Most is aggódom...
SZŰRÖS MÁTYÁSSAL TEGNAPI KÜZDELMEKRŐL
ÉS MAI KÉTSÉGEKRŐL
1.
(Kormányőrök segítenek és takarító néni buzgólkodik, hogy szobáját megtaláljam. Nem csak a tájékozatlanság bizonytalanít el, de a Hely, a Ház ihletettsége is. És az iránta, küzdelmei iránti tisztelet is. Alighogy megérkeztem
Sepsiszentgyörgyről és Marosvásárhelyről, kéznyújtását én hat éve nem látott
barátaim kézmelegével is viszonzom. Hajnalig tartó beszélgetésekben ú j r a és
újra visszatért: mennyi erőt jelentett mindennapjaikban, hogy immár nem csak
barátok együttérzését tudhatták maguk mellett, hanem a Szűrös Mátyás nevével jelzett külpolitika is számonkérő tekintettel figyelte sorsukat. Most, hogy
elnöki hivatalában gyümölcslé és kávé mellett a történelmi időt bolygatjuk, a
Balt Orient Expresszt még ne hagyjuk el! Püspökladányban negyedórát áll a
vonat; Várad felől dízel húzta, s innen villanymozdony viszi tovább. Van
időnk szemlélődni az állomáson, tehervonatok húznak Záhony felé, balra az
első vágányon a szárnyvonali Piroska szerelvénye, a Szeghalom felé tartó utasokat várja. Szűrös Mátyás szülőhazája: Püspökladány.)
— Püspökladányban utak találkoznak. A történelem vonult át ezen a tájon — minden időkben. S ha a nép másként nem védhette magát, hát a sárréti nádasokba bujdosott. Évszázadok óta katonák vonulnak Ladányon át. Hogyan látta gyermekként a történelem
menetelését?
— Apám olvasott, világot járt ember volt, ennek is köszönhető, hogy rálátással figyeltem az eseményeket. Püspökladányban, az Attila utcában, a kövesút mellett születtem. Élményt jelentett nekünk, gyerekeknek kimenni az
utca sarkára, és figyelni a kövesúton történteket. Ami a negyvenes években
kiváltképp elevennek látszott.
— Gondolom, a '40-es esztendő őszén különösen nagy vonulás
mutatkozott ...
— Kérdése nyomán előjönnek bennem az emlékek; emlékszem arra, ahogyan a hadsereg énekelve masírozott, aztán a 40-es erdélyi bevonulásra. Gyermekek és felnőttek kitódultak az útra és integettek, üdvözölték a katonákat.
Hazafias megnyilatkozásnak mondhatom ezt. Mert az egyszerű emberekben
nem élt gyűlölködés más népek, így a románok iránt sem. Egyszerűen örültek
annak, hogy Erdély egy része ismét Magyarországhoz tartozik. De emlékszem
a németek bevonulására is, 1944 márciusában. Megrázó volt. Épp ellenkező
érzéseket váltott ki, mint az 1940-es. Az arcokon szomorúság és letörtség m u tatkozott, megszállóként fogadták a németeket. Valóban úgy van, ahogy
mondta, Püspökladányban utak találkoznak és vezetnek tovább, más-más
irányba. Ott az Attila utcában már kisgyerekként jól tudtuk, melyik visz
Keletre, melyik a Balkánra és melyik tart nyugatra.
— Az erdélyi menekültek feltűntek-e
Ladányban?
— Csak villanásokra emlékszem, és az erdélyi kenyér örömére. Ma sem
felejtem. Apám és bátyám egy védelmi vonal erősítésén dolgoztak Erdélyben,
s onnan hoztak kenyeret. Micsoda ajándék volt!
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— Román alakulatok érkeztek-e '44 őszén?
— Igen. Már csak azért is jól emlékszem, mert apám huszárként fogságba
esett az első világháborúban, és csak 1921-ben tért haza az orosz fogságból.
Amikor '44-ben az orosz csapatok déli irányból még nem érték el Ladányt,
így fohászkodott: csak nehogy románok jöjjenek! Nagy harckocsicsata zajlott
Debrecen, Kaba és Püspökladány térségében. A front ide-oda hullámzott:
a szovjet csapatokat SS-alakulatok követték, s apámnak el kellett bújnia, mert
fogságban szerzett orosz tudását használta; majd eltűntek a németek, és az
újabb menetben már románok is érkeztek . . .
— Édesapja miért aggódott?
— Mert ismerte őket 1919-ből. Emlékezett arra, hogyan bántak a magyarokkal, nagybátyámat is elhurcolták. Apám félelme beigazolódott. A következő
történt: egy román tiszt bejött a lakásunkba, és elkezdett turkálni a szekrényekben, hogy mit vihetne el. Szerencsére betoppant egy szovjet tiszt, géppisztollyal a kezére ütött, és egyszerűen kizavarta. A románok loptak, betörtek; amit tudtak, elvittek. Érthető, hogy az embereknek rossz benyomásuk volt
róluk, bármennyire is „felszabadítóként" érkeztek. Háborúban persze a katonának hiába parancsolják meg a fegyelmezett magatartást, mindent nem lehet
tiltani. Az orosz katonák is erőszakoskodtak országszerte, de Ladányban érdekes eset történt. A városparancsnok, akit egyszerűen kiskapitánynak neveztek,
önhatalmúlag összeszedette azokat, akik erőszakoskodtak, és kivégeztette őket.
Egyszer csak leszállt egy repülőgép, és elvitték a kiskapitányt. Megsokallták a
szigorát.
— Egy hajdúböszörményi beszélgetésben Székelyhídi Ágostonnal, osztálytársával felidézve a gimnáziumi éveket, Nagy Jenő tanár úr gondoskodását
említette. Téli napokra viharkabátjával ajándékozta meg. Jelképes erejűnek is
érthetjük a tanár úr gesztusát?
— Nagy Jenő nevelőtanár volt a kollégiumban, és a gimnáziumban is tanított. Erdélyből érkezett. Keveset beszélgettünk, csak időnként nyílt meg.
Látta, hogy nekem nincs télikabátom, egyszerű ballonban jártam, pedig hideg
szelek fújtak. Egy alkalommal azt mondta: amikor erős szél fúj, mégiscsak
jobb egy viharkabát. Talán rokonszenvezett velem. Mindenesetre az idő távolából úgy érzem, hogy gesztusával együvé tartozásunkat is kifejezte. A kiváló
böszörményi tanárokra gondolva, nem emlékszem olyasmire, ami a magyarság
összetartozásának ennyire jelképes és érzelemdús megnyilatkozásaként is értelmezhető lett volna.
— Egy 1946-os választási beszédben hangzott el: hazánk semmilyen körülmények között sem feledkezhet meg a határainkon kívül élő magyarságról.
Kádár János vélekedett így az újpesti nagygyűlésen. Ugyanez a Kádár János
1956 utáni politikájában, az 1958-as romániai látogatása és marosvásárhelyi
beszéde nyomán félreérthetetlenül
ennek éppen az ellenkezőjét képviselte. Az
ifjúsági mozgalomban, majd már diplomataként hogyan élte meg a Kádár János politikájában is kifejeződő súlyos és tragikus ellentmondást?
— Ügy vélem, hogy mindazok, akik munkásmozgalmi emberként nem
keleten és nem nyugaton, hanem itthon éltek, jól látták: megfelelő súlyt kell
adni a nemzeti elemnek. Ámde erről később valamiért megfeledkeztek. Hasonlóan problémát látok Balogh Edgárnál, akinek munkásságát, életművét
nagyra tartom, ö is, aki Masaryk Csehszlovákiájában szívta magába, hogyan
kell kezelni a kisebbség dolgait, Romániában mintha megfeledkezett volna
korábbi tapasztalatairól. Balogh Edgár Erdélyben óvatos és egyben gyanútlan,
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ám demokráciához szokott magatartásával Romániában nem jutott előre. Nem
jött rá, hogy ott a korábbi recept nem alkalmazható. Nem akarom őt bántani, kiváló ember, de idealizmusa akadályozta, hogy kellő súllyal felmérje az
erdélyi magyarság drámai helyzetét. De Kádár Jánosról kérdezett: nála az
internacionalizmus miatt elhomályosult a nemzeti és a demokratikus követelmény. Holott volt, (?) lehetett volna egy nagy korszaka a hatvanas években.
De a brezsnyevi doktrína is meghatározta az ő cselekvésének határait. 1956
után összekeverték az internacionalizmust és a szolidaritást az országra való
nagyhatalmi rátelepedettséggel. De ahogyan Marosvásárhelyen beszélt, az már
nem csak a pillanatot jellemezte, hanem történelmi súllyal történt. És drámai
következményekkel járt.
— Szereplése nyomán a magyarok százait különféle rágalmakkal
halálra
ítélték, a Duna-deltába hurcolták, és gátlástalanul megkezdődött a magyarság
kollektív jogfosztása.
— Igen. Kádár János, Kállai Gyula is és mások, akik abban az időben
Erdélyben jártak, internacionalista megnyilatkozásaikkal akaratlanul is a romániai nacionalizmusnak nyújtottak támogatást. Nem ismerték fel szereplésük
súlyát. Azt, hogy nem a területi szuverenitás hűségnyilatkozatát adják közre,
hanem a román nacionalizmus szellemét engedik ki a palackból. Ezt látom én
fő kérdésnek, noha nem vagyok románszakértő.
— Azt mondja: nem románszakértő. Élete hogyan vezetett mégis oda,
hogy az említett kérdéseket más politikusokkal ellentétben képviselje, és olykor politikai karrierjét is kockáztassa?
— Irodalmi élmények is indítottak ez irányba. Sokat olvastam, különösen
azokat a múlt századi írókat, költőket, akik a szülőföld ihletettségétől vezettetve egészséges népben, nemzetben való gondolkodásra tanítottak; Veres Péter, Szabó Pál, Erdei Ferenc írásai is hatottak rám. És részben Németh
László, akit a mi vidékünkön nemigen ismertek. De az elemi református iskola
néptanítói és a böszörményi gimnáziumban a realistán gondolkodó tanárok is
meghatározták indíttatásomat — s persze a szülői ház, amely életemet végigkísérte. Szocialista, szociáldemokrata gondolkodású apám mindenekelőtt. Halálos ágyán, 1952-ben azt mondta: „Fiam, nem így képzeltük el az egészet."
Öriási csalódás élt apámban, aki sok társával együtt hadifogolyként részt vett
az orosz polgárháborúban. És persze élt bennük az együttérzés is, hiszen látták, kik harcolnak kik ellen. Egy másik élmény 1956-ból, Moszkvából való.
Nagy viták zajlottak tanárok és diákok között. A tanárok egy része megértett
bennünket, megértette a haza iránti aggódásunkat. Ülősztrájk is szerveződött
a nagykövetségen, melynek egyik kezdeményezője Chrudinák Alajos volt. Akkor engem bíráltak, mert csoportunkból néhányan „disszidáltak". Olyan feszültség keletkezett körülöttem, hogy komolyan felmerült: nem folyósítják
tovább az ösztöndíjamat. Folyamatról beszélek most, amikor életem, politikai
gondolkodásom alakulásáról kérdez. Nem mondhatom, hogy mindjárt és végig
tisztán láttam a dolgokat. De azt pontosan éreztük: a Szovjetunió nem az az
ország, amelyikről oly sokat beszéltek dicsőítőleg. Egyetemi diplomamunkámban megpendítettem a személyi kultusz elleni fellépés szükségességét, s nem
is vették jó néven.
— Esztendőkkel a huszadik kongresszus után?
— Igen. 1958/59-ben írtam, és mégis. Megélhettem: a hangoztatott elvek
és a gyakorlat különbözött. Az olvadás éveiben is inkább csak a felületet
érintette a Nap melege.
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— Romániai magyar diákok jártak Moszkvába?
— Igen.. Egyszer a trolibuszon utaztunk, s halljuk, valaki égtelen nagyot
káromkodik magyarul, mert ráléptek a lábára. Székely Laci volt a román csoportból. összeismerkedtünk, barátságba keveredtünk. Laci hazatérve Bukarestbe, a külügyben dolgozott, majd az Előréhez került. De ott is háttérbe
szorult, végül a sportrovatnál kötött ki, a body buildingről könyvet is írt.
Moszkvában egyébként különböző beállítottságú román diákokkal találkoztam,
voltak nacionalisták is, de többnyire jól megvoltunk velük.
— Kisebbségi gondokkal moszkvai éveiben nem találkozott?
— Különös élményt említhetek. Amikor 1953-ban ösztöndíjasként a Szovjetunióba utaztunk, és Záhonyban megállt a vonat, az állomáson néhány kiflit
vásároltam. Aztán Csapon újra megálltunk, s én kiflikkel a kezemben a pályaudvar közelében sétáltam. Egyszer csak egy idős, fejkendős asszony megszólított: „Kedves fiam, nem adna nekem abból a kifliből?" Meglepett. Bár szovjet földön voltam, először magyar szóval találkoztam. A néni köszönetképp
sapkámba szilvát borított. Nem is azért kérte, mert éhes volt, hanem, mert
oly rég ízlelt magyar péksüteményt. Sokat beszélgettünk, és nagyon szomorú
tényeket hallottunk a magyarok üldözéséről, a kisebbségek elleni bizalmatlansági politikáról. A magyarokat Hitler utolsó csatlósának tekintették, ellenséges
hangulat vette körül a kárpátaljai magyarságot. Később igyekeztünk tudakozódni Ls, de az emberek félénknek és tartózkodónak mutatkoztak.
— Diplomáciai pályára került. Értesült-e azokról a tényekről, amelyek a
kisebbségben élő magyarok jogait fokozatosan
csonkították?
— Részben eljutottak hozzám. De csak részben, hangsúlyozom. Mert ezeket itthon megszűrték. Egy opportunista politika, amely abból indult ki, hogy
ne élezzük a viszonyt Romániával, természetesen igyekezett finomítani a valódi híreket.
— A Szovjetunióban nagykövetként dolgozott. S minthogy csodaváró nép
is vagyunk, olykor avval áltattuk magunkat, hogy Brezsnyev, aki Moldáviában
első titkárként működött, majd csak érzékeli a román—magyar
feszültségeket ...
— Ha volt ilyen remény, az valóban csodavárás volt, hiszen 1978—82 között már nagyon élesen jelentkeztek az ellentétek. Moszkvában a magyar követség mellett áll a román, a másik oldalon a svéd diplomácia hivatala.
— Célzatosan?
— Nem hiszem. Inkább arról lehet szó, hogy egy időben osztották a telkeket.
— Tán finom kihívás, a magyar diplomácia nem szomszédol-e többet a
skandinávoknál, mint a „testvéreknél"?
— Lehet benne valami. Mindenesetre az biztos, hogy a két kolónia között
is feszültség élt. Még a gyerekek között is. Mi igyekeztünk korrekt kapcsolatot
tartani a román nagykövettel és diplomatákkal, de ez inkább hűvös, semmint
érdemi volt. Az egyik nagykövetet Dudásnak hívták, akire azt mondták; félig
magyar, félig román. Vagy teljesen az lehetett, mert állítólag a negyvenes
években csak azért vette fel a magyar nevet, hogy a vasúthoz kerülhessen.
De azt érzékelhettem, hogy Brezsnyev inkább jobb viszonyt tartott Romániával, mint velünk, magyarokkal. Kérdezheti: mivel magyarázható? Kézenfekvő
a válasz: a szovjeteknek a román politika jobban megfelelt, mint a magyar.
Reform jellegű törekvéseinkben kihívást láttak. A román diktatórikus viszo77

nyok közelebb álltak a szovjet gyakorlathoz. Érzékelhettük gyakran. Ugyanakkor Ceausescuval hadilábon is álltak, mert Nyugat felé is tájékozódott.
Brezsnyevnek a moldáviai múltja nem fejeződött ki a magyarok iránti rokonszenvben. Ellenkezőleg. Ott, Moldáviában lett kiskirály. Brezsnyev eléggé korlátolt ember v o l t . . .
— Finoman fogalmazva ...
— Igen. Ami tény: mindenáron marsall akart lenni. És az is lett végül.
Méltatlan volt egy világbirodalom élére.
— Országot, birodalmat a vezetője is
jellemzi...
— Ez egy tragédia. Én többször láttam együtt az úgynevezett szocialista
országok vezetőit. Brezsnyev, Ulbricht, Ceausescu, Husák, Gierek; s ebből még
.Kádár János kiemelkedett! Neki a fő hibája abban állt, hogy eltűrte maga
körűi a korlátolt, buta, hatalmukkal visszaélő figurákat. És persze, egészében
véve, „régi iskolában" tanult.
«
— De hát madarat tolláról, elvtársat elvtársáról...
"
— Igen, de amit korábban említettem, hogy milyen különbség mutatkozott az 1946-os és az 1957-es beszéde között, ez a rendszernek is betudható.
Ez ugyanis lehetőséget teremtett a vezetők deformálására. Ez a rendszer alkalmatlan a demokráciára és a hatékony gazdasági életre.
— Nem gondolja, hogy Moszkvában titkos lapleosztás is működött,
hogy
nékünk például a gazdaságot, a románoknak a külügyet engedik lazábban működni? Imitált önállóság — lakmuszos játéka a világbirodalomnak.
Olyan
ügyekben, amikben a szovjet diplomácia felvonta a hidat, meghagyta a pallót.
Például a románoknak. Az amerikai és a nyugati politikát jellemzi persze az
a süketség és érzéketlenség, hogy ezt Románia nagy szuverén
politikájaként
értelmezte.
— Lehet, igaza van, ám azt hiszem, az ortodox kommunista román politika egyszerűen megbízhatóbb volt a szovjeteknek. Az biztos: bizonyos manőverek, mint például kapcsolat Izraellel, vagy az, hogy Románia elment a
Los-Angeles-i olimpiára, Amerika szempontjából felnagyultak. A Szovjetunió
tudomásul vette. A Ceausescu-féle vezetés pedig élt a lehetőséggel. De hogy
a szovjetek mennyire gondolták végig? Ezt nem tudom. Mondok egy példát.
Aznap, amikor Tőkés László körül már kiéleződött a helyzet, és lezajlott a
temesvári vérengzés, Gorbacsov interjút adott, és arra a kérdésre: mi a véleménye arról, ami Romániában történt, ezt válaszolta; nem tudom megítélni,
nincs elég információm. Mi a helyzet Panamában? — kérdezte a riporter, és
Gorbacsov pontosan tudta, mi a helyzet. De hogy Temesváron mi történt, azt
nem tudta.
— Vagy nem akarta ...
— Igen, de azért itt rólunk is szó volt, meg sok ezer ember sorsáról. Kérdeztem is a szovjet nagykövetet: hogy mondhat ilyet? Magyarországon ezt sokan nézték, hallották. Gorbacsov szájából ez tragédia. Ugyanakkor a szóvivő
azt mondta: embereik ott voltak a temesvári tüntetésen. Számunkra fájdalmas tény: de időnként a szovjet politika nagyobb jelentőséget tulajdonított
Romániának, mint nekünk. Nem is időnként. Hosszú időn át. Amikor őszintébben megnyilatkoztak, azt mondták: nehogy azt higgyétek, hogy fontosabbak vagytok számunkra. Holott Magyarország mégis szalonképesebb partnerként mutatkozott a nagyvilág előtt. És mégis, mintha Ceausescu számukra
többet jelentett volna.
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— Akaratlanul is árulkodik a szovjet rendszer belső természetéről.
Amelynek már mindegy, Brezsnyev vagy Gorbacsov vezeti. Noha az első személyek
között hatalmas a különbség.
— Nekünk mindig észnél kell lennünk, és reálisan felmérnünk: Románia
a világnak nem feltétlenül jelent kevesebbet, mint Magyarország. Most nagyon felkavarta Romániát Mitterrand nyilatkozata. De látszik: a francia politika fel akarja karolni Romániát.
— Nem csak Franciaország, hanem a nagyvilág mély tájékozatlansága mutatkozik Romániával szemben. Mert a nacionalizmus nem Ceausescu személyéhez köthető. A Mitterrand elleni tiltakozásukban a gyulafehérvári
önkéntes
csatlakozásra hivatkoznak. De arról már nem akarnak tudomást venni, hogy
akkor és ott az egyenlőségnek miféle pontjai fogalmazódtak
meg...
— Amikor Georgiu Dej tárgyalásra készült a magyarokkal, azt mondta:
„Mindent ígérni, és semmit nem adni." így is tettek. Ám ezt a magatartást
nem Dej találta ki, és nem is Ceausescu. Elfogadott módszerük: látványos találkozók, demonstratív összejövetelek, szemfényvesztés, porhintés, és minden
marad a régiben. Sőt, a román nacionalizmus újabb lépést tesz előre — a magyarok rovására. Most ugyanaz a régi struktúra érvényesül; sok mindenből
jól látható. A mélyen magyarellenes vonal mit sem változott. Alakult egy
pártjuk: Keresztény EJemokrata Nemzeti Parasztpárt. Hát ez jellemző: minden
benne van. Keresztény, demokrata, nemzeti és paraszt. És ez a párt nyíltan
hangoztatja, hogy a magyar zsidóság fertőzte meg a tiszta román népet. És mit
mondanak még? A Ceausescu-féle pártot is a magyarok hozták létre. Félelmetes. És újra megjelent a színtéren a fasisztoid „vasgárda".
— Mintha nem csak hazai, hanem a romániai magyarság egyes vezetői
is túlzott bizakodással ítélnék meg a mai helyzetet.
— Amikor Tőkés Lászlóval találkoztam, őt is óvtam a túlzott optimizmus- 0
tói. Az ő kimagasló egyházférfiúi tekintélye akkor használhat legtöbbet, ha
püspökséget vállal, és az egyház keretében megszervezi és működteti a magyar oktatási, kulturális intézményeket. A magyar identitás megőrzése szempontjából ennek óriási jelentősége lehet. Mert félreérthetetlen jelek mutatnak
arra, a román politika folytatódik. Időhúzás, ígérgetés, például az iskolák ügyében. Majd ősszel. Ősszel meg azt mondják: majd jövőre. S addig, amíg ürügyeket, kibúvókat lehet találni. Évszázada ismerjük. Közben úgyis változnak a
dolgok. Megint kezdjük a régi nótát: szeparatizmus, románellenes anyagok,
uszítás és így tovább.
— Szavaiból úgy tűnik: újra számíthatunk a könyvek elkobzására, hosszú
várakozásokra Ártándnál, megalázó vizsgálatokra, kiskönyvbe listázott névsorokra, mint a kondukátor korában. Amikor is jó időn át mélyen hallgattak,
mit hallgattak, sunyítottak a magyar politikai vezetők. A felelősség súlyával,
a nyilvánosság előtt némaságra ítélve, hogyan élte meg ezeket az éveket?
— Korábban a román ügyekkel KB-titkári találkozókon foglalkoztak, de
eredménnyel nem jártak. Ügy tűnt, változást hoz az 1977-es debreceni—nagyváradi találkozó, mert konkrétumokat tartalmazó egyezményeket sikerült aláírni főtitkári szinten, és elhatározták a főkonzulátusok nyitását Kolozsvárott és
Debrecenben. Valójában azonban a koncepcióval — amely szerint a nemzetiségi politika a szocializmusban automatikusan oldódik meg — hibádzott valami. Egyébként kemény viták is zajlottak a KB-titkári találkozókon. Hírük
eljutott hozzám. Egy időben Aczél György és Gyenes András tárgyalt, aztán
Óvári Miklós is bekapcsolódott, később pedig Havasi Ferenc. Legutóbb Hor79

váth István és én. Akkor Bobu jött és Stoian. A hetvénes években a külügyesek körében, ahol én is mozogtam, már erősen élt a feszültség. Visszaszorítva,
ám nagyon keményen érlelődött: a régi módszerekkel nem lehet eredményt
elérni. Az igazi élményem 1982-ből való. Hazajöttem Moszkvából, és Bukarestbe kellett utaznom azzal a feladattal, hogy előkészítsem a KB-titkári találkozót. Amikor visszajöttem, mondtam Kádár Jánosnak: tisztességtelen módszerekkel szemben tisztességesen nehéz eredményt elérni. Nehéz? Lehetetlen.
Tárgyaltam Dobrescuval, később Enachéval, akit szívinfarktus vitt el, és ezeken a találkozókon döbbentem rá, hogy igazából mi a valóság. Egyik alkalommal Verdet azt mondta: „Ide figyelj, Havasi! Az nektek a bajotok, hogy Erdély nem hozzátok tartozik." S erre Havasi: „Rátapintottál a lényegre." Hát
így nem szabad! Képtelenség!
— A pártvezetőség készületlenségéről
árulkodik.
— Így van. Mondtam is Havasi Ferencnek, amikor KB-titkár volt: „Ne
szólj bele a külpolitikába. Mert ha megszólalsz, mindig mellétrafálsz! Ne szólalj meg." Havasiban egyébként eleinte volt fantázia a gazdasági kérdésekben,
de amikor, mint liba az Istenre, ránézett Kádárra, elolvadt. Havasi ilyeneket
hangoztatott: „Ne törjétek magatokat! A külpolitikát úgyis Moszkvában csinálják!" Mondom neki: „Feri, éppen ezt akarjuk áttörni! Hát nem veszed
észre? Segíts nekünk!" De nem. ö mindig kontraparírozott. Nem akarom bántani, de ez az igazság. Óvári is csak arra ügyelt, hogy valami baj ne legyen,
s ennek érdekében „jó érzékkel" mindig a lényeget irtotta ki az anyagaimból.
— Nem gondolja, hogy ezeket a tárgyalási dokumentumokat
közzé kéne
tenni? Czinege Lajos lakásügyétől visszhangzik a magyar sajtó, de hogy itt folyamatosan nemzetvesztő tárgyalások folytak és megalázó
megállapodásokat
kötöttek, arról szó sincs.
— Igen. Az elmúlt évtizedek eseményeit helyére kell tenni. Feltétlenül
fontos a tárgyalási iratok, dokumentumok közzététele. Fokozatosan fel kell
tárni ezeket.
— Nem zúzták be?
— Nem. Eddig egy félhivatalos tájékoztatóban az 1977-es találkozó dokumentumait tettük közzé, s az 1988-as, Szokai Imrével képviselt bukaresti tárgyalási vázlatunk szövegét a Magyarságról, külpolitikáról című könyvem függelékében jelentettük meg. De ennél jóval több anyagról van szó. Talán más
momentumok is kiderülnének a publikációkból. Például az 1968-as Csehszlovákiával kapcsolatban. A magyar vezetők mentek el legmesszebb, persze a végeredmény nem módosult. Becsületére legyen mondva Kádáréknak, hogy Drezdában még nem írták alá a bevonulási dokumentumot, pedig, amint mondta:
„Már láttam, hogy a szovjetek katonacsizmában vannak", vagyis: ugrásra készen. A szovjetek már korábban döntöttek az invázióról. De ne felejtse el, a
dolgok megítélésébe bele kell számítani: ma más időket élünk. Bizonyos körökben erről megfeledkeznek. Még a demokratikus pártok is. És egyes vezetőik, ha például magukba tekintenének, hogy ki, hol és milyen tárgykörben
szerezte a doktori c í m e t . . .
— Azt mondta: a tárgyalásokon felismerte, szemfényvesztőkkel
laikusok,
dilettánsok kártyáznak. Milyen más nyugtalanító jelek sokasodtak
mindennapi
munkájában? Bizonyára az erdélyiek jajkiáltásai is egyre erösebben
hallatszottak.
— Érdekes módon Romániához nem Románián, át jutottam el igazából,
hanem akkor,. amikor elmélyedtem abban a kérdésben, hogy mi a nemzeti és
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mi a közös érdek. Természetesen a közös érdek a nemzeti érdekek szintézise
lehet. A nemzeti érdektől elvonatkoztatott internacionalizmus nem létezhet. Az
volt az igazi szemfényvesztés, hogy a szovjet érdekeket kifejező internacionalizmusból vezették le a nemzeti érdeket. Ezért hallatszott állandóan a hivatalos aggodalom; mit szólnak hozzá a szovjetek. Félelem és görcs uralkodott a
vezetőségben. Erdélyből pedig egyre sűrűbben jöttek a panaszok. Amikor
Moszkvából hazajöttem, már olyan pozícióban dolgoztam, hogy a híreket nem
lehetett eltéríteni. Sajnálatos tény, hogy a vezetők között volt egy általános
felháborodás; így a románok, úgy a románok, de semmit se tettek..
— Mert nem is akartak.
— Bíráltak a Pravdában, a Neues Deutschlandban; a Rudé Právóban nacionalizmussal vádoltak, mert feszegettem a nemzeti és a nemzetközi érdekek
viszonyát. A legkeményebbig akkor jutottam el, amikor kimondtam azt a
tényt, hogy a határainkon kívül élő magyarok a nemzet részét alkotják. De
hát ezt nem én találtam ki. A történészek, irodalmárok, nagy szellemeink régóta így gondolják, és így érez a nemzet egésze is. Mert ez nem államhatalmi
kérdés. Kijelentésemet már soknak tartották. A vezetők egy része szembefordult velem.
— Milyen jeleit észlelte „elv-társai"
felháborodásának?
— Rosszallásuk — többek között — úgy jelentkezett, hogy soha nem lettem PB-tag, tehát végig szakemberként dolgoztam. Egy KB-titkár kezében lehetett elég hatalom, attól függően, hogy milyen területen dolgozik. A külügy
területén az igazi hatalom politikailag a PB-ben volt és a minisztériumban,
ahol az anyagiak is koncentrálódtak. A külügyi titkári pozíció annyiban fontos
volt, hogy az anyagok engem nem kerülhettek ki. De a döntést hozó testületben nem szavazhattam. Az előterjesztésekben próbáltuk érvényesíteni álláspontunkat, ám az értékeléseinket jó érzékkel igyekeztek kiiktatni. Mindig nagyon
kellett vigyázzak, túl messzire ne menjek, mert annak nem lett volna értelme,
ha minket teljesen kiszorítanak. A végén Grósz Károly már mindent elkövetett kis csapatunk eltüntetése érdekében. Szerencsére ez csak akkorra sikerült,
amikorra neki is mennie kellett. De Kádár János is ilyesmiket mondott: „Ne
lépjüjnk egymás lábára!" Aztán: „Ne okítson engem szovjetbarátságra." Mert
én egy ízben azt kérdeztem tőle: „Kádár elvtárs, meddig lesznek még itt a
szovjet csapatok? Gondolja el, meddig bírja még a párt a felelősséget vállalni?"
— Magára hagyatottan dolgozott tehát?
{
— Nem, egyre növekedett csapatunk, bár a nemzeti-nemzetiségi viszony,
a szovjet csapatok magyarországi léte, a magyarság kérdése — ilyen szempontból egyedül voltam a felső vezetésben. Aki később bekerült és ez irányban gondolkodott, az Horváth István és Horn Gyula volt. Ha tudnák, hogy ők
mit küszködtek a pártvezetésben egy tisztább politikai közéletért! Pozsgay
Imre akkor még elszigetelten a népfrontban dolgozott. De sikerült munkatársaimat úgy összeválogatni, hogy nem árultak el. Szokai Imre, Tabajdi Csaba,
Kovács László és Öszi István kiváló partnernek bizonyultak, és persze Horn
Gyula. Mindig vigyázni kellett azért, s így is elámultunk néha, honnan a csudából szivárognak ki dolgaink. Besúgók persze mindenütt vannak.
— Lehallgatókészülékek is ...
— Nem tudom, hogy volt-e lehallgatókészülék. Azt mondták, hogy nincsen. Végtére is mindegy, a technikai apparátusnál a rosszakarók több bajt
tudnak okozni.
•1
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— 1985 decemberében, azt gondolom, döntő fordulat következett.
Egy
színházi bemutatóhoz kötődik. Az Advent a Hargitán premierjére készült a
Nemzeti Színház. A románok a végső engedélyt nem küldték meg, s a Malonyai Dezső, Köpeczi Béla, Pál Lénárd nevével jelzett vezetőség a darabot viszsza akarta tartani. Sütő András pedig személyes létét kockáztatva vállalta az
előadást, de ez sem volt elég érv. Más előadás színészei, Bubik István vezetésével, sztrájkot ígértek, ha az Advent nem kerülhet színpadra. Közelről figyelhettem az eseményeket, s így jól tudom: Szokai Imre és Tabajdi Csaba személyes biztatására Sík Ferenc vezetésével a társulat tovább dolgozott, s így az
ön vezetésének köszönhető: a román akarat első alkalommal nem
érvényesülhetett
közéletünkben.
— Ez már felháborító volt. Az egész vezetőség tudomására jutott az Advent megalázó sorsa. Hivatkoztunk a hazai közvéleményre, s a várható nyugati
reagálásokra. S főképpen arra, hogy Illyés Gyula után a magyar irodalom
egyik legnagyobb személyisége Sütő András, és az ő drámáját ne játszanánk.
Ez már tarthatatlan! A darabban nincs románellenesség, érveltünk. Bizonygattuk: a magyarság érdeke, hogy műsorra kerüljön. Mondtuk: saját közvéleményünk kerül szembe a vezetőséggel, nem beszélve arról, hogy Erdélyben is felháborodást váltana ki, ha éppen mi tiltjuk be. Amikor Romániában már hoszszú évek óta Sütő András darabjait és könyveit tilalmi listára helyezték. És ez
hatott! Nagy örömöt, sikerélményt jelentett számunkra, hogy 1986. január
2-án mégis megtarthatták a bemutatót. S az Advent a Hargitán sikere azóta
is töretlen a Nemzeti színpadán.
— Már előző kérdésem kapcsán szóba kellett volna hoznom
folyóiratunkat, a Tiszatájat. Ama hajlott gerincű kulturális vezetők
megnyilatkozásaként
értékelhetjük, amikor 1985 decemberében, még a premier előtt Rátky András
elmarasztalta a folyóiratot, mondván: hogy hiba volt ilyen gyönge darabot,
mint az Advent, közölni. Nem az első jel abban a hadműveletben, ami 1986 június végén bekövetkezett: a Tiszatájat megsemmisítették.
Hogyan érintette ez
önöket és külpolitikai
törekvéseiket?
— A betiltást a vezetők közül többen ellenezték, de a legfelsőbb vezetők
elkötelezték magukat a végső döntésben.
— ön szerint olvasták a Tiszatájat? Mert a vizsgálatok során, amikor a
vizsgálóbizottsággal kutyakomédiát játszatott el a pártközpont, kiderült: azok
nem vették kézbe.
— Szerintem a legfelsőbb vezetők sem ismerték. Bizonyos döntéseknél,
így a Tiszatáj esetében is úgy történt, hogy „tájékoztatták" őket, és ennek
alapján határoztak. A részletekre már nem emlékszem, de az bizonyos: Kádár
János vállalta ezt a döntést. S ebben partnerei voltak ideológiai munkatársai is.
— Mondjuk ki név szerint: Berecz János és Knopp András. S ennek nyomán felmerül a gyanú, az akkori hatalmi harcokban csak ürügy volt Nagy
Gáspár verse. Kádár Jánost táncba vitték, mert az igazi veszélyt ők a Pozsgayinterjúban látták. Amire bizonyítékok vannak: a szöveg nyomdai, belügyi közvetítéssel eljutott a felső körökhöz.
— Az bizonyos, hogy a tiltást Nagy Gáspár verse váltotta ki. Hogy
egyéb dolgokat is meg akartak akadályozni, az is biztosra vehető. Ügy tekintettek a Tiszatájra, mint amely melegágya a nacionalizmusnak és a rendszer
elleni megnyilvánulásoknak.
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— Különös és gyakran tettenérhető sanda elvszerűség: A cseh, szlovák,
szerb, lengyel és román szellemi élet képviselete, a Duna-táj gondolata nacionalizmus; de ha egy folyóirat programszerűen az amerikai irodalmat közvetíti,
az nem nacionalista. Minthogy nem is az. De miért rágalmazzák a másféle,
a közeli szellemi tájak felé való tájékozódást?
— Igaza van, ez is az elmúlt évtizedek csökött kultúrpolitikai gyakorlata.
Mert amint a külpolitikában, a szellemi életben sem a nemzeti és nemzetközi
összefüggések elvszerű értelmezése szerint gondolkodott a vezetőség, hanem
személyes elfogultságok döntötték el a hovatartozandóságot. De visszatérve
Nagy Gáspár versére. Ügy vetődött fel: ellenforradalom vagy forradalom? Kádár János azt hajtogatta: amennyiben Nagy Imre nem volt áruló, akkor ki
volt az áruló?
— Logikus kérdés, személyes konzekvenciájában különösen az.
— Igen. Öt nagyon mélyen érintette. Kádár János többször is azt a kifejezést használta, hogy 1956 nemzeti tragédia volt. Ez a vers élesen, egyértelműen
fogalmazott ebben a kérdésben, s így a Tiszatáj sorsa Kádár János ítélkezésével megpecsételődött. Nekünk, akik a nemzeti érdek megfogalmazásával foglalkoztunk és' igyekeztünk bővíteni a mozgásteret, támaszt jelentett a Tiszatáj.
Így vereségként éltük meg a lap megsemmisítését. Ha én nem is, munkatársaim személyes kapcsolatban álltak a folyóirattal. Ahogyan korábban Illyés
Gyula távozása súlyosan érintett bennünket, mert a hatalom nem tudott vele
mit kezdeni, úgy a Tiszatáj felrobbantása is fontos hadállásunkat verte szét.
Szerencsére igazunkkal nem maradtunk magunkra, mert a küzdelmet tovább
vállalták Csoóri Sándorék. És találkozásaink az erdélyiekkel, Szabó T. Attilával, Kányádi Sándorral, Sütő Andrással és másokkal, megerősítettek ábban:
jó úton járunk.
2.

— Három esztendővel ezélőtt az Erdély" történetének megjelenését követően Romániából központilag irányított, súlyos támadások érték nem csak történettudományunkat,
országunk vezetőségét is. Mondhatnám persze, hogy a
kádári politika azt kapta, amit érdemelt. De azért mégis: hogyhogy nem támadt fel emberi és politikai önbecsülésük? Miért, hogy csak Bányász Rezső
szánalmas válaszára volt merszünk?
— Mint korábban, most sem mondhatok mást, ez a régi politikai iskola
természetes következményeként magyarázható; a mindenokfölötti élvtársias,
internacionális magatartás gyakorlata. Emlékszem: az az álláspont alakult ki,
hogy semleges szinten oldjuk meg a vitát. Így a kormányszóvivő fejtette ki a
hivatalos álláspontot. Egyébként a nyilvánosság felé vezető úton ez is előrelépést jelentett. S ha az itthoni közvélemény elégedetlenül fogadta is, a nyugati magyarság körében kedvező visszhangra talált.
— Amikor 1988 márciusában New Yorkban előadást tartott és a kisebbségi ügyeket is érintette, beszédét a Népszabadság nem volt hajlandó közölni.
Végül Pálfy G. István és a Magyar Ifjúság vállalta. A pártegység hangzatossága közepette egy KB-titkárt cenzúráz a Rényi Péter-szellemiségű
Népszabadság? ...
— A helyzetet tudomásul kellett venni. Mást nem tehettünk, minthogy
csatornákat kellett keresni. Olyan fórumokat, amelyek vállalják álláspontunkat. A Tiszatáj megszüntetése után ezért is jelentett fontos publicitást a Ma83

gyar Ifjúság. Egyébként a sajtó nemigen mutatott hajlandóságot arra, hogy
segítsen bennünket.
— Ehhez kapcsolódik személyes kérdésem is. Nem tartja megalázóan alantasnak azt a hadműveletet, amit Pálfy G. István ellen folytat a sajtó? Az ellen a Pálfy ellen, aki két évtizede folyamatos ellehetetlenítések,
rágalmazások
közepette képviseli a Duna-táji összetartozás és a Haza a magasban illyési gondolatát. Támadják azok, akik ezeket az ügyeket tegnap nacionalistának
mondták, s mára Erdély-szakértövé léptek elő ...
— Nagyra értékelem Pálfy G. István felkészültségét és emberi tartását, ás
főleg azt, hogy ezekben a kérdésekben, mint magyarság, magyar irodalom,
szomszéd népekkel való összetartozás, igen járatos, ö nemcsak a Magyar I f j ú ságban, hanem a Magyar Televízióban is hosszú időn át bizonyította rátermettségét és alkalmasságát. Én is úgy fedeztem fel őt magamnak, hogy láttam,
milyen okos műsorvezető. Aztán személyesen is megismerkedtünk. Szeretem őt
és nagyra értékelem. Legutóbb decemberben Hatvanban találkoztunk, még a
romániai események előtt, amikor a Tőkés László Baráti Társaság alakult.
— A tévé sem mutatott hajlandóságot és szakértelmet ügyeik
képviseletére ...
— Abban az időben a tévé nem volt igazán partnerünk, de igyekeztünk
a magunk csatornáit kiépíteni. így alakultak ki egyházi körökhöz kötődő ismeretségeink, és tájékozódtunk a Vatikán irányában is. Ebben a munkában
Szokai Imre és Tabajdi Csaba sokat segített nekem. (Igen fontos partner volt pl.
dr. Keresztes Sándor.) Félhivatalos és baráti körökkel konzultáltak, az elképzeléseket is igyekeztünk hasznosítani mindennapi munkánkban. Én pedig védtem őket, mert ez is fontos feladat volt. Így eljutottunk oda, hogy ha itthon
korlátozva is, de az NSZK-ban, Ausztriában, Olaszországban megjelent egyegy megnyilatkozásunk.
— A Szovjetunió pedig mélyen
hallgatott...
— Szovjet ismerősök segítségével is próbáltuk eljuttatni véleményünket
a szovjet felső vezetőkhöz. Felhívtuk a figyelmüket, ha a Szovjetunió nem
foglal állást, azzal a következménnyel járhat, hogy teljesen népszerűtlenné
válhat Magyarországon.
— Mint ahogy történt
is...
— Akkor kezdték az emberek feszegetni: tulajdonképpen ki nekünk az
igazi barátunk? Az NSZK! És nem a Szovjetunió? Aztán a lengyelek is kezdtek kiállni mellettünk.
— Bár ők is gyanúsan sokáig hallgattak.
— Igen, mert ők a nemzeti kérdést a németek miatt másként kezelték.
Ahogyan a csehek nem ismerték el a híd szerepet, a lengyelek sem. Féltek
attól, hogy megfelelően kell kezelni a németeket, mert állítólag csaknem egymillió német él Lengyelországban, s ők ezt nem ismerték el akkoriban.
— Az új politikai helyzetben azért is
nyugtalanok...
— Ez súlyos, komoly probléma. Csehszlovákiában is. Havel elnök bocsánatot kért a szudétanémetek kitelepítéséért. Erre mondtam neki, amikor itt volt:
ha már vette magának a fáradságot, hogy ebben a kérdésben nyilatkozott, akkor legyen szíves, találja meg annak a módját, hogy a magyarok kollektív jogfosztását is ítélje el. Erre jól válaszolt: mindenféle kollektív bűnösség, felelősségre
vonás ellen van, de a kollektív jogok híve. A konkrét állásfoglalás alól tehát (ő
biztosan tudja, miért) kitért. Később ez megtörtént a pozsonyi találkozónkon.
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— Az 1988. június 27-i tüntetés bizonyára komoly feszültségeket hozott a
pártvezetésben. Hiszen tömegméretekben és demonstratíve igazolódott az, amit
önök folyamatos visszaszorítottságban kisebbségben képviseltek. Kérem, idézze
fel azokat a napokat és politikai tanulságait. Már az is engedékenységet
mutatott, hogy éppen Pálfy G. István közvetítésével, a tüntetés szervezői konzultáltak Fejti Györggyel.
— Óriási eseményt jelentett, és nagy hatása volt a tüntetésnek. Bebizonyosodott: tömegméretekben hogy gondolkodunk a magyarság dolgában és
nemzeti kérdéseinkről. Kiderült nyilvánosan is: a hivatalos vezetés ideológiája
mennyire eltávolodott az emberektől, a társadalomtól — a józan valóságtól.
Egyik napról a másikra kitűnt: tömegbázis már nincs a vezetők mögött. A tüntetés idején főleg a belügyi vonal élt feszültségben. Meg kell mondanom, hogy
Horváth István ebben a kérdésben is rugalmasan gondolkodott. Fejti György
már ellentmondásosan viselkedett. Volt, amikor nagyon jól, máskor hamar
eljutott az adminisztratív eszközök alkalmazásáig. A feszültség abból is adódott, hogy nem akarták elhinni, az MDF már olyan helyzetben van, hogy biztosítani tudja a fegyelmet és a rendet. Megfelelő biztonsági intézkedésekre
persze szükség volt, főként a román követség biztonságát kellett szavatolni.
Nekünk pedig magánemberként és politikusként is örömet jelentett és némi
sikerérzést: jó úton járunk.
— De egy bocsánatkérő szót se hallottunk Aczél Györgytől és tollnokhadosztályától, akiknek elvi éberkedésük évtizedek óta azt jelentette, hogy nacior
nalistázzák ezt a népet, és területszerzői álmodozással
gyanúsították.
— Aczél György politikustársainál okosabb, műveltebb ember volt. De
nála minden hazafias megnyilatkozás a nacionalizmus gyanúját keltette fel,
talán azért is, mert rettentően félt az antiszemitizmus kibontakozásától. Csakhogy ez komoly elvi és politikai kérdés is; a mások ellen nem irányuló, méltóságot, tartást sugárzó nemzeti érzés miért volna nacionalista? A hazafias
érzést összekevérték a nacionalizmussal, talán tudatosan is. A sajtó és a kulturális élet területén mindenütt az ő emberei irányítottak, s Aczél György gyanakvásait elvi, hatalmi kérdésként rendületlenül képviselték. Ez is a tragédia
egyik része. Hogy évtizedeken át a népre a történelmi kudarcot, a kollektív
bűntudatot sugározták.
— 1988. augusztus végén gyanús gyorsasággál szerveződött az aradi találkozó. Azokban a hetekben Gorbacsov eltűnt a nyilvánosságból. Vajon nem
Ligacsov átmeneti feltámadásának és nyomásának eredményeként kellett elfogadni az eleve reménytelennek tűnő összejövetelt?
— Űgy történt, hogy egy csütörtöki napon megérkezett Ceausescu javaslata. Három helyszínt, Nagyváradot, Aradot és Bukerestet ajánlotta, és három
időpontot: szombatot, vasárnapot, hétfőt. Mind a két javaslatból a középsőt
választottuk, tehát Aradot és a vasárnapot. Grósz Károly VCS-n, vagyis közvetlen vonalon valóban beszélt Ligacsowal. Aki azt javasolta: nagyon elmérgesedett a viszony, próbáljuk meg tárgyalások útján rendezni. Ehhez hozzátartozik: Nyugat-Európa is ezt várta tőlünk. A román diplomáciának sikerélményt jelentett volna, ha ajánlatukat elutasítjuk. Ma is úgy gondolom: helyesen döntöttünk. Más kérdés, hogy ezeket az időpontokat későbbre kellett
volna halasztani, bár Ceausescuék ezt is kihasználhatták volna, mondván: lám,
húzzuk az időt! Péntek reggel összeült a Politikai Bizottság és döntött: a meghívást elfogadjuk. Ami a Ligacsov-telefont illeti, megfelel a történelmi valóságnak. De azt nem tudhatjuk pontosan, mi hangzott el, mert Grósz Károly a
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beszélgetés tartalmát nem tárta fel előttünk. Ismerve persze Ligacsov álláspontját, feltételezhetjük, bizonyos nyomást gyakorolt Gr ősz Károlyra. Az előkészítés során éjjel-nappal dolgoztunk. Grósz Károlynak minden anyag rendelkezésére állt, ő egy nappal korábban Szegedre utazott, ott valami programja
volt, az anyagok jó részét már magával vitte, a többivel szombaton mi utaztunk Szegedre.
— Igaz, hogy az ön személyét a románok nem akarták elfogadni a delegációban?
— Itthon is mutatkozott bizonytalanság; az én személyem nem zavarja-e
a tárgyalásokat. Ezt persze így nekem senki sem mondta, de ezt kétségtelenül
érezhettem. A románok pedig engem tartottak a legnagyobb uszítónak. Ami
kiderült a néhány héttel későbbi bukaresti utazásunk előkészületei kapcsán.
Amikor is egy romániai barátomtól levelet kaptam, amiben írta: megkereste
a. szekuritáté, hogy találkozásunk során próbáljon engem jobb belátásra bírni.
És megfenyegették. Visszatérve az aradi találkozóra és személyemre; hogy a
románok valamilyen formában érzékeltették-e nemkívánatos voltomat, ezt nem
tudom. Az biztos: Grósz a tárgyalás folyamán nem konzultált velem. Tudtunk
volna segíteni, de sem engem, sem Szokai Imrét, sem Szüts Pál nagykövetet
nem vonta be. Tulajdonképpen elkedvetlenített, ahogy Grósz tárgyalt, s erre
feltette a koronát szegedi szereplésével.
— Grósz Károly sok mindenben, de kisebbségi ügyekben mélyen
műveletlennek és tájékozatlannak mutatkozott, ami pöffeszkedő magabiztossággal
társult. Legalább utólag beismerte, hogy leszerepelt? Hiszen a lakitelki
találkozó
memoranduma nyíltan is szemébe mondta kudarcát.
— Istenigazából nem látta be. Megfigyelhető volt nála: azt feszegette,
hogy a fehérterror leselkedik ránk, és a nacionalizmus rettegtető fantomképével igyekezett leszerelni minket. Folytonosan azt a szöveget hangoztatta — ha
nem ő, akkor tanácsadója, Thürmer Gyula —, hogy erősödik a nacionalizmus.
Mások, így pl. Aczél György környezete pedig folytonosan az antiszemitizmus
vádját mondta vagy sugallta, így az elmúlt évtizedek gyakorlata tavalyig alig
változott. Grósz mintha elolvadt volna attól,, hogy őt díszszázaddal várták,
és kitették a fényképét. Most a Magyar Nemzetben azt nyilatkozta, hogy ő
négyszemközt látta, ki ez a Ceausescu. Nem voltunk jelen, nem tudjuk, ő akkor mit látott, de azt igen, ahogyan Grósz ezen a találkozón viselkedett. A kilencórás tárgyalást Ceausescu a maga koncepciója szerint elég jól végigcsinálta.
Felülkerekedett Grószon.
— Milyen pontokon érzékelték?
— Grósz Károly tájékozatlannak mutatkozott. Ilyesmit mondott Ceausescu: az önök főkonzulja úgy viselkedett, hogy akár le is tartóztathattuk
volna. Tudnia kellett volna Grósznak, hogy egy diplomatát nem lehet csak
úgy letartóztatni, mert mentelmi joga van, tehát a román pártvezér vádját
már csak a diplomáciai rendtartás szerint is vissza kellett volna utasítania.
Aztán: véglegesnek tekinthetjük a konzulátus bezárását — mondta a kondukátor. Erre meg kellett volna kérdeznie Grósz Károlynak: és akkor mi lesz a
megállapodással? önök felmondják a nagyváradi egyezményt? Grósz beletörődött és engedett: vegyük le a napirendről. Nem lett volna szabad belemennie.
Bukarestben később hiába próbáltuk visszacsempészni, Stoiannak magyaráztam: legalább két dologban állapodjunk meg, hogy eredménnyel tudjunk hazamenni. -A főkonzulátus visszaállításáról, és nyilatkozzunk: a hazatérő mene86

külteknek nem lesz bántódásuk. Stoian kitért előle, azt mondta: terjesszem elő
Ceausescunak.
— Aradról már Bukarestbe érkeztünk gondjainkkal. Amikor is szeptemberben Szokai Imrével korrigálni is próbálta Grósz Károly csúfos szereplését.
Amennyire tudom, kivételes találkozónak mondhatjuk a Ceausescuval folytatott megbeszélését. Mert a protokollpercekre mit se adva, konokul sorolta a
magyarságot sújtó
intézkedéseket.
— Ceausescunál közel három órát voltam. Mindent előadtam. Udvariassági, formális találkozónak tekintették, mert rangban nagy fokozattal különböztünk. Ő kihallgatásra gondolt, de én nem vettem tudomásul szándékait.
— Kénytelen volt hallgatni? Ami nála elképzelhetetlen
volt.
— Kénytelen. Kértem, még ezt is hallgassa meg, aztán azt is. Nézte az
óráját, be akarta, fejezni, s minthogy a. diplomácia íratlan szabályát nem vettem tudomásul, s mondtam tovább, nem tudott mit tenni, tovább hallgatott.
— Nézte az óráját, mint a tárgyaláson, amikor az életéről döntöttek.
— Mint az utolsó tárgyalásán. Aczél György mesélte, amikor a hetvenes
években nála járt, a háromórás találkozó során talán ötpercnyit szólhatott, a
többit Ceausescu végigbeszélte. Én nem hagytam, végigmondtam, amit akartam.
— Bizonyára türelmetlennek
mutatkozott.
— Idegesnek. Nem erre számított, nem gondolta, hogy egyenlő felek tárgyalására kényszerítem.
— Tudott válaszolni?
— Felkészült, mindent „visszalapátolt". Végtére is ugyanazok a kérdések
kerültek szóba, mint Aradon.
— Csak határozott szakértelemmel találta szembe magát. Ceausescu árnyalta válaszait?
— Hangsúlyaiban. Volt, amikor felemelte a hangját, máskor fenyegetően
beszélt, máskor közömbösen.
— Sepsiszentgyörgyre is ellátogattak. Tudom, hogy milyen sürgősen igyekeztek Potyemkin-falát építeni. A magyar színházat tájolni küldték, a Székely
Mikó Kollégium tablóit elővették a raktárból. Érzékelték-e a sietős díszletállítási manővereket?
— Nekem élményt jelentett az utazás, először jártam ezen a vidéken, a
gépkocsiból figyeltem a tájat, az embereket. Szentgyörgyön a régi és begyakorlott szisztéma szerint bonyolódtak le a programok, úgy, hogy a vendég csak
a jót lássa. Valóban Pótyemkin-falszerű ámításként jellemezhetjük. A város
határában még a táblát is kicserélték. Aztán a Székely Mikó Kollégiumban
valóban kiállították a tablókat, kitették a tankönyveket-, jelezvén: magyarok
is tanulnak. A román igazgató és a magyar igazgatóhelyettes kiegyensúlyozottan tájékozottak. Próbáltam a magyar pedagógussal szót váltani, de abban a
helyzetben volt, látszott az arcán, nem csak elfogódott, hanem nem is teheti,
hogy felszabadultan beszéljen. Tartózkodott, de éreztem: szeretett volna többet
mondani. Ami ennél sokkal lényegesebb és felejthetetlen: nagy tömeg várt
bennünket a Székely Mikó Kollégium előtt. Amikor megérkeztünk és kiszálltunk, üdvözöltek minket, én is integettem, köszöntöttem az embereket. Küldöttségünkben románul tudó diplomata "is volt; mi bementünk, ő még kinn
maradt, valamit intézendő. S hallotta, hogy á helyi vezető, aki magyar volt,
de nem akarom mondani a n e v é t . . .
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— Nevezzük csak meg, elnök úr! Rab István, aki vezetői minőségében a
forradalom óráiban, amikor már bukását érezte, akkor szólt először a néphez
magyarul...
— Akkor nevezzük meg; Rab István románul mondta a rendőröknek:
a tömeget tüntessék el, de legalábbis mozogjon a nép. Egy órát töltöttünk az
épületben, megnéztük a könyvtárat, az osztálytermeket, beszélgettünk, de gyerekekkel nem találkoztunk. Jellemző ez is: mutatnak egy iskolát, és hiányoznak a gyerekek. Szünetet rendeltek el, így pedig más képet mutatott az intézmény. Gyereklárma, zsivaj nem hallatszott, nyilván azért, nehogy következtetéseket vonjunk le a gyerekek nemzetiségi összetételére, vagy netán egy
gyerek váratlanul megmondja nekünk az igazat.
— Protokoll nélkül...
A nacionalista diktatúra „gyermeteg"
önleleplezése.
— Igen. A magyar szót így el lehetett kerülni. De a tömegeket nem tudták: elkerültetni velünk. Mert amikor kijöttünk az épületből, még több ember
állt és várt minket. Akkor már néhány mondatot én is szóltam hozzájuk:
örültem a találkozásnak, és hogy ilyen meleg fogadtatásban részesítenek bennünket.
érzékelte-e?
; — Az emberek megrendültségét
— Igen. Volt, aki könnyezett, mások integettek. És tapsoltak. Megvallom,
nekem is jólesett, éreztem és tudtam korábbi jelekből: az erdélyi magyarok
értékelik azt, amit én vállaltam, kockázatok ellenére is.
— Milyen jelekből észlelte?
— Leveleket kaptam például Erdélyből. Nagyon sok tanár írt. Egyik például arról számolt be, hogy a gyerekek felírták a táblára: „Éljen Ludas Matyi!" És zárójelben megjegyezték: Szűrös Mátyás. Aztán egy Erdélyben népszerű viccről tudósítottak. Miszerint Ceausescu cigarettázni óhajt és kérdik
tőle, milyet parancsol. Mire ő: mindegy, csak „szűrős" ne legyen. Számtalan
megnyilvánulásból éreztem az emberek szeretetét. Főleg rádiónaplók után kaptam nagy számban üzeneteket, leveleket. De a szentgyörgyi látogatás azért jelentett nagy élményt, mert testközelben érezhettem az emberek tömegének
rokonszenvét. Láthattuk: a hatalom nem szívesen veszi, hogy a nép gyülekezik
tiszteletünkre, és az emberek mégis vállalták a néma demonstrációt. Azután a
parkon átsétáltunk, integettek, de látszott a riadt bizonytalanság; szívesen
odalépnének kezet szorítani, de mégsem merik.
— A politikusnak fegyelmeznie kell magát, viselkednie kell.
Igyekezett
lepleznie érzéseit, véleményét?
— Nem. Olyan kérdéseket feszegettem, amelyek kényelmetlen helyzetbe
hozták a románokat. Én már azon túl voltam, hogy tapintatosan kell eljárni,
őszintén beszéltem és mondtam: ha itt a lakosságnak nyolcvan százaléka magyar, és ez komoly arány, én ezt nem láttam tükröződni a kultúrában és a
politikai életben. Tapasztaltam persze a túlzottan aggódó hangokat is kisebbségeink képviseletével szemben. Kárpátalján például az ottaniak fékeztek: vigyázzunk, ne túl gyorsan soroljuk a tennivalókat, nekik együtt kell élni, nem
szabad a húrt feszíteni. Holott sietség nem. mutatkozott nálunk, csak az egyenlő
emberi jogokon alapuló nemzetiségi érdekeket hangoztattuk és kértük számon
ott, ahol különféle ürüggyel megsértik. A felemelt fej méltóságának jogát képviseltük, Sütő András képét kölcsönkérve.
— Másként fogadta a közvélemény az ön romániai látogatását, mint Grósz
Károly aradi szereplését. A felső vezetőkben hatalmi és hiúsági kérdéseket ez
nem érintett?
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— Nagyon kellett ügyelni, hogy ne tudják úgy beállítani, hogy az én
utam Grósz Károlyt kontrázza, és a vezetőség megosztására irányul, de ez
mégiscsak bekövetkezett. Ügy értékelték, hogy nacionalista vonalat követünk,
és megpróbáljuk lejáratni Grósz Károlyt és a pártvezetőket. Élesen felmerült
Arad és Bukarest után, Grósz Károly többször is kifejezésre juttatta: a pártban a külügyi osztály nacionalista vonalat követ. Ez roppant megnehezítette a
munkánkat. Grósz Károly velem kapcsolatos elmarasztaló véleményét többször
hangoztatta KB-ülésen. Anélkül persze, hogy a nevemet említette volna. De
hát mindenki tudta, ki járt Bukarestben. Sajnos a KB-nak olyan volt az összetétele, hogy többségi támogatásra végig nem számíthattunk.
— Miért nem, válaszolt Grósz Károlynak? Mondván: a külügy is egy szákma, pozícióból, hozzáértés híján, illetéktelen a minősítésre. Különösen Arad
után.
— Megtörtént, hogy válaszoltam. De csak a kisebbség fogadta kedvezően.
Az a vélemény élt, nem helyes, ha egy KB-titkár dezavuálja a főtitkárt. Nem
véletlen, több kísérlet történt -arra, hogy a külügyi pályáról eltérítsenek. Egyszer például a Népszabadság élére javasoltak. Kategorikusan elhárítottam. Azt
mondtam: ha mennem kell, visszatérek a pályára, a diplomáciába. Végül a folyamatos eltávolítási manőver csak 1988 tavaszán sikerült, amikor a Parlament
elnökének javasoltak. De ezt már nem teljesen tekintettem menesztésnek.
Harmadjára fogadtam el a javaslatot. Amikor láttam: a képviselők támogatásával élni lehet a lehetőséggel, és jó ügyeket hasznosan képviselhetek, noha a
testületben a régi rend figurái, a „régi harcosok" is működtek. Nem fogtam
fel úgy, hogy Grósz Károly eltérítő akciója. Pozsgay Imre, Nyers Rezső és
Németh Miklós is támogatott.
— Ügy tudom, hogy a pártvezetőség megosztódott kisebbségi
kérdésekben,
hiszen Grósz Károly aradi szereplése iránt Berecz János kifejezte
nemtetszését,
s amikor 1989 elején Grósz Károly elgyöngült „Jakes elvtárs" nemzetiségi politikájától, Berecz János akkor is nyíltan más véleményt
hangoztatott.
— így történt. Berecz János az elsők között tett erőfeszítéseket, hogy az
európai szociáldemokrata pártokkal felvegyük a kapcsolatot. Külpolitikai kérdésekben nyitottnak mutatkozott, és többnyire helyes álláspontot képviselt.
Korlát nála ott mutatkozott; amikor bizonyos határozott lépések következtek
volna, felmerült benne az aggodalom: nem csap-e át nacionalizmusba? Bizonytalanság élt benne, s bizonyos pontokon megtorpant, például a Szovjetunióval
kapcsolatban. Arad ügyében keményen bírálta Grósz Károlyt.
— 1988. november 16-án még az aradinál is szégyenteljesebb
produkciónak minősíthetjük a brassói tüntetés vérbefojtására emlékező budapesti tüntetés szétveretését. Még a belügyi botrány előtt, múlt év decemberében
Horváth
István miniszter finoman utalt rá: nem ő döntött, a pártirányítás
működött.
Vagyis: Grósz Károly. S ha 1988 őszének eseményeit áttekintjük, feltűnik: az
ön bukaresti látogatása vagy a Győrffy Károly kereskedelmi tanácsos kiutasítására való diplomáciai válasz, Pavel Platona kiutasítása egy nemzeti méltóságot védő politika mozzanatai, amíg Arad vagy a szolidaritási tüntetés a pártállam legsötétebb jeleit mutatják.
— Grósz Károly pártfőtitkárságának hónapjait idézi, s kétségtelen: ellentmondásos figura. Bár azt a látszatot keltette, hogy reformista, valójában soha
nem volt az. Ahhoz, hogy valaki eredményesen tudjon politizálni egy ország
élén, megfelelő műveltségi szintet kell elérnie. Grósz Károlynál ennek hiánya
eleve korlátokat szabott. Látható ez a Szovjetunióban is; Gorbacsov értelmes,
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művelt, bátor politikus, s mellette egy olyan politikus, mint Ligacsov is, a peresztrojka híveként tűnik fel. De meddig és milyen határig? És milyen tartalommal? Grósz Károly is egyszer rugalmas akart lenni, máskor pedig keménységét mutatta. Kiszámíthatatlansága általános műveltségével és politikai
bizonytalanságával függött össze. A kiutasítás kérdésében partnemek mutatkozott, egyebekben nem. Olyan politikus, aki nem nőtt fel egy európai ország élére.
Az, hogy. párttitkár, az még elmegy. De az állampárt főtitkára, az ország első
embere is legyen? De az őszi belső küzdelmekről kérdezett, s elmondhatom,
,még a kereskedelmi tanácsos kiutasításakor is támadtak: mi is hibásak vagyunk. Bizonyára elkövetett valamit Győrffy. De érződött a közvélemény támogatása, és Grószék istenigazából már nem tudtak ellenállni. Mert Grósznak
Arad után nagyon meggyengült a pozíciója.
— Érzékelte?
— Igen. Ezért is bizonytalanodott el.
— Most jelentkezett az a nyomdász, aki ráerősítette a röpiratokat
Győrffy
kocsijára. Azt mondta: a magyar diplomata az amerikai követség utcájába kanyarodott, s így majd az amerikaiak gyanúsíthatok. Milyen különös és tendenciózus észjárás. Miért nem egy amerikai diplomatát személtek ki, ha már
amúgy is rájuk akarták terelni a figyelmet? A nyomdász most
ellenállóként
tűnik fel, holott nyilvánvalóan szekuritátés
provokátor.
— Tudtuk, hogy miről van szó. Talán nagyobb játék elemeként is értékelhetjük: a provokációval Ceausescuék Grószék kezére próbáltak játszani. Megfélemlíteni bennünket, hogy határozott fellépéseinknek lám, ez lesz a vége.
Grósz Károly mindig visszatért: nem biztos, hogy helyes úton járunk. Miattunk csapást mérhetnek az erdélyi magyarságra.
— Miután már évtizedek óta ezt művelték. Gátlástalanul. A túszokat szállító repülőgép metaforája megnyugtató volt, amellyel az aczéli politika fondorlatosan a fegyverletétel ideológiáját sugalmazta. Egyik pillanatban már Illyés
Gyula is elbizonytalanodott.
— Igen. A budapesti tüntetés brutális meggátolását úgy fogtuk fel, mint
a régi szisztéma egyik utolsó próbálkozását. Mindenkiben ellenszenvet váltott
ki, nemcsak itthon, Nyugaton is felháborodott a közvélemény. A gazdasági vezetők is megszólaltak, mondván: ilyen módszerekkel nem számíthatunk a
Nyugat támogatására.
— A pártvezetők feldolgozták az eseményeket?
— Egy tájékoztató készült, de abban nem elemezték a történteket. Akkor
már a politikai mechanizmus nem jól működött. Valóban tisztázni kellett volna
az eseményeket, de akkor felvetődik a felelősség kérdése is.
— Említette, KB-titkárként
kisebbségben küszködött a nemzeti
politika
érvényesüléséért. Nem próbált helyzetbe kerülni, vagyis bejutni a Politikai
Bizottságba?
— Több alkalommal jutottak el hozzám olyan hírek, miszerint beszélik
Budapesten: javasoltak a PB-be. Felmerült az is: én legyek á gazdaságért felelős titkár. Ez nem volt komoly dolog. Köreinkből is szerették volna, tőlem
se volt idegen, hogy kellő súllyal képviseljem ügyeinket. Utólag hálás'vagyok
azért, mert nem sikerült.
— Elkerülte a blamát.
— A döntések hiteltelenítették volna politikai erőfeszítéseimet. Mert ha
valaminek ellene szavazok, a közvélemény úgyse tudta volna meg. Csak a
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többség véleményét, amit tudomásul kellett volna vennem. Ez a politikai rendszer még a jóérzésű vezetőket is tönkretehette.
— A menekültügy, kellő súllyal, sokáig nem kerülhetett nyilvánosság elé.
A belügy kategorikusan tagadta, hogy visszatoloncolt volna embereket, holott a
közvélemény számos esetről értesült. Bizonyára ez a kérdés is belső pártvitákat
takart.
— Nekem is nyilatkoznom kellett ebben a kérdésben. Kádár Jánosnak
az volt a véleménye: valamit lehet tenni, de nyilatkozatokkal ne teremtsünk
olyan helyzetet, hogy tömegesen elinduljanak hozzánk. Ezért is hivatkoztam
Sütő Andrásra, aki azt írta: lélekrombolás nélkül az ember szülőföldjét el nem
hagyhatja. Sok mindent végig kellett gondolnunk addig, amíg a genfi menekültügyi konvencióhoz csatlakoztunk. Mert az nyilvánvaló: Erdély nem
maradhat magyarság nélkül, ugyanakkor számíthattunk arra, hogy adott pillanatban a parttalan menekülés lehetőségével Ceausescu visszaélhet, bár nemzetközi presztízsveszteség nélkül nem tehette volna. Vitáztunk a genfi konvenció kérdésében is. Eladdig csak a jugoszláv példát ismertük. Aztán elemeztük,
nincs arra kötelezettség, hogy bárkit be kell fogadni. A jogi értelmezés lehetőséget ad arra, ne úgy értelmezzük, hogy pl. a Szovjetunióból esőstől jöhetnek . . .
— Merthogy jöhetnek.
— De akkor még olyan határzárak és intézkedések éltek, hogy elképzelhetetlennek tűnt. Utána kellett néznünk annak is, nem beavatkozás-e ez keleti kapcsolatainkba. Kiderült: nem, mert a genfi konvenció demokratikus jogrendszeren alapul. Kemény vitákat folytattunk ebben a kérdésben is.
— A romániai események és a hazai belügyi botrány óta itthoni éberfelügyeleti testületünk gyakran hivatkozott arra: harcot folytattak a román
titkosszolgálat ellen. Az állítás nem igaz. Mert számos tény igazolja, azok, akik
nyugtalanították
a pártvezetők lelkiismeretét az erdélyi magyarság elnyomorítása miatt, itthon nacionalistának minősültek; a hazai belügy
megfigyelte,
lehallgatta, zaklatta őket, s a szekuritáté listáin is piros betűvel,
bekeretezve
szerepelték. Akták és jelentések készültek róluk itthon — és Romániában is.
— A Varsói Szerződés és a KGST országai között élt egy elv, miszerint
egymásnál hírszerzési tevékenységet nem folytatnak. Kiderült: volt, aki betartotta, volt, aki nem. A románok biztos, hogy nem. A BM, a hadügy és a
külügy közvetlen pártirányítással működött, tehát amit említ, valóban összefüggő következménysor. Szerencsére az utóbbi időben, amikor Horváth István
és Gál Zoltán került a belügy élére, megváltozott a helyzet, ők korszerűen
gondolkodtak. De hogy egy hosszú, évtizedek óta központilag irányított apparátust egyik napról a másikra nem lehet átállítani, azt a belügyi botrány is
mutatja. A belügy egyszerűen pártutasítás szerint működött, s még ha lettek
volna is partnereink, akik egy új szellemű nemzeti elhárításban együttműködnek, nem volt hozzá jogi lehetőség. Mert a rendszer alkalmatlannak mutatkozott egy korszerű nemzetvédelmi szisztéma működtetéséhez. Partnernek és
szövetségesnek tekintettük a románokat akkor is, amikor már komoly veszélyt
jelentettek. Minket nem Nyugat-Németországból, hanem innen, a szomszédból
fenyegettek. Ezzel kapcsolatban Tabajdi Csaba nyilatkozott, s én is megszólaltam. Tabajdi jogosan utalt a román veszélyre. Aradon ugyanis Ceausescu
elmondta: mindent képes előállítani, még nukleáris eszközöket is. S amikor
látta, hogy nem reagálunk, megismételte fenyegetését. Grósz Károly igazi énjét
mutatja az is, ahogyan Tabajdi nyilatkozatát kezelte.
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— És Kárpáti Ferenc is, aki Grósz Károly álláspontját
képviselte.
— Kárpáti Ferenc most sem hajt végre jó manővereket. Szükségtelen
ilyen sietséget mutatni a román katonai vezetőkkel való felhőtlen együttműködés demonstrálásában.
— Állították: Temesváron a katonaság nem lőtt az emberekre.
Szemtanúk,
hozzáértők állítják, napokon át a katonaság igenis a diktátor uralmát védte
— Igen, ezért is helytelen olyan látszatot kelteni, hogy magyar—román
viszonylatban csak a katonák között jó a viszony. A honvédséget nem szabad
ebbe a dologba belekeverni. Lehet, hogy a legújabb történelemhamisítás kezdődött meg. Ugyanis megbízható információkról tudok, amelyek azt igazolják,
a román hadsereg nem volt vétlen a temesvári vérengzésben. Szomorú dolog
ez, mert az bizonyos: előbb vagy utóbb ezzel a hamisítással is el kell számolnia a románságnak, s a kiábrándulás nagyon fájó lesz.
. — Miközben gyanakvások közepette dolgozott politikánk megújításáért, a
Szovjetunió nem csak közömbösséget mutatott, de még Lenin-renddel is kitüntette a. román diktátort. Ligacsov akciója volt?
— Anakronizmus. De nem lehet csak Ligacsov számlájára írni. Az egész
szovjet vezetőség döntött így. Ezt szóvá is tettük. Egyedül mi nem tüntettük
ki Ceausescut. Kádár János magára nézve is mértéktartó volt. Emlékszem,
1977-ben, 65. születésnapján az NDK-vezetők ki akarták tüntetni, s azt a feladatot kaptam, beszéljem le a németeket. Hiába hivatkoztam Kádár szerénységére és más okokra, a németek úgy tekintették, derogál n e k ü n k . . .
— Voltaképp jól gondolták.
— Győzködtem őket, nem jó az, ha a vezetők egymást teleaggatják, a nép
meg röhög rajtuk. Ceausescu esetében a szovjet nagykövetségre rengeteg tiltakozás érkezett, felháborodtak az eljárás miatt. Kihívásnak és a magyarok
elleni akciónak fogta fel a közvélemény.
— Joggál. A fasizmus
elismerésének.
— A szovjetek magyarázták: hozzátartozik az államok közötti ceremóniához, s minden álíamfő, aki hetvenéves, akárha király is, megkapja. Mondom,
az egész szovjet vezetőség döntött. Gorbacsov • látta, ki ez a Ceausescu. De e
példán is látható: a rendszer saját abszurdumáig jutott el.
— Lenin pedig nem is forgott
mauzóleumában...
— A maga módján Lenin zseniális ember volt, de még nevét is odaadták
a diktátornak. Érdekés: értelmiségi körökben a Szovjetunióban is felháborodtak. Főként történészek; Medyegyevék- és Bogomolovék köre.
— Annyi vitáját, küzdelmét felidézve, így a beszélgetés végéhez
közeledve
felmerül bennem: hogyhogy ön a legutolsó időkig helyén maradhatott? Mi jelentett védettséget?
— Talán az, hogy szakmai tudásomat, tapasztalataimat figyelembe vették.
Azon generációhoz tartoztam, amely már az 1948 utáni rendszerben nőtt fel,
tanult, nyelveket beszél, s 1956 után vált politikussá. Olyat nem tettem, amit
azzal indokolhattak volna, hogy az ország elleni cselekedet. Megfigyelheti: az
1956-os népfelkelés és nemzeti függetlenségi megmozdulás után, amely az első,
robbanásszerű válságot jelentette, a személyi politika nem változott olyan radikálisan, mint a sztálini időkben.
— Egy idő után önnel el kellett számolni a közvélemény előtt:
— Kétségtelen, ez is motiválhatta sorsomat. De a másik oldalon történteket is vegye számba! Kádár János személyi politikájában olykor túlzottan,
érthetetlenül is türelmesnek mutatkozott. Hosszú időn át eltűrte például Biszku
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Béla jelenlétét, akinek pedig gyönge képességénél talán csak rosszindulata volt
nagyobb. Kádár János számos döntésére ma sincs pontos magyarázatunk. Belement abba, hogy Fock Jenő, Fehér Lajos távozzon, de a szovjetek annak idején mindenáron ki akarták szorítani a vezetésből Aczél. Györgyöt, ezt viszont
Kádár nem hagyta. Aczélt nagyon bántotta, hogy a szocialista országok ideológusai közül csak az ő könyvét nem adták ki a Szovjetunióban. Engem elkönyveltek nacionalistának, s amikor kisebbik fiam „disszidált", Kádár János kiállt
mellettem. Sokan kárörömmel várták és készítették elő eltávolításomat, de Kádár azt mondta: a gyerek kalandvágyát nem szabad a szülők politikai felelősségeként minősíteni. Döntöttek: a XIII. kongresszusig maradjak. Azután jött
a fordulat, akkor már megint nem lehetett megtenni. Igaz, ott sem építettek
rám, inkább futtattak Iványi Pál-féle embereket. Kádár Jánossal nemegyszer keveredtem vitába. Egyszer Andropovtól érkezett levél: tiltakozott, milyen kijelentéseket hangoztattam az újságíró-szövetségben, 1983. október 6-án.
Kádár János felháborodott: megosztom a szovjet vezetést! Hiába mondtam
neki: nem kell komolyan venni, jól néznénk ki, ha egy világbirodalom irányító
apparátusának én gondot okoznék, kicsi pont vagyok ahhoz. Megírták a levelet
és Andropov aláírta, ennyi történt. Akkor egyébként a hadsereg vezetői is kihívták Kádár haragját. Mert ugyan most Czinegére rájár a rúd, de voltak
olyan manőverek, önállósodási húzások a hadsereg vonalán is, melyek nem
tetszettek a szovjeteknek. Ami egyébként elsősorban Oláh István és mások
ügyességét dicsérte. Visszatérve Andropov levelére: további komolyabb következménye nem lett.
— Álmatlanul töltötte a december 22-ét követő napokat. És azóta könynyebbedtek-e az álmai?
— Számítottunk arra, hogy fordulat következhet be Romániában, ebben a
hadsereg vezető szerepére gondoltunk, de azért mégis váratlanul ért a fordulat éles és véres drámai mivolta, örültem a magyar nép együttérzésének. Ami
igazolta: népünk alapvetően nemes érzésű és tiszta gondolkodású. És tömegméretekben rosszindulatú, agresszív nacionalizmus nem él benne. Nincs románellenesség, ahogyan ezt a román vezetők és az itthoni vezetők egy része
hangoztatta. Ez olyan erkölcsi tőke, amire az elkövetkezendő évek, évtizedek
Duna-táji és szélesebb politikájában alapozni lehet. Jellemző volt sajnos: a
nyugtalan napokban a magyar politikai élet versengésnek tekintette a segítséget, s egyes személyek saját ambíciójukat akarták kiélni. A politikában nem
szabad kapkodni. Legrosszabb tanácsadó a sietség. Én egyszerre meghívtam
Iliescut, Gerlachot, bár ez azóta időszerűségét vesztette, és Václav Havelt.
S úgy gondoltam, hogy Jaruzelski, aki régebben elnök, hozzá ellátogatok. Elnökként egyébként én nem utazgattam sehova. Václav Havel eljött, fontosnak
tartotta, hogy Lengyelországba és Magyarországra ellátogasson. Iliescu köszönte a meghívást, de azt üzente: egyelőre nem tud jönni. Király Károllyal
üzentem neki: én csak abban az esetben megyek, ha jószomszédi deklarációt
írunk alá. És ebben benne lesz: nem lehet ú j alapokra helyezni a magyar—
román viszonyt, ha ennek keretében nem rendezzük a nemzeti kérdést is. Mert
ha ők az erdélyi magyarsághoz való viszonyt nem képesek tisztázni, akkor
nem lesz demokrácia Romániában, és nem lesz jó a román—magyar viszony
sem. S nem azért, mert mi magyarok vagyunk, és ők románok, hanem ez már
az európaiság és a demokrácia kategóriájába tartozik. Úgy látom, hogy ők ettől messze vannak. Évszázados probléma, aztán hetvenéves probléma, és az
utóbbi évtizedek nagyon kiélezett problémája. Ezért nincs illúzióm a decemberi események után sem.
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— Kútníérgezés történt, ahogyan már a forradalom óráiban is figyelmeztetett Sütő András.
— Erről van szó. Nemcsak a Ceausescu-korszakra jellemző, ahogy a magyar történelmet és Trianont kezelik. Ez a hivatalos politika rangjára emelt
nacionalizmus.
— Doina Cornea is úgy vélekedik: nem minden jogot kell megadni a magyaroknak. Különös elképzelés a demokráciáról — és önnön
demokrataságáról...
— Ügy látszik, Doina Cornea kiváló szerepet tud játszani ellenzékiként.
Amikor tér adatik számára, úgy tűnhet, ilyen fontos kérdésben kibukik belőle
a tájékozatlanság. De talán azóta változott álláspontja.
— A változások nyomán nemcsak Romániában észlelhetünk
nyugtalanító
jeleket. Jugoszláviában például a vajdasági magyarság sorsát szerb érdekek és
a koszovói ügy^is súlyosan befolyásolja. Széttekintve ezen a politikai tájon, miben
reménykedhetünk?
— Azt hiszem, hosszú és nehéz folyamat hozhat megtisztulást. A Szovjetunióban hosszú időn át olyan politika érvényesült, amely elmérgesítette a
nemzetiségi kérdést. Ha a demokrácia útjára sikerül lépni valamennyi kelet- és
közép-európai országban, az már lépést jelent előre. Jómagam e tekintetben
Jászi Oszkárhoz és Bibó Istvánhoz hasonlóan gondolkodom.
— Több helyütt inkább az anarchia jelei
mutatkoznak.
— Ott tartunk. Ami a társadalmi, politikai jövőbeni utakat illeti: nyugateurópai módon próbálunk gondolkodni, holott ez a térség külön út Európában. Romániából például belátható időn belül nem lesz Hollandia. Ez a kereszténység kultúrájával is összefügg. Románia más kultúra. Egy dákó-román
elmélet európai ésszel és igénnyel mérve képtelen mitológia. Jugoszlávia is
más. Szlovénia és Szerbia eltérő mivolta nemcsak gazdasági, de politikai és
szellemi értelemben is kitűnik. Hozzánk sok idegen elem beszivárgott, nekünk,
a jövőbe tekintve, vissza kell térni a Szent István-i eredethez. Hosszú folyamat
lesz. A Szovjetunió rendszere szemünk láttára omlik össze. Ettől az egész
világ fél. Mert konfliktusgerjesztő tényező lehet. A párt szétesőben van. Kérdés: képesek lesznek-e ú j rendszerbe szerveződni, hogy a világ javára váljék.
Romániában polgárháború is lehetséges, Jugoszlávia mintha szétesőben lenne.
Csehszlovákiának jó esélye mutatkozik, mert feltámaszthatók demokratikus
hagyományai. De figyelembe kell venni: mások a cseh és mások a szlovák hagyományok. Lengyelország gazdasági helyzete katasztrofális, az NDK, mint állam, meg fog szűnni. Az ilyen nagy horderejű kérdések közepette a magyar
nemzetiség ügye kicsinek tűnik. Nagyon kell hát vigyáznunk, hogy a nemzetközi támogatást magunk mellett tudjuk. Biztató tény: Marosvásárhelyen február 10-én hetvenezer magyar könyvvel és gyertyával a kezében csöndben
tüntetett. Korábban úgy tűnt, mi harcolunk a romániai magyarság érdekeiért,
ők pedig nem mutatnak hajlandóságot erre. A hatalmas és fegyelmezett demonstráció megmutatta a románságnak és a világnak is: emberhez és magyarhoz méltó szabad életet óhajtanak. E magatartásában és méretében felemelő,
néma hitvallás Tamási Áron szép gondolatát idézi bennem 1937-ből: „Ne
mondják, hogy kevesen vagyunk, mert élőkben is érték és erő az a tömeg,
amely nyelvben és érzésben magyarnak vallja ezen a földön magát. De a halottaink, akik e földön bárhogyan éltek és bármiért éltek: azok is mind bennünk és közöttünk vannak! Jó érezni és az érzés bizonyosságán tudni, hogy
mindnyájan egyek vagyunk ebben a vezérlő gondolatban. S ha érezzük és
94

valljuk ezt, abban a pillanatban hűségre kötelez közösségi életünkkel szemben,
s hűségre kötelez történelmünkre vonatkozólag s mindazokat illetőleg, akik
ezen a földön anyanyelv szent jogáért és a népek békességéért küzdöttek. Románok is éltek ilyenek bőven: s akiket most az uralkodás lázában a véreik
megtagadnak, azoknak szellemével megerősítjük magunkat."
(A hivatali idő már befejeződött. A Házban csönd honol. A lépcsőház felé
bizonytalanul navigálok. Talán azért is, mert gondolataim a Hajdúság és Biharország felé vezetnek. Búcsúzó gondolatként Szűrös Mátyással Ladány jelképéről, az őrt álló daruról beszélgetünk. Eltűnődöm: az elmúlt évtizedek küzdelmeiben jó ügyek vállalói állhattak-e őrt? Nyilvánosan mennyire figyelhették a terepet? Még ha messzire el is láttak, kellő súllyal nem jelezhették a veszélyt. Vajon nem inkább az „Ahogy lehet" kényszerűsége emelkedhetett bennünk életprogrammá? — amiről szép munkájában ír a táj szülötte, Szabó Pál.
Ahogy lehet — az emberek, a felelősséget vállalók tették, teszik dolgukat.
Csönd és rendíthetetlen nyugalom telepedett a Házra. Az Idő mégse enged
gyanütlanságba süppedni. Illyés Gyula is így élhette meg feszült pillanatok
csöndjét: „megdagadt / ajakkal hallgatunk, / rakjuk, csak rakjuk, mit a szív,
az agy / tárnáiba ma elrakunk. / Kérdez a sors még sokat, sokakat! / Legyen
elég szavunk".)
Budapest, 1990. február 13—16., Strasbourg, február 28.
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