. Mivel
más ezt a funkciót nem ambicionálja, megkezdjük az alelnökjelöltek közötti szelektálást. A
március 18-i második fordulóra már nem sok dolgunk marad. Megerősítjük Kovács és Szili
jelölését, s megszavazzuk alelnöknek Hiller Istvánt, Nagy Sándort és Szekeres Imrét. A
március 29-i kongresszus ehhez képest már csak a formális döntéseket hozza meg.

 
***

 
Medgyessy  Péter  március  19-én  megjelent  a  külügyi  bizottság  ülésén,  hogy

meghallgassuk a kormány álláspontját az iraki válsággal kapcsolatban. A nagy érdeklődésre
tekintettel  nem a szokásos 55-ös  teremben,  hanem az annál  jóval  tágasabb delegációs
teremben került sor.

 
„Magyar harcoló alakulatok nem mennek Irakba” – jelentette ki, s hangsúlyozta azt is: a

kormánynak az iraki válsággal kapcsolatban egyszer sem kellett álláspontján változtatnia, és
nem romlott viszonya az Európai Unió tagországaival sem. Leszögezte: a kormány minden
kérdésben  az  ország  biztonságát  tartja  elsődlegesnek.  Most  is  az  a  magyar  kormány
álláspontja, hogy csak a legvégső esetben kell erőt alkalmazni, de vannak elvei, amelyekből
nem enged.  A kormányfő úgy vélte:  talán még mindig van csekély  esély  a  békére.  „A
megoldás kulcsa azonban Szaddám Huszein kezében van” – tette hozzá.



 
Medgyessy  hangsúlyozta,  hogy  Irak  az  ENSZ  Biztonsági  Tanácsának  határozatait

figyelmen kívül hagyta. Közölte, hogy ezen határozatok között három olyan is van, amely erő
alkalmazását is lehetővé tesz Irakkal szemben. Felhívta a figyelmet, egyetlen ország sem
vitatja azt, hogy Irak nem teljesítette a BT határozatait, és egységes az az álláspont is,
miszerint Irakot le kell szerelni.

 
A miniszterelnök fontosnak nevezte az európai egység, a közös kül- és biztonságpolitika

kialakítását,  az  ennek  érdekében  folyó  párbeszédet.  Hangsúlyozta:  a  kormány  minden
lehetséges diplomáciai eszközt felhasznált ennek elérése érdekében. Magyarország segíti a
terrorizmus elleni fellépést – szögezte le, majd a taszári bázison történő iraki ellenzékiek
kiképzését, a Törökország védelmét biztosító alakulatok áthaladásának, valamint a légtér és
a repülőterek használatának engedélyezését említette a magyar vállalások közt.

 
A nemzetbiztonsági kabinet keddi üléséről beszámolva leszögezte: a magyar lakosság

biztonságát  nem  fenyegeti  veszély,  megtették  a  szükséges  óvintézkedéseket.  Szólt  a
„nyolcak leveléről” is, melyet ő is aláírt. Mint mondta: a levél tartalma ma is vállalható.
Hangsúlyozta,  hogy a  levél  aláírói  az  euroatlanti  és  az  európai  egység megteremtését,
valamint  a  békés  megoldás  keresését  szorgalmazták,  ami  összhangban  van  a  magyar
kormány álláspontjával.

 
Németh Zsolt,  a  bizottság fideszes elnöke a  „nyolcak levele”  kapcsán hiányolta  az

előzetes  egyeztetést  a  partnerországokkal.  A  Fidesz  politikusa  úgy  fogalmazott:
Magyarország csatlósként vállal szerepet az USA mellett. Kifogásolta, hogy a kormány maga
döntött a légtérhasználat engedélyezéséről, holott ez a kérdés az Országgyűlés hatáskörébe
tartozott volna.

 
Én a bizottság MSZP-s alelnökeként teljes a párt teljes támogatásáról biztosítottam a

kormányt. Azért a „kötelező” támogatás mellett tettem egy kis oldalvágást is.  „Örülünk
annak – mondtam –, hogy a magyar kormány politikája, kis zökkenők után, széles körű
támogatást élvez”, s hivatkoztam Chirac elnök, Fischer német külügyminiszter, illetve a
görög  kormány  idevágó  nyilatkozataira.  Eörsi  pedig  a  bizottság  másik  kormánypárti
alelnökeként kijelentette: „Nincs épeszű ember, aki a háború pártján állna”, majd hozzátette:
ez olyan rosszhiszemű állítás a magyar kormányról, mintha az ellenzékről mondanák, hogy
Szaddám Huszein pártján áll.

 



Medgyessy a bizottsági felvetésekre reagálva kijelentette: tudomásul kell venni, hogy
Magyarország szuverén állam, és lehet olyan álláspontja, amely nem egyezik egyik-másik
partnerországéval. Leszögezte: Magyarország akkor is részese lenne a megosztottságnak,
ha a másik oldalon állna, vagy nem foglalna állást a kérdésben. A nemzetközi felhatalmazás
kérdése a miniszterelnök szerint hosszas viták tárgyát fogja képezni a jövőben is. A „nyolcak
levelével” kapcsolatosan pedig úgy vélte, hogy az előzetes egyeztetés a kezdeményezők
feladata lett volna. Közölte: egyelőre nem tervezi a kormány, hogy magyar egészségügyi
alakulatot küldjön Irakba. Rámutatott arra, hogy a 2001. szeptember 11-ei terrortámadást
és számos robbantásos merényletet nem előzött meg háború, mégis megtörténtek. Mint
mondta,  megérti  a  magyar közvélemény aggodalmait,  de a kormány garantálni  tudja a
lakosság biztonságát.

 
Németh  Zsolttal  már  másnap  alkalmam  volt  folytatni  a  témát,  az  ATV  mintegy

háromnegyed  órás  Pro  és  kontra  című  műsorában.  S  bár  bizottsági  „elnökömmel”
megszámlálhatatlan  közös  tévés  szereplésünk  volt,  ez  mindenképpen  kirítt  közülük.
Nemcsak a reggeli 10-15 percesekhez képest, de abban is, hogy tudtam: a beszélgetést
vezető Németh Erzsébet a fideszesek beszéd- és retorikatanára volt még kezdő korukban, s
nyilván Németh Zsoltot is igen jól ismerte. Mindemellett a vártnál sokkal korrektebb és
„semlegesebb” műsorvezetésnek lehettem a részese, a hölgy szinte már rokonszenvesnek is
tűnt számomra.

 
***

 
Krónikámat  külügyekkel  folytatom.  A  nagykövetjelöltek  meghallgatásának  sokszor

rutinszerű  sorozatában  időnként  az  átlagosnál  fontosabb  állomáshely,  s  az  átlagosnál
érdekesebb személy került „terítékre”. Ezek közé tartozott Balázs Péternek, az Európai Unió
mellett működő magyar képviselet kijelölt vezetőjének április 15-i meghallgatása.

 
Mint  arról  korábban  már  beszámoltam,  Balázst  bonni  (majd  berl ini)

nagykövetkollégaként  ismertem  meg,  később  dolgoztam  vele  az  MSZP  külpolitikai
kabinetjében is. Most új szereposztásban találkoztunk, én a nagy téglalap alakú asztal egyik
(az elnökségi) oldalán, ő a szemben levő „vendégoldalon”.

 
Lássuk,  mit  ír  a  bizottság  több  „balhéval”  színesített  üléséről  az  MTI  (a

nagykövet-meghallgatások zárt ülésen történnek, de persze ami elhangzik az ülést követő
„kötelező” sajtótájékoztatón, illetve kiszivárog, s a „jól értesült” sajtó leközli, az már minden,
csak nem titok):



 
„Egyhangú  szavazással  támogatta  Balázs  Péter  kinevezését  a  brüsszeli  állandó

EU-képviselet élére keddi budapesti ülésén az Országgyűlés Külügyi Bizottsága. Ezt Hárs
Gábor  (MSZP),  a  testület  alelnöke  mondta  az  MTI-nek,  a  nagykövetjelöltek  zárt  ajtók
mögötti meghallgatása után.

 
Balázs  Péter,  a  Külügyminisztérium integrációs  és  külgazdasági  államtitkárságának

jelenlegi  vezetője  Juhász  Endre  helyét  veszi  át,  aki  az  EU-koordinációs  tárca  nélküli
miniszteri poszt várományosa. Az államtitkár - akit még a parlament integrációs bizottsága
is meghallgat - a tervek szerint májusban veszi át Juhász Endre helyét.

 
A brüsszeli állandó EU-képviselet vezetése egészen rendkívüli feladat. A csatlakozási

szerződés  szerdai  aláírása  után  csütörtökön  kezdődik  Magyarország  számára  az  aktív
megfigyelői státus az unióban, és százával járnak majd a magyar szakértők Brüsszelbe –
mondta az MTI-nek nyilatkozó Balázs Péter. Kifejtette: Magyarország bekapcsolódik az EU
állandó képviselők tanácsának munkájába, és ennek részeként ő maga minden szerdán állást
foglalhat  uniós  ügyekben.  A  brüsszeli  magyar  állandó  EU-képviselet  95  fősre  bővül,  a
delegáción  különböző  kormányszervek  képviselői  is  ott  lesznek.  A  személyi  létszám
feltöltése  akkor  fejeződik  be,  amikor  a  képviselet  új  székházát,  amelynek megvételéről
egyelőre tárgyalnak, birtokba vesszük - közölte Balázs Péter.”

 
A  bizottság  Balázs  mellett  másokat  is  meghallgatott,  s  nem  minden  ment  olyan

„olajozottan”,  mint  a  majdani  külügyminiszter  meghallgatása.  Lássuk  ismét  az  MTI
közleményét.

 
„A bizottság 12 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett támogatta Kosárka József limai

nagykövetjelöltet,  aki  a  perui  poszton  Kraft  Pétert  váltja.  Kosárka  József  korábban
Mexikóvárosban volt nagykövet. Kraft Pétert a Külügyminisztérium alig több mint egy év
után rendelte be, megbízatása -  a nagykövet kérésére -  április 30-ával jár le.  A Fidesz
képviselői nehezményezték, hogy Kraft Pétert idő előtt hazarendelték. E mögött politikai
okokat véltek felfedezni, miközben gazdasági jellegű visszaélések gyanúja tette szükségessé
a hazahívást – mondta az ülés után Hárs Gábor bizottsági alelnök az MTI-nek. Hozzátette: a
tartózkodó szavazatok nyilvánvalóan nem Kosárka József személyének, hanem Kraft Péter
berendelésének szóltak. Az argentin-magyar kettős állampolgár Kraft korábban a gazdasági
tárca turizmusért felelős helyettes államtitkára volt. Berendelésének oka annak idején az
volt, hogy munkájával kapcsolatban számos szakmai kifogás merült fel. Az MTI úgy tudja,
hogy nem tudta betartani a számviteli fegyelmet, és gazdálkodási hibákat is elkövetett.



 
Hárs Gábor annyit mondott, hogy Kraft Péter ügyében egyelőre nem folyik eljárás, a

Külügyminisztérium bármely esetleges további lépéssel megvárja a nagykövet április 30-i
hazatérését.”

 
***

 
Továbbra is külügyek. Április 26-án, egy szép szombat délelőtt fontos tanácskozásra

került  sor  a  Külügyminisztériumban.  Téma:  Az  iraki  békefenntartásban  való  magyar
részvétel. Az MSZP-t Lendvai Ildikó frakcióvezető, Vári Gyula képviselő (a híres repülős) és
jómagam képviseltük, az SZDSZ-től Kuncze Gábor elnök-frakcióvezető, a Fidesztől Balla
Mihály, az MDF-től pedig Csampa Zsolt volt ott.

 
Zárt tanácskozás lévén lássuk ismét az MTI tudósítását:

 
„A Külügyminisztérium részéről biztonságpolitikai, nemzetközi jogi, kommunikációs, az

amerikai-magyar bilaterális kapcsolatokhoz értő,  valamint az európai ügyekben illetékes
szakértők adtak választ a politikusok kérdéseire – közölte Tóth Tamás külügyi szóvivő az
MTI-vel.

 
Korrekt tájékoztatást kaptunk, amellyel a magam részéről elégedett vagyok – mondta

Hárs Gábor, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának szocialista alelnöke az MTI-nek. Közölte:
az  amerikai  jegyzék  tömören  fogalmaz,  lényegében  azt  tartalmazza,  hogy  az  Egyesült
Államok felkéri Magyarországot – mint a vele szövetséges és általa nagy megbecsülésnek
örvendő országot – az iraki békefenntartás és a demokratikus átalakulás folyamatában való
részvételre.  Hárs  Gábor  megjegyezte:  Magyarország szuverén döntése,  hogy  konkrétan
mivel  járul  hozzá  az  iraki  békefenntartáshoz.  A  képviselő  hozzátette,  hogy  mivel  a
konzultáció  a  Külügyminisztériumban  volt,  nem  a  katonai  vonatkozásokról,  hanem  a
kétoldalú kapcsolatokról és a nemzetközi környezetről kaptak tájékoztatást.  Hárs Gábor
közölte: a szocialista képviselőcsoport – ahogy azt Lendvai Ildikó frakcióvezető korábban
megerősítette – várhatóan támogatni fogja az előterjesztést.

 
Balla  Mihály  emlékeztetett  arra,  hogy a  Fidesz-frakció  elnöksége hétfőn alakítja  ki

álláspontját az iraki békefenntartásban való magyar részvételről.”



 
A szombati konzultáció már csak azért is indokolt volt, mert a külügyi bizottság hétfőn

már  napirendre  is  tűzte  a  témát.  Nagy  meglepetés  nem volt:  az  ellenzéki  képviselők
tartózkodása mellett a Bársony András államtitkár által előterjesztett határozati javaslatot
„általános vitára alkalmasnak” találtuk.

 
***

 
Május 5-én, a szokásos hétfő délelőtti frakcióülésen Medgyessy Péter bejelentette, amit

már napok óta tudtunk, hogy átalakítja a kormányát. Görgey Gábort Hiller István, Jánosi
Györgyöt  Gyurcsány  Ferenc  váltja,  Kóródi  Mária  (környezetvédelem)  helyére  Persányi
Miklós, a budapesti Állatkert főigazgatója kerül. Ezen kívül – ahogy azt már az előzőekben
írtam – Lévai Katalin személyében új tárca nélküli miniszter felügyeli az esélyegyenlőség
kérdéskörét.

 
A  kormányfőhöz  kérdéseket  is  intézhettünk,  én  arról  érdeklődtem,  az  új

esélyegyenlőségi „tárca nélküli tárca” jelent-e majd változást a korábban a minisztériumok
többségénél  kialakult  „romareferensi”  szisztémában.  Medgyessy  helyett  Teleki  László
államtitkár (a szocialista frakció egyetlen deklaráltan cigány származású tagja – szemben a
Fidesz három roma képviselőjével) válaszolt, de azzal sem lettem sokkal okosabb.

 
Már  a  frakcióülésre  becsomagolt  útitáskával  mentem,  a  tervek  szerint  délután,

közvetlenül  a  parlamenti  ülésteremből  utazom  Athénba,  az  Európai  Unió  soros  görög
elnöksége által az EU-tagállamok és tagjelölt országok külügyi és fejlesztési bizottságainak
elnökei  számára szervezett  konferenciára (más irányú elfoglaltsága miatt  Németh Zsolt
helyett). Talán egy órával a reptérre indulás előtt szólnak, hogy a miniszterelnök személyes
kérésére maradjak, mert több miniszter távolléte miatt a szavazásnál veszélybe kerülne a
kormánytöbbség. Így aztán a konferencián nem én helyettesítem Németh Zsoltot, hanem a
külügyi bizottság egyik munkatársa (!).

 
A szavazás így „nekem köszönhetően” rendben lement, s bár a kormányátalakításról

nem kellett szavazni, más kényes témák is átmentek. Az új miniszterek közül egyébként –
Lévai  Katin  kívül  –  egyedül  Hillert  ismertem.  Vele  akkor  találkoztam  először,  amikor
Varsóból  hazatérve bekapcsolódtam a józsefvárosi  pártéletbe.  Egy alkalommal az  ELTE
egyik fiatal tanárát, az MSZP országos választmánya alelnökét hallgattuk meg, ő volt Hiller



István. Bár előadása színes és érdekes volt (a témája már az idő homályába vész), számomra
a  fiatalemberben volt  valami,  ami  miatt  kezdettől  nem rokonszenveztem vele.  Talán  a
hanghordozása,  talán a fejtartása,  nem tudom, mindenesetre tény,  hogy amikor Kovács
László európai biztosi kinevezése kapcsán lemondott a pártelnökségről, Hiller elnökségét
annak  ellenére  sem  szavaztam  meg,  hogy  saját  pártszervezetemben  ezzel  többek
rosszallását  kiváltottam.  Talán  tudott  erről,  talán  nem,  mindenesetre  kulturális
miniszterként  többször  is  hiába  fordultam  hozzá,  túl  sokra  nem  mentem  vele.  Volt
minisztériumi kollégáim – már akik a nyolcvanas évekből még ott maradtak – sem mondtak
sok jót róla.

 
Ahogy nőtt az ázsiója, úgy lett egyre megközelíthetetlenebb, aminek azért sem örültem,

mert  kétségtelen  szaktudása,  nyelvismerete,  szónoki  képességei  egyaránt  alkalmassá
tehették volna akár magasabb tisztségre is. Pártelnöksége pedig – főként Horn és Kovács
után,  na  meg  Gyurcsány  előtt  –  biztos,  hogy  nem  hagyott  mély  nyomot  az  MSZP
történetében.

 
***

 
Májusban az Országgyűlés házbizottsága úgy határozott, hogy EU-tagságunk sikeres

ratifikációja  érdekében  delegációkat  küld  valamennyi  tagországba,  amelyek  feladata
országunk,  illetve EU-törekvéseink bemutatása,  s  az  alkalmasságunkban még kételkedő
parlamentek, illetve képviselők meggyőzése. A koncepció szerint valamennyi küldöttséget az
Országgyűlés egyik alelnöke vezeti, akit további három képviselő, egy szakértő tolmácsként
és egy hivatalnok kísér el. 15 ország, 15 delegáció viszonylag rövid idő alatt – nem volt kis
feladat  ennek  a  megszervezése.  Az  MSZP-nek  valamennyi  delegációban  képviseltetnie
kellett magát, s a képviselők beosztása a munkacsoport helyettes vezetőjeként nekem jutott.

 
Kiosztottam a külügyi munkacsoportban „dolgozó” képviselőtársaim között a szóban

forgó célországokat, megjelölve az adott delegáció vezetőjét és az egyes utakra tervezett
időpontokat. Minden ment simán, a képviselők többségével gyorsan dűlőre jutottunk, melyik
delegációhoz csatlakozik. Többségük örült a lehetőségnek, feljegyezte magának az adatokat,
majd készült az útra. Néhányan azonban – amikor közöltem, hogy az, amit választottak, nem
megy, vagy azért mert többen jelentkeztek rá, vagy más megfontolásból – kétségbe vonták a
kompetenciámat, egyesek kifejezett botrányt csináltak, hogy őket miért nem az általa kért
delegációba  osztottam  be.  Eleinte  igyekeztem  békés  eszközökkel  belátásra  bírni
hepciáskodó képviselőtársaimat (érdekes, főleg olyanok voltak közöttük, akik semmilyen
nyelvet  nem beszéltek!),  majd egyszerűen meghoztam a döntést,  amit  a  frakcióvezetés
minden további nélkül jóváhagyott.


