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Az élesszemű Panyi Szabolcs újságíró jelentette Facebook-oldalán, hogy csendben „visszavonult” Megyesy
Jenő, Orbán Viktor külpolitikai főtanácsadója. Magyarországon Megyesy Jenő néven, Amerikában Eugene F.
Megyesyként ismerték az 1945-ös születésű ügyvédet. Baráti kapcsolatokat ápolt a miniszterelnökkel,
Orbánék 2008-ban nála vendégeskedtek Colorado államban.
1956-ban Megyesy 11 éves gyerekként Sztálinvárosból került Amerikába. Vietnamban is szolgált, de a
harcokban nem vett részt. Jogi diplomát szerzett, majd az azóta megszűnt denveri Duﬀord & Brown
ügyvédi irodánál dolgozott. 1994-ben lett tiszteletbeli magyar konzul, jelenleg lánya tölti be a tisztet, majd
2010-ben Budapestre költözött, hogy Orbán tanácsadójaként folytassa karrierjét. Személyesen ugyan nem
találkoztam vele, de beszéltem olyanokkal, akik ismerik, és azt mondták, kellemes, segítőkész embernek
tartják.
Megyesy a republikánus pártot támogatja, de jelentősebb politikai kapcsolatai nem voltak Amerikában.
Úgy látszott, nem keresi a feltűnést.
2016-ban fedezte fel az amerikai sajtó. Ugyanis Szemerkényi Réka, akkori washingtoni nagykövet
összebarátkozott Carter Page-dzsel, egy dinamikus amerikai energia-tanácsadóval, aki szoros
kapcsolatokat ápolt orosz cégekkel és döntéshozókkal. Page jelenleg 47 éves, a New York-i egyetemen
MBA-fokozatot, Angliában doktorátust szerzett, az amerikai haditengerészetnél is szolgált, ahol tisztként
biztonsági feladatokat látott el. Trump külpolitika tanácsadója volt a választási kampányban.
Szemerkényi közvetítésével 2016‑ban Budapestre utazott, ahol találkozott Megyesyvel és feltehetően
másokkal is. Később kiderült, hogy az FBI ﬁgyeli Page-t, mert az orosz titkosszolgálat beszervezett
ügynökének tartják.
A budapesti kirándulás akkor kapott sajtót Amerikában, amikor egy kongresszusi meghallgatás során
Adam Schiﬀ demokrata párti képviselő arról kérdezgette Page-t, kikkel találkozott Budapesten. Az
általában precíz tanácsadó zavaros válaszokat adott. Nem emlékezett arra, hogy Megyesyn kívül kikkel
beszélt, majd hozzátette: „meglehet”, hogy találkozott oroszokkal is. A meghallgatás után Page és maga
Trump elnök is támadásba lendült, FBI-túlkapást emlegettek.
Sajtóhírek szerint a Mueller-vizsgálat hamarosan a végéhez közeledik. Olyan kompromittáló
dokumentumok is előkerülhetnek a Trump elnök és az oroszok közötti feltételezett összjáték
bizonyítékaként, amelyekben Megyesy neve is felbukkan. Ideje volt csendben visszavonulni.
Megyesy évtizedekkel ezelőtt jótékonysági akciói révén építette magyar kapcsolatait, így ismerkedett meg
Lévai Anikóval, Orbán feleségével. Konténerszámra küldte Budapestre a használt síruhákat, és legutóbb
2017 decemberében indította útjára a huszadik konténerét. Új szállítmányra már nem számítanék,
valószínű, hogy Megyesy végleg eltávozott a magyar politika színpadáról.

