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Jan Lundvik

VISSzAEMLÉKEzÉSEK MAGyAROSzáGRA

1998 áprilisában svéd nagyköveti minőségemben meghívást kaptam Jászjákóhalma pol-
gármesterétől egy huszárfelvonulásra. Ez utóbbi káprázatos színjátéknak bizonyult, amely 
nemcsak arra emlékeztetett, milyen fontos szerepet töltött be a lovasság a magyar hadtörté-
netben, hanem eszembe juttatta a „Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok” kezdetű 
nótát is. Ez volt az első magyar dal, melyet 1960-ban megtanultam, miután a budapesti svéd 
követség újdonsült attaséjaként Budapestre érkeztem akkori feleségemmel, és az éttermek-
ben játszott cigányzene felkeltette érdeklődésemet a magyar zene minden formája iránt.

1960-ban Magyarországra költözni olyan volt, mint egy ismeretlen világba érkezni, 
melyre továbbra is erősen rányomta a bélyegét az 1956-os forradalom utáni diktatúra. A 
külföldi diplomatákat szoros megfigyelés alatt tartották, és korlátozott volt a lehetőség a ma-
gyarokkal való kapcsolattartásra. A svéd követségnek biztonsági okokból nem volt magyar 
alkalmazottja a gondnokot és a sofőrt leszámítva, és mivel én többek között finnugor nyel-
vekkel is foglalkoztam egyetemi tanulmányaim során, hozzám került minden olyan feladat, 
amelyhez szükség volt a magyar nyelv ismeretére. Ez azt jelentette, hogy én fogadtam a tele-
fonhívásokat, minden nap elolvastam a Népszabadságot és a Népszavát, és megválaszoltam 
a magyar lakosságtól érkező kérdéseket. Munkám különösen nagy részét tette ki a vízumot 
kérelmezők fogadása, akik rendszerint rokonlátogatásra készülő idősebb nők voltak. Röviden 
összefoglalva igen változatos és inspiráló munkám volt, mely bepillantást engedett a magyar-
országi viszonyokba, és életre szóló érdeklődésem alapjául szolgált minden iránt, ami magyar. 

Megbízólevelem átadása után koszorúzás A Hősök téren (1994 február 4.)
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Az idegen világ érzetét jelentős mértékben felerősítette a kommunista társadalmi renddel 
való találkozás, melyet most először volt alkalmam közelebbről megfigyelni. Diplomataként 
ugyan kimondottan privilegizált helyzetben voltam, a nehézkes hétköznapok megannyi ab-
szurditása és komplikációja azonban folyamatosan újabb és újabb meglepetések forrásául 
szolgált az első hónapokban mind a magam, mind a feleségem számára. Lassacskán megta-
nultuk, hogyan is működik a gyakorlatban az úgynevezett létező szocializmus, és hogy mit 
jelent a „protekció”. A mindenhol jelen lévő politikai viccek sokat segítettek, és a Ludas 
Matyi új, lelkes olvasót üdvözölhetett személyemben. A magyar nyelvben jelen lévő, széles 
körben használt számtalan udvariassági kifejezés is igencsak elnyerte tetszésemet. 

Abban az időben nem volt ajánlott a lakosság számára, hogy nyugati követségekkel tartsa 
a kapcsolatot, így annak a lehetősége, hogy szolgálaton kívül találkozzam magyarokkal, na-
gyon korlátozott volt. Egy Budapest környéki falu katolikus papja – akit a finnugor nyelvek, 
többek között a Svédország legészakibb részén beszélt lapp/számi iránti érdeklődése révén 
ismertem meg – azonban nem hagyta elrettenteni magát. Nagyon érdekes kirándulásokat 
szervezett többek között egy palócföldi faluba, ahol az asszonyok vasárnap még mindig 
népviseletben jártak, illetve egy alföldi borászhoz, de intézett találkozót a székesfehérvári 
püspökkel is. Manapság ez talán nem tűnik olyan különlegesnek, de a rendszer és a katolikus 
egyház összeütközésének korában ez a találkozás a segítsége nélkül nem jöhetett volna létre. 

Budapest a magánéletünket tekintve is különleges helyet foglalt el a szívünkben, mivel 
ott nőtt fel a fiunk, és beszédes takarítónőnknek köszönhetően első nyelvként sajátította el a 
magyart. A „tessék” volt az egyik első szó, amit megtanult. Jancsinak hívta a fiunkat, ami ezt 
követően is rajta maradt becenévként. 

Két év elteltével végéhez közeledett budapesti szolgálatom, és elérkezett a hazatérés 
ideje. Két rendkívül tanulságos év volt, mely alatt minden tekintetben megtaláltam a he-
lyem Magyarországon. Azonban amikor megpróbáltam összefoglalni a tapasztalataimat, 
rádöbbentem, hogy ebben a hivatalosan kommunista országban egyetlen emberrel sem ta-
lálkoztam, aki hitt volna a marxista-leninista ideológiában, azt az út mellett stoppoló szovjet 
kiskatonát leszámítva, akit egyszer felvettünk. Először megrémült, amikor rájött, hogy egy 
nyugati diplomata autójába és – ahogy fogalmazott – „igazi, élő kapitalisták” társaságába 
került, aztán rendkívül kíváncsi lett, vajon milyennek láthatják ezek a lények a világot. 

Harminc évvel később nagy örömünkre visszatérhettünk feleségemmel Magyarországra, 
mivel budapesti nagykövetnek neveztek ki. Már megtörtént a rendszerváltás, és egy látszó-
lag erősen megváltozott és modernizált Budapestet láttunk viszont. A városközpont utcáinak 
képét az erős forgalom és a választékos üzletek határozták meg, de az alapvető társadalmi 
struktúrák egyelőre nem változtak nagyobb mértékben. Mikor felkerestük korábbi kedvenc 
éttermünket a Thököly úton, a Svéd Nagykövetség akkori épületének közelében, úgy talál-
tuk, hogy semmit nem változott az elmúlt 30 évben. Meg is említettem ezt a cigányzenekar 
prímásának, aki rávágta: „akárcsak a fizetésünk, az is változatlan.”

A prímás ezzel rá is mutatott a rendszerváltás központi problémájára, mely nagyköve-
ti szolgálatom öt éve alatt a magyar kormány politikájának fő kérdését jelentette: hogyan 
valósítható meg az átmenet a tervgazdaságból a piacgazdaságba Magyarország gazdasági 
forrásaival úgy, hogy ez ne rójon kibírhatatlan terheket a lakosságra? Nem volt előképe en-
nek a folyamatnak, és nagy volt a bizonytalanság a legmegfelelőbb intézkedéseket illetően. 
Svéd részről nagy szimpátiával követtük az Antall- és a Horn-kormány erőfeszítéseit, hogy 
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keresztülvigyék ezt a bonyolult átmenetet, és leküzdjék az ezzel kapcsolatban felmerülő 
számtalan problémát. Mi pedig mindent elkövettünk, hogy megkönnyítsük a magyar OECD- 
és EU-tagság megvalósulását. A magyar gazdasági élet átstrukturálásáról szóló jelentések 
készítése, valamint a svéd és magyar iparvállalatok közötti kapcsolatfelvétel elősegítése a 
nagykövetség fő feladatai közé tartozott nagyköveti szolgálatom idején. 

Magyarország gyorsan fejlődő kapcsolatai a külvilággal és benne Svédországgal fo-
lyamatosan növekvő megterhelést jelentettek, ugyanakkor lehetőséget adtak a magyar tár-
sadalom különböző rétegeivel történő kapcsolatfelvételre. Mindenhol segítőkészséget és 
vendégszeretetet tapasztaltunk, a legnagyobb problémát az időhiány jelentette, amely miatt 
nem tehettünk eleget valamennyi kedves meghívásnak. Az időhiányt tovább fokozta, hogy 
Magyarország mellett az akkor függetlenné váló Moldova svéd nagyköveti feladataival is 
megbíztak, mely ugyanazokkal a rendszerváltás okozta problémákkal küzdött, mint Magyar-
ország, csak egy sokkal rosszabb kiindulópontból. Magyarország hamar állandó külképvise-
letet hozott létre Moldvában, én pedig hálás voltam azért a gyakorlati támogatásért, melyet 
ottani magyar kollégáim nagyvonalúan nyújtottak.  

A 90-es évek második felének legnagyobb ügye kétségkívül az ún. Gripen-üzlet volt. 
Svédországban hadrendbe állt a magas követelményeket is kielégítő újratervezett Gripen 
vadászrepülő, melyet a gyártó, a Wallenberg-csoportba tartozó SAAB exportálni szeretett 
volna, ehhez pedig megkapta a svéd kormány támogatását is. Magyarország nehéz gazdasági 
helyzetben volt, és nagy szüksége volt külföldi befektetésekre. A magyar légierő kizárólag 
elavult szovjet felszereléssel rendelkezett, amire alaposan ráfért a modernizáció. Kirajzoló-
dott egy mindkét oldal számára előnyös megállapodás lehetősége, melynek feltétele az volt, 
hogy a finanszírozást Magyarország számára elfogadható módon sikerüljön megoldani. Ez 
azt jelentette, hogy a svéd fél olyan mértékű befektetéseket eszközöl Magyarországon, ame-
lyek lehetővé teszik az ország számára a repülőgép-beszerzést. 

Nehezítő körülmény volt, hogy egyik oldal sem rendelkezett komolyabb tapasztalatok-
kal az ilyen jellegű üzleti megállapodások terén. A SAAB korábban még nem adott el harci 
repülőt más országoknak, Magyarország pedig a korábbi szovjet függés miatt sosem vásá-
rolt felszerelést a légierő számára a világpiacon. A svéd kormány mindent elkövetett, hogy 
létrejöhessen a Gripen-üzlet, de magát a megállapodást eladóként a SAAB-nak és vevőként 
Magyarországnak kellett megkötnie. Mindemellett komoly konkurenciát jelentettek az ame-
rikaiak és a franciák, akik szintén szerettek volna harci gépeket szállítani Magyarországnak. 
Ezen felül fontos faktor volt az is, hogy Magyarország mihamarabb be akart lépni a NATO-ba, 
melynek Svédország nem tagja. 

Mielőtt a magyar hatóságok készen álltak volna a magyar légierő repülőgép-tenderének 
kiírására, több éven át tartó előkészületekre, kapcsolatépítésre, tárgyalásokra, légi bemuta-
tókra és miniszteri látogatásokra volt szükség mindkét oldalról. Svéd részről komoly közvetítő 
szerep hárult a budapesti Svéd Nagykövetségre, ennek a munkának a részeként hoztuk létre a 
magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamarát is. Az, hogy a magyar kormány 2001 őszén a svéd 
ajánlatot fogadta el, nem utolsósorban azon is múlt, hogy az abba tartozó átfogó ipari befekte-
tési csomag jóval túlszárnyalta a konkurencia ajánlatát. 

A svéd befektetési csomag fontos szereplője volt az Electrolux. Az egész világra kiterjedő 
vállalatcsoport már 1991-ben, a magyarországi privatizáció korai szakaszában megszerezte a 
Lehel Hűtőgépgyárat. 
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A háztartási gépgyártás nemzetközi pia-
cán komoly konkurenciaharc dúlt, az Elect-
rolux pedig a terjeszkedés és a hosszú távú 
racionalizáció révén próbálta megszilárdítani 
piacvezető helyzetét. A befektetési csomag-
ban szereplő kötelezettségvállalása alapján 
a cég jelentős termelési forrásokat csoporto-
sított át Svédországból és más országokból 
részben a jászberényi gyárba, részben egy új, 
nyíregyházai létesítménybe, melynek követ-
keztében az Electrolux háztartási gépeinek 
nagy részét jelenleg Magyarországon gyárt-
ják. Az Electrolux szerint a hazai vállalat 
bevétele 2015-ben meghaladta a 275 milliárd 
forintot, így az Electrolux Lehel Kft. a leg-
nagyobb magyar vállalatok körében a 25., az 
export volumenét tekintve pedig a 17 lett.

Egy másik nagy projekt, melyre ezekben 
az években a követség nagy energiát fordí-
tott, Magyarország 1100 éves jubileuma volt 
1996-ban. Magyar részről nyilvánvalóvá tet-
ték, hogy örömmel fogadják más országok 
részvételét, feleségem pedig, aki zenészként 
jó kapcsolatokat ápolt a magyar zenei élet 
képviselőivel, kitalálta, hogy megszervezi a 
Stockholmi Opera vendégszereplését Svédország jókívánságainak kifejezéseképpen. Az ötlet 
kedvező fogadtatásra talált Stockholmban, a finanszírozás azonban akadályokba ütközött. Vé-
gül a Wallenberg-csoport magyarországi érdekeltséggel rendelkező cégei vállalták magukra a 
vendégjáték költségeit, mely gálaelőadás formájában valósult meg a budapesti Operaházban a 
stockholmi Opera társulatának zenés, énekes, táncos produkciójával Göncz árpád köztársasági 
elnök jelenlétében. A nagysikerű előadásra Szent Iván napján, június 24-én került sor Szent 
Iván-éji álom címmel. 

Több Budapesten szolgálatot teljesítő nagykövet is beszélt magyarul, így finn kollégánk 
kezdeményezésére megalakítottuk a Magyarul Beszélő Nagykövetek Klubját, aminek a szom-
szédos országokon kívül tagja volt néhány más ország képviselője is: jómagam, a finn, az 
orosz, a brit és a kínai nagykövet is. Rendszeres összejöveteleinken magyar politikusokkal 
találkoztunk, kirándultunk Magyarország különböző tájaira, ahol nagy vendégszeretetben volt 
részünk, és alkalmunk nyílt megismerkedni a helyi viszonyokkal. 

Az uniós tagság előkészítéseként Magyarország számos részén rendeztek ún. Európa-napo-
kat EU-nagykövetek részvételével, ahol a helyi politikusokkal és szervezőkkel körüljártuk, mit 
is jelent az EU-tagság. Mindenhol nagy érdeklődéssel figyeltek a mondanivalónkra, a tagságot 
övező lelkesedés egyértelműen érezhető volt. A mai napig őrzök egy szentesi pólót a VIzEK 
HáTáN Az UNIóBA felirattal, mely arra az optimizmusra emlékeztet, ami akkoriban jelle-
mezte Magyarországot.

„Beszélgetés az Elnökkel.” Göncz Árpád 
köztársasági elnök meglátogatja 
a Svéd Kereskedelmi Kamarát.
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A jugoszláv háború komoly problémát jelentett Magyarország számára, ugyanakkor le-
hetőséget biztosított a NATO-val való szoros együttműködésre. Ennek folyományaként az 
északi országok és Lengyelország által küldött békefenntartó misszióba tartozó svéd katonák 
állomásoztak Pécsett a NATO boszniai nemzetközi katonai műveletének részeként. A nagy-
követség részéről ez közeli együttműködést jelentett a magyar hadsereggel, nekem pedig 
alkalmam volt megtekinteni, amint a pécsi székesegyháznál tartott díszszemlén egy svéd 
egység NATO-zászló alatt vonul egy német tábornok előtt. Számomra, aki munkám során az 
egész világon sok éven át a szigorú svéd semlegességi politikát képviseltem, új és különleges 
élményt jelentett mindez.

Svéd vámtisztek is teljesítettek szolgálatot Magyarországon, hogy segítsenek fenntartani 
a Szerbia elleni nemzetközi blokádot, ennek köszönhetően pedig egy alkalommal megte-
kinthettem a szegedi határőrszázad felvonulását, ahol hangos Jó napot kívánok, határőrök! 
köszöntéssel üdvözöltem őket. Ekkoriban óriási méreteket öltött a benzincsempészet, és a 
röszkei határátkelő környékén mindenhol erős benzinszag terjengett.

A rendszerváltást követően feltámadt Magyarországon az érdeklődés a hadtörténeti ha-
gyományok és ezek más országokkal, így Svédországgal is meglévő érintkezési pontjai iránt. 
Budapesten hosszú évek óta emléktábla jelzi, melyik házban szállt meg XII. Károly 1714-
ben, amikor a Nagy Péter cártól elszenvedett poltavai vereséget követő, a jelenleg Moldova 
területén található Benderben töltött ötéves tartózkodása után lóháton tért vissza Svédor-
szágba. A lovaglás magyar szerelmesei azt találták ki, hogy megismétlik XII. Károly útját a 
romániai Pitestiből a Balti-tenger partján fekvő Stralsundig, egy 2150 kilométeres szakaszt, 
melyet 14 nap alatt tettek meg annak idején, azaz átlagban napi 150 kilométert töltöttek 

Budapest 1995. október. A svéd és magyar honvédelmi államtitkárok, Lagerblad 
és Fehér aláírják a svéd–magyar adatvédelmi szerződést.
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lóháton. Felkértek a projekt támogatására, melynek örömmel tettem eleget, és elfogadtam a 
meghívást a Jászjákóhalmán megrendezett huszárparádéra 1998 áprilisában. Nagykövetként 
ez volt az egyik utolsó hivatalos szereplésem Magyarországon.

Miután visszatértem Svédországba, felkérést kaptam, hogy vegyek részt a Raoul Wallen-
berg sorsát feltáró vizsgálatban, melynek köszönhetően a rákövetkező években több látoga-
tást is tettem Budapesten. Szemináriumokon vettem részt, és közreműködtem a svéd, illetve 
a magyar történészek és levéltárosok kapcsolattartásában. Ez azonban egy külön téma, mely 
nem fér ennek a visszaemlékezésnek a keretei közé.

Nyugdíjasként visszatekintve Magyarországon töltött éveimre örömöt és hálát érzek, 
hogy először megismerkedhettem a régi, mezőgazdaság által meghatározott Magyarország-
gal, majd közelről figyelhettem a rendszerváltást, ahogy kiépül egy demokratikus jogállam 
szabad sajtóval és működő piacgazdasággal, ami átveszi a második világháború után az or-
szágra kényszerített, működésképtelen kommunista rezsim helyét. Ahogy a többi kelet-kö-
zép-európai országban, az átállási folyamat itt is gazdasági hanyatlással járt, mely hatalmas 
terheket rótt a lakosságra, mielőtt a reformok eredményre vezettek és az életszínvonal emel-
kedni kezdett.

A magyar társadalom megreformálásának és modernizációjának szükségessége nem zár-
ta ki – amikor erre lehetőség nyílt – a régi hagyományok felélesztésére irányuló nosztalgikus 
törekvést. Éreztem ez iránt egyfajta szimpátiát, mivel a hatvanas évek Magyarországát sok-
kal magyarosabbnak éreztem, mint a most létrejövő újat. Vonatkozott ez nem utolsósorban a 
konyhaművészetre, mely véleményem szerint jobb volt annak idején a hagyományos magyar 
fogásokkal, mint a magyar éttermeket most jellemző nemzetközi gasztronómia elterjedésé-
vel. De még ha szeretnénk sem tudjuk visszafordítani az idő kerekét, és visszatérni ahhoz, 
ami már elmúlt.

Sajnos a 90-es évek jövővel kapcsolatos reményei közül sok eltúlzottnak bizonyult. 
Az EU-bővítés nagy előrelépést jelentett egy békés és demokratikus Európa felé, azonban 
ismét felütötték a fejüket nacionalista és protekcionista áramlatok. A nézeteltérések békés 
megoldását célzó átfogó szabályok megalkotására irányuló próbálkozások nem tudták útját 
állni az újabb fegyveres konfliktusok kialakulásának. A globalizáció mindannyiunkat olyan 
kihívások elé állít, melyeknek még nem látjuk a megoldását. Mindezek ellenére szilárd 
meggyőződésem, hogy az Európai Unió keretein belül folytatott, a demokratikus jogállamiság 
alapjain nyugvó további, magasabb szintű együttműködés mind Magyarországnak, mind 
Svédországnak javára fog válni. 


