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ELÕSZÓ
A MAGYAR KIADÁSHOZ

David Cameronra akkor figyelt fel elõször a világ, amikor az ellenzékben
lévõ Konzervatív Párt új vezéreként elmondta programbeszédét a brit parla-
mentben. Az eseményrõl a BBC részletesen beszámolt, és több nagy televí-
ziós társaság mellett a magyar média is tudósított.

A képernyõ fiatalos, nyílt tekintetû politikust mutatott. Beszédében két
dolog ragadott meg. Az egyik, hogy az akkori ellenzék vezéreként nem
kíméletlen oppozíciót ígért, hanem az alapvetõ kérdésekben a megegye-
zésre való törekvést. A másik, hogy céljának és feladatának nemcsak a gaz-
dasági kérdésekre való összpontosítást jelölte meg, hanem az emberek álta-
lános jóléte és jó közérzete érdekében végzett tevékenységet is.

David Cameron politikusi pályafutását követve egyre erõsebben fogalma-
zódott meg bennem a szándék egy róla szóló könyv megjelentetésére. Meg-
gyõzõdésem, hogy aki kézbe veszi ezt a könyvet, egy rendkívül izgalmas
személyiséggel ismerkedhet meg és egy fiatal angol konzervatív politikus
világlátásán keresztül ítélhet meg releváns gondolatokat.

Ennek a kötetnek a kiadását az Antall József Alapítvány kezdeményezte
és támogatta, majd a szerzõi jogokat a Budapesti Corvinus Egyetem égisze
alatt mûködõ Antall József Tudásközpont vette át.

Ezúton szeretném tolmácsolni David Cameron üdvözlõ levelét könyvé-
nek magyar megjelenéséhez:

„Nagy örömömre szolgál az Antall Alapítvány által támogatott magyar
nyelvû kiadás. Antall József, a kommunizmus bukása utáni elsõ magyar mi-
niszterelnök, Nagy-Britannia jó barátja volt. Nem sokkal az Európát ketté-
osztó vasfüggöny lebontását követõen látogatást tett Margaret Thatchernél.
Õ indította el Magyarországot a piacgazdaság és az euroatlanti integráció
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felé vezetõ úton. Emlékét két évtizeddel a történelmi események után õrzi az
Antall Alapítvány, valamint az elõrelépés, amelyet korai halála óta Magyar-
ország megtett.”

Köszönet illeti a könyv kiadásában nyújtott segítségért dr. Pörzse Gábort, az
Antall József Tudásközpont elnökét, dr. Magyarics Tamást, a Magyar Kül-
ügyi Intézet igazgatóját, Breuer Klárát, a londoni magyar nagykövetség
ideiglenes ügyvivõjét és dr. Egedy Gergely történész-politológust.

Hálás vagyok munkatársaimnak, Czene Grétának, Dobosi Zsuzsának,
Herczeg Katalinnak, Horti Flórának, Illés Vandának, Jánoska Dórának, Kis
Gábornak, Nyakas Szilárdnak, Pázmány Mártának, Rada Péternek, Simon
Bálintnak és Takács Zoltánnak, akik áldozatos mindennapi munkájukkal
hozzájárultak e könyv megszületéséhez.

Antall Péter,
az Antall József Tudásközpont

igazgatója
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