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A titkok tudója
Horváth Balázs: A teljes értékű rendszerváltást nem volt kivel véghezvinni

Horváth Balázs a Magyar De
mokrata Fórum alapító tagja, 

volt ügyvezető alelnöke, három 
ciklusban országgyűlési képvi
selője, az Antall-kormány első 

belügyminisztere. Miután ki
zárták a pártjából, a Nemzeti 
Fórum tagjaként a Fidesz tá

mogatásával a 2006-os ország- 
gyűlési választásokon ismét 

képviselői mandátumot szer
zett Veszprém megyében. 

Munkabírása közismert volt, 
nemigen kímélte magát, de az 
utóbbi időben a nyilvánosság 

előtt ritkán lehetett látni. Most 
súlyos betegsége ellen vette fe l a 

küzdelmet. Otthonában, 
Veszprémben kerestem meg.
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-  Azt mondják, hogy ön nagy titkok tudója, 
mégis tartotta a száját.

-  Megtanultam hallgatni. Az ügyvédi 
pálya többek között erre is jó volt.

-  Különleges helyzetben volt, hiszen 
mint a rendszerváltás első belügyminisztere, 
az ön kezébe juthattak bizalmas iratok, 
amelyekből kiderülhetett volna sokakról a 
kínos múlt. Lehet, hogy nem fájna a fejünk 
most, ha ezek a papírok akkor nyilvánosság
ra kerültek volna?

-  Csak éppen nem lehet tudni, hogy 
most nem fájna-e jobban...

-  Helyesnek tartja ma is, hogy akkor 
nem hozták nyilvánosságra az ügynöklis
tát? Mennyivel jobb, hogy csepegtetve ada-

• golják a közvéleménynek az újabb és újabb 
neveket?

-  A lehetséges megoldások közül a leg
jobbat választottuk. Ugyanis megfelelő' 
kontroll nélkül hozhattunk volna mindent 
nyilvánosságra. A kommunisták a ránk ha
gyott anyagokat tökéletesen preparálták. Ki 
lehet tapintani a közelmúlt rágalomhadjá
ratának hátsó szándékait. Amikor belügy
miniszter lettem, nem volt egyetlen ember 
sem, akivel ellenőriztetni tudtam volna az 
adatok hitelességét. Néhányan foglalkoztak 
a beszervezettek témájával, mint M. Kiss 
Sándor történész, Böszörményi Géza és 
Gyarmathy Lívia filmrendezők. Hozzájuk 
fordulhattam segítségért.

-  Végül is nem maradt más lehetőség, 
mint az ügyek szőnyeg alá söprése?

-  Mást nem tehettem.
-  Ezzel aligha lehet egyetérteni. Ha idő

ben kiderült volna egyes emberek múltja, 
akkor nem kerülhettek volna a politika él
vonalába.

-  Horn Gyuláról tudták, hogy pufajkás- 
ként ott volt 1956-ban a Nyugati pályaud
varnál, mégis népszerű volt. Más minisz
terelnököt is mondhatnék, akinek kiderült 
az ügynökmúltja, ma is politizál. De említ
hetném Veszprém megyét is. Mindenki 
tudta, hogy Szekeres Imre volt Pap János 
megyei első titkár embere. Pap János nevé
hez fűződött az ’56-os forradalmár Brusz- 
nyay Árpád tanár kivégzése. Mit számított? 
Szekeres Imre elköltözött három-négy me
gyével arrébb, és a szocialisták országgyű
lési képviselője lett. Ma ő a honvédelmi mi
niszter. Nagy hibánk volt, amit részben 
magamra vállalok, hogy rosszul mértük fel 
az ország lakosságának morális állapotát. A 
rendszerváltáskor azt hittük, hogy megkez
dődik egy tisztulási folyamat, amely a köz
élet peremére szorítja a politikai szerepvál
lalásra méltatlanokat.

-  Mit érzett, amikor ügyvédből belügy
miniszterlett?

-  Féltem a felelősségtől.
-  Miért esett önre Antall József válasz

tásra?
-  Tudtom nélkül tartoztam az MDF 

szellemi köréhez már a hetvenes években. 
Száraz György drámaíró barátom egyik da
rabját mutatták be Veszprémben, és akkor 
jelent meg Für Lajosnak egy írása az erdé
lyiekről és a románok magyarok elleni at
rocitásairól. Attól féltem, hogy büntetőeljá
rás indul ellene, ezért üzentem Száraz 
Györgyön keresztül Für Lajosnak, ha ügy
védi segítségre lenne szüksége, akkor a ren-

delkezésükre állok. Jól ismertem Csengey 
Dénest is, Kónya Imrét pedig a Független 
Jogász Fórumtól, aminek tagja lettem. 
1987-ben, az MDF megalakulása után ter
mészetes volt, hogy a mozgalomban szere
pet vállaljak. Gondolkodásmódom jobban 
kapcsolódott az Antall-íele nemzeti, sza
badelvű attitűdhöz, mint a Csurkáék-féle 
népi-nemzeti irányvonalhoz. Furcsa mó
don keveredett bennem egy nagyon erős 
nemzeti érzés egy szabadelvű szemlélettel. 
Érdekes, de Csurka István javasolt belügy
miniszternek és aztán Antall József döntött 
így. Für Lajos és a barátaim természetesen 
támogattak.

-  Amikor először átlépte a rossz hírű 
Roosevelt téri épület kapuját, mi várta bent?

-  Egy kiürített Belügyminisztérium, re
megő hangú, remegő térdű emberek és 
üres páncélszekrények. Miután Horváth 
István belügyminiszter lemondott, Gál Zol
tán belügyminisztériumi államtitkár volt az 
épület utolsó pártállami vezetője. Olyan tu
datos rendetlenséget hagytak hátra, ame
lyet még életemben nem láttam. Nem volt 
egyetlen dokumentum, séma, hogy miként 
néz ki a Belügyminisztérium, milyen hiva
talok tartoznak hozzá. Nem találtam a bel
ső utasítási rendszert egy ilyen hatalmas 
apparátushoz. Szabályosan ki kellett nyo
moznom, hogy milyen kapcsolatrendszer
ben van a Belügyminisztérium a rendőr
séggel, a határőrséggel és így tovább.

-  A páncélszekrényből mit vittek el?
-  Mindent. Iratokat és pénzt is. Ez meg

győződésem.
-  Kihez fordulhatott?
-  Bentről senkit sem kérdezhettem 

meg. Miután a tanácsi rendszer helyett 
önkormányzati rendszer lett, ezért első lé
pésként nekiálltam a közigazgatási rend

szert felépíteni. Túrós András volt az or
szágos rendőrfőkapitány és belügymi
niszter-helyettes.

-  Segített?
-  Mindenki félt. Ekkor felhoztam 

Szombathelyről a megyei bíróság elnökét, 
Szabó Győzőt országos rendőrfőkapitány
nak. Persze az ő segítségével sem sokra 
mentem, mert ő sem értett hozzá, de meg
bíztam benne. A Belügyminisztérium évti
zedekig a legnagyobb titokban működött, 
senki sem tudott arról, hogy mit jelent a 
III/1-es, a IU/2-es vagy a IlI/3-as ügyosz
tály. Ezeket nekem is meg kellett tanul
nom. A III-as főcsoportfőnökség 1990 ja
nuárjában megszűnt, és még előttünk lét
rehozták az Információs és Nemzetbizton
sági Hivatalt, de az emberek maradtak. 
Mielőtt megnyertük volna 1990 tavaszán a 
választásokat, jellemzően a vezető beosz
tású elhárítós, állambiztonsági szakembe
reket, rendőrtiszteket eldugták valahová, 
nehogy kérdezősködni tudjunk. Különbö
ző kerületi, megyei rendőrkapitányságok 
bűnügyi alosztályának vezetői, főkapi
tány-helyettesei lettek, vagy a civil élet jól 
fizető munkahelyeire kerültek. Minden
esetre a rövid időm alatt, 1990 decemberé
ig a fővárosban az összes kerületi rendőr- 
kapitányt sikerült lecserélnem az általunk 
megbízható emberekkel.

-  Mint belügyminisztert, lehallgatták?
-  Szinte biztos vagyok benne. Antall Jó

zsef szobájának biztonságát is egy másik 
ország titkosszolgálata ellenőrizte, hogy 
tiszta-e.

-  Említette, hogy a pártállam volt embe
rei rettegtek az új hatalomtól. Aztán hamar 
kiderült, hogy az MDF által vezetett koalíció 
kinevezett miniszterei nem vérszomjasak, 
nem bosszúállók, Antall Józseffel az élén. Jó

volt ez, hogy így tettek? Hová lett a Tovarisi 
konyec, a tavaszi nagytakarítás?

-  Kivel csináltam volna meg a tavaszi 
nagytakarítást? A taxisblokádnál sem akadt 
egyetlen rendőr, akivel rendet tudtunk vol
na teremteni. Barna „elvtárs”, Budapest 
rendőrfőkapitánya a Magyar Rádióban 
nyilatkozta, hogy nem fogadja el az utasítá
saimat. A teljes értékű rendszerváltást nem 
volt kivel megcsinálni. A parlamentáris de
mokráciát, a jogállamiságot biztosítottuk. 
Ez volt a maximum.

-  Az SZDSZ egyik vezető politikusa, 
Eörsi Mátyás megvádolta önt, hogy a taxi
sok, a tömeg közé akart lövetni.

-  Ha akartam volna, akkor sem tudtam 
volna. Ez ostobaság.

-  Az MDF-kormány bukása után, 1994- 
ben megjelent egy könyv, Horváth Balázs 
arcai címmel. Az előszóban a szerkesztő 
Kristóf Attila azt írta, hogy a kemény balol
dal nem tudta megbocsátani, a miniszterel
nököt helyettesítő belügyminiszternek, hogy 
1990 őszén a blokád és az azzal együtt járó 
ellenzéki erőfeszítések nem eredményezték a 
kormány és az MDF bukását.

-  Ha erőszakos eszközökhöz nyúltam 
volna -  amit ki akartak provokálni -, akkor 
biztosan megbuktunk volna.

-  A liberális, baloldali sajtó azonban 
mindent elkövetett, hogy nevetségessé tegye. 
Azt írták, hogy ittas volt, amikor a parla
ment ablakából integetett.

-  Hazugság. Nem ittam. Egy ilyen válsá
gos pillanatban az ember nem tesz ilyet. Hi
hetetlenül gyűlöltek, fröcsögtek rám, azt vi
szont nehéz volt elviselni.

-  Végül is fél év miniszterség után Antall 
József ezért állította fel?

-  Külön-külön hivatott bennünket 
Bőd Péter Ákossal. A miniszterelnök azt

mondta, hogy mindenképpen fejeket vár
nak tőle, bár nem ért egyet vele, de az a 
megoldás, ha mi benyújtjuk lemondásun
kat. így lettem tárca nélküli miniszter. 
Antall mindent megtett, hogy kárpótol
jon. Az MDF ügyvezető alelnökévé válasz
tatott, miniszter maradtam.

-  Féléves belügyminisztersége alatt 
volt-e lehetősége maradandót alkotni?

-  Közép-Európa első önkormányzati 
törvényét alkottuk meg. Ez az önkor
mányzati rendszer a mai napig is műkö
dik. Az nem vitás, hogy olykor igazítani 
kellett rajta, de az önkormányzati gondol
kodás az utasítási rendszer helyett akkor 
alakult ki. Úgy érzem a civil rendőrség 
megteremtésében is van érdemem. Igye
keztem a félelem légkörét megszüntetni 
és beszédmodort is váltani.

-  A mai napig sok minden történt önnel. 
Három ciklusban volt országgyűlési képvise
lő, a jelenlegi, 2006-os választáson Veszp
rém megyében egyéni választókörzetben 
megint mandátumot szerzett, de most már 
mint a Nemzeti Fórum tagja a Fidesz padso
raiban ül. Ön az MDF egyik alapítója, de a 
pártjából kizárták.

-  Erről hosszan lehetne beszélni. Dávid 
Ibolya hatalmat akart. Tudomásul kell ven
ni, hogy Antall József idejében is csak egy 
Antall volt, senki nem tudta volna pótolni. 
A polgári oldalon sem helyettesíthető Or
bán Viktor, ezért Dávid Ibolya soha nem 
volt ellenfele Orbán Viktornak. Ezt Dávid 
Ibolya nem volt hajlandó tudomásul venni. 
Az elnök asszony a 2006-os választás előtt 
úgy összeugrasztotta az MDF tagságát és a 
vezetését, hogy ma már antagonisztikus el
lentét alakult ki közöttük. Ezért is fáj, hogy 
egyesek merték feltételezni rólunk -  Lezsák 
Sándorról, aki létrehozta az MDF-et, rólam, 
aki az Antall-kormány első belügyminisz
tere voltam, Balsai István igazságügy-mi
niszterről vagy Medgyasszay Lászlóról, 
Font Sándorról, Szászfalvi Lászlóról -, hogy 
mi az MDF-et be akartuk volna vinni a Fi
deszbe. Mi polgári szövetségben gondol
kodtunk, nem másban. A mi kizárásunkkal 
-  ami az MSZP segítségével történt -  gya
korlatilag Dávid Ibolya fokozatosan lecse
rélte az egész MDF tagságát és szavazóbázi
sát. Szövetségese a szocialistákhoz közel ál
ló Tisztelet Társasága lett. Az ő szavazataik
kal jutottak be a parlamentbe.

-  Ha az elmúlt tizenhat évre visszate
kint, másképp cselekedett volna?

-  Alapvetően nem. Inkább kisebb dol
gokban léptem volna másképpen. Nagyon 
rossz volt a személyzeti politikám. Egyéb
ként ez a jobboldali politikai erők alapvető 
betegsége. Az emberismeretem olyan fals 
vágányra vitt, amit nehezen tudok magam
nak megbocsátani. Olyan emberekkel vet
tük körül magunkat, akiknek a hatalom kö
zelébe sem lett volna szabad kerülniük. Saj
nálom, hogy nem foglalkoztam többet az 
MDF-fel, nem erősítettem meg, amikor 
ügyvezető alelnökként vezettem a pártot.

-  Köze lehet ezeknek a kudarcoknak je
lenlegi, súlyos betegségéhez is?

-  Egész életemben sokat dolgoztam. 
Egy éve az orvosom figyelmeztetett, hogy 
vegyek vissza a tempóból, vonuljak be a 
kórházba. Nem hallgattam rá. Barátaimnak 
megígértem, hogy szerzek egy mandátu
mot. Szereztem.

Álljunk félre sms-t írni
A vezetés közbeni telefonálással m ások életét is kockáztatjuk
■ 1  P u s k á s  Brncr_________________________

M anapság már az autóvezetés 
közben nemcsak a forgalom
ra és a közutakon történő 
eseményekre koncentrálnak 

a járművezetők, hanem borotválkoznak, 
esznek-isznak, olvasnak-írnak, televíziót, 
vagy éppen filmeket néznek, sőt a legelter
jedtebb, hogy telefonálnak vagy éppen 
sms-t olvasnak-írnak. A gépkocsivezetők 
figyelmüket elterelő tevékenység végzése 
következtében nemcsak saját, hanem má
sok testi épségét is kockáztatják. A Közle
kedéstudományi Egyesület már 2004-ben 
jelezte, hogy a közlekedés közbeni mobilte
lefon-használat veszélyeinek ismertetésére 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az autópá
lya-matrica sms-ben történő megvásárlása 
új veszélyforrás lehet. Szakemberek szerint 
ma, amikor sokan autójukban élik életük

jelentős hányadát, amikor a technológia 
oda fejlődött, hogy vezetés közben már le
hetőség van borotválkozásra, térképen tör
ténő keresésre, vagy éppen telefonálásra és 
sms-írásra, jobban oda kellene figyelni az 
ebből fakadó és a közlekedés biztonságát 
fenyegető veszélyekre.

A járművek számának növekedése, 
majd a kilencvenes évektől kezdődő mobil- 
telefon-láz következtében, megnőtt azon 
közlekedési balesetek száma, amelyek ösz- 
szeköthetők a telefonálás közbeni vezetés
sel. Magyarországon az utóbbi 5 év alatt 
700 százalékkal, több mint kilencmillióra 
nőtt az aktív mobiltelefonok száma, így a 
régi mondást, amely szerint „Mindenki 
közlekedik”, mára úgy kell aktualizálnunk: 
„Mindenki közlekedik és telefonál”. A mo
bilkészülék egyik legnagyobb vívmánya, 
hogy bármikor, bárhol -  így gyalogosan 
vag)r járművezetés közben is -  használni le

het; viszont a kezeléséhez, a kapott infor
mációk feldolgozásához egyre nagyobb fi
gyelemre van szükség. A mobil ugyanis 
már ma sem, de a jövőben még kevésbe 
csak távbeszélő készülék, hanem -  sms, 
mms, wap, s egyre újabb és újabb funkciói 
révén -  személyes navigátor, telefax, fény
képezőgép, hírszolgáltató, banki s egyéb, 
például autópálya-matrica sms-en történő 
megvásárlására használható eszköz.

A Közlekedéstudományi Egyesület 
(KTE) már 2004-ben felhívta a távközlési 
szolgáltatók, illetve a mobilkészülék-gyár
tók figyelmét, hogy közös érdek a társadal
mi szokások formálása -  mondta Bíró Jó
zsef, a KTE főtitkárhelyettese. Azaz a mobil- 
telefon használatának közlekedés közbeni 
veszélyeit ismertetni kell a használókkal. 
Az idén, amikor az Állami Autópálya Keze
lő meghirdette az sms-alapon megvásárol
ható autópálya-matrica programot a KTE

jelezte, hogy az ötlet jó. Azonban a reklám
szlogen és annak mondanivalója arra hívja 
fel burkoltan a vezetőket, hogy a volán mö
gött ülve, forgalomban sms-ezzenek, azaz 
figyelemelterelő tevékenységet végezzenek.

A Közlekedéstudományi Egyesület ta
nulmánya és felhívása rámutat, hogy a ve
zetők többsége nem is tudja, hogy az sms 
olvasása közben közel 35 százalékkal meg
nőhet a fékreakciója, és ez üzenet írásakor 
többszörösére is emelkedhet. Autópályán -  
a megengedett 130 kilométeres óránkénti 
sebességgel haladva -  egy másodperc alatt 
36 métert halad előre a gépjármű. A legrö
videbb sms írása vagy elolvasása is legalább 
3-4 másodpercet leköt. így mintegy 140 
métert megy a gépkocsi emberi figyelem 
nélkül, közben pedig egy-másfél méterre, 
vagyis tized másodpercnyire van a belső 
sávban a szalagkorlát vagy a másik jármű.

Az autópálya-matrica sms formájában 
történő megvásárlásával a Közlekedéstu
dományi Egyesületnek nincs baja, viszont 
kezdeményezésével elérte, hogy a prog
ramban részt vevő szolgáltatók (Pannon, 
T-Mobile) is elismerjék, hogy a biztonságos 
közlekedésre kell elsősorban koncentrálni. 
A százezredik sms-alapú autópálya-matri

ca megvásárlásakor a két egymástól függet
len távközlési szolgáltatótársaság közlemé
nyében arra is felhívta a figyelmet, hogy „a 
mobilmatrica-vásárlásakor a biztonságos 
közlekedés érdekében a tranzakció idejére 
a vezetők gépkocsijukkal álljanak félre, 
vagy kérjék meg utastársukat az sms-ek el
küldésére és ellenőrzésére”.

Ma Magyarországon a közúti közleke
dés közben történő mobilhasználatot szi
gorúan büntetik, sőt a telefon kézben törté
nő tartása is már kimeríti a használat té
nyét, de az autópályán magas sebességek 
mellett nem tudja a rendőrség ellenőrizni a 
mobilozást. Egyes fejlett technikával meg
áldott autókba olyan telefonkészüléket épí
tenek be a gyártók, amely képes az sms-ek 
és a hívások visszatartására, abban az eset
ben, ha extrém közlekedési szituáció alakul 
ki (az autó erőteljesen lassul, vagy éppen 
amikor kisodródás veszélye áll fenn).

Ismervén a legújabb autózási szokáso
kat, már azon sem lepődtem meg minap, 
amikor a belvárosban közlekedve egy előt
tem álló autó tulajdonosa, kiszállván jár
művéből a csomagtartót kinyitotta, és ka
zettát cserélt a videomagnójában. Gondo
lom megunta a filmet, és másikat rakott be.


