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Előszó


2010-ben parlamenti választást tartottak Szlovákiában, s azon az általam vezetett Magyar Koalíció Pártja nem jutott be a parlamentbe. Megalapítottam a Pro Futuro Hungarica polgári társulást, amely a felvidéki magyarság nemzettudatának problémakörével kezdett el foglalkozni. Könyveket adtunk ki, több száz beszélgetést, könyvbemutatót, színházi előadást szerveztünk meg Dél-Szlovákia számos településén. 2011 és 2014 között több tucat politikust vagy szakmájában elismert tudóst, személyiséget hívtam meg Pozsonyba is, megpróbálva ezzel nemcsak gazdagítani a volt koronázó város magyar rendezvényeinek sorát, hanem fórumot is biztosítani a pozsonyi magyarság szellemi önszerveződéséhez.

Eme program keretében ellátogatott hozzánk többek közt Boross Péter volt magyar miniszterelnök, Pozsgay Imre volt államminiszter, Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, Ján Čarnogurský volt szlovák miniszterelnök, František Mikloško, a szlovák parlament volt elnöke, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke, Várszegi Asztrik volt pannonhalmi főapát, Mécs Károly színész, Korzenszky Richárd, volt tihanyi perjel, Miroslav Kusý, a pozsonyi Comenius Egyetem volt rektora, volt politikus, politológus, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Bordás Sándor egyetemi tanár, pszichiáter, Eperjes Károly színész, Duray Miklós politikus, Andrej Tóth Endre történész Csehországból, Gábor Bertalan katolikus esperes Szepsiből, Somogyi Alfréd református esperes Apácaszakállasról, Nagy Olivér evangélikus lelkész Alsószeliből, Molnár Imre, a pozsonyi Balassi Intézet volt igazgatója, továbbá fiatal, elkötelezett magyar aktivisták...

Utólag nagyon sajnálom, hogy csupán a beszélgetések egy részéről maradt fenn hangfelvétel. Ezeket kínálom fel a kedves Olvasónak ebben a kötetben.
Elismerem, nem véletlen a kötet kiadásának időpontja: úgy érzem, 100 évvel a trianoni diktátum után is szükséges elgondolkodnunk afölött, mit csináltunk rosszul 100-120 évvel ezelőtt. Melyek azok a pontok történelmünkben, amelyekből, mint hibákból tanulnunk kell. S kiemelten: melyek azok a momentumok, amelyekre valóban büszkének kell lennünk.
Ugyanakkor azt sem szeretném, ha a századik évfordulón önsajnálatba menekülnénk, vagy tevékenységünk kimerülne a másokra való mutogatásban. Tény, hogy az első világháború győztes hatalmai rengeteg hibát követtek el az ún. versailles-i békerendszer megalkotásával. Erről maga a második világháború megvalósulása s annak előzményei tanúskodnak. Az is tény, hogy sokan erősen cinkelt lapokkal játszottak akkor (is) a politika színpadán.
Azt is látnunk kell, hogy mi is követtünk el hibákat, amelyekből tanulnunk kell. Érzésem szerint a magyar politikai elit erősen alulteljesített nemcsak 100 évvel ezelőtt, hanem az elmúlt 30 évben is. Efölött is jó lenne elgondolkodni, ennek okaival is foglalkoznunk kell.
S nekünk, felvidéki magyaroknak, kiemelten hangsúlyosan foglalkoznunk kell a saját ügyeinkkel is, hiszen az elmúlt 100 év bennünket is nagyon megforgatott. S az elmúlt 30 évben is sok olyan dolog történt velünk, amelyeket utólag is érdemes megvitatni. A jó lépéseinket példaként felmutatni s tanulni a hibákból.
Ám legfőképpen: a jövőbe kell tekintenünk. Erőt kell merítenünk abból, hogy a magyar nemzet él és összetart 100 évvel a történtek után is. S a Magyarország közigazgatási határain túl élő magyar nemzettestek is megvannak, s jövőt kérnek maguknak. Komoly problémákkal is küszködnek, ez is igaz, s azok megoldásához segítségre van szükségük.

Ilyen témákról szól ez a könyv. Ezek a beszélgetések mind azt sugallják: újra és újra neki kell rugaszkodnunk a jövőnek, s csak akkor lehetünk sikeresek, ha támogatjuk egymást. A Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok az anyaországot, az anyaország pedig bennünket. Nem mások ellen, hanem egy erős közép-európai magyar potenciálért.


Csáky Pál




















Száz, tanulságokkal teli év


Vendég: Andrej Tóth
történész, Csehország,
a Közgazdaságtudományi Egyetem kancellárja, Prága
(fotó)


Üdvözlöm önöket, hölgyeim és uraim, és üdvözlöm kedves vendégünket is Prágából, Tóth Endre docens urat, aki több cseh egyetemen tanított, illetve tanít ma is. Beszélgetésünk szempontjából fontos a prágai Károly Egyetem, ugyanis ott korábban egy történész csapat vezetőjeként kapott megbízást egy számunkra fontos kutatási program megvalósítására. Ennek alapján jött létre a Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918–1938 című kiadvány, mai beszélgetésünk egyik tárgya. A tanár úr szorgalmasan kutatta és kutatja a magyar történelmi forrásokat is, cseh nyelven is sokat publikál, hozzájárulva ezzel egymás jobb megismeréséhez. Kezdjük a beszélgetést egy személyes vonatkozással. Te Csehországban születtél, ott nőttél fel, az iskoláidat is ott végezted, ott futottál be szakmai karriert is. Hogyan lehet az, hogy mégis ilyen kiválóan beszélsz magyarul, illetve honnan az indíttatásod a magyar történelem iránti érdeklődés ügyében?
– Az én történetem nem a szokványos magyar történet Csehország vonatkozásában. Csehországban ma is él kb. 10 ezer magyar nemzetiségű cseh állampolgár. Egy részük a második világháború utáni odatelepítések folyományaként került az akkori Csehszlovákia cseh országrészébe. Ezek nagy része a negyvenes évek végén-ötvenes évek elején visszajött a szülőföldjére, de kétségkívül maradtak is ott sokan. Az ő leszármazottjaik alkotják az első csoportot, amelyből a csehországi magyar közösség áll, bár el kell mondjam, hogy közülük már sokan asszimilálódtak, tehát cseheknek vallják magukat.
Nagyobb csoportot alkotnak azok, akik az elmúlt évtizedek során önként mentek Csehországba. Azokról beszélek, akik munkát keresni mentek oda, illetve azokról a fiatalokról, akik ott folytatták a tanulmányaikat, s utána ott ragadtak. Ők ma is működtetnek diákklubokat, illetve a felnőttek magyar kulturális szervezeteket.
Az én esetem sem kivétel. Szüleim mindketten felvidéki magyarok, a hajdani Zemplén és Ung megye területéről, azaz Kelet-Szlovákiából származnak. Még ott ismerkedtek meg, és ott is keltek egybe. Apukám Csehországot, illetve Dél-Csehországot a katonaság idején kedvelte meg, s később a szüleim kihasználták a sors adta lehetőséget, és átköltöztek Csehország e gyönyörű régiójába. Persze, ebben egy, a huszadik századra – közép-európai viszonylatban – jellemzővé vált oknak is szerepe volt: a kisebbségi státuszból származó mindennapi kellemetlenségeknek. Kiskoromban gyakran hallottam a szüleimtől, hogy mennyire kellemetlen volt számunkra szinte napi szinten szembesülni a Felvidéken a kisebbségi státusz hátrányaival, illetve azzal, hogy a környezetük valamilyen formában szüntelenül a tudtukra adta az a tényt, hogy magyarok. Ebből a szempontból Csehországban teljesen más volt a helyzet, sőt, a nyíltan vállalt magyarság nálam büszkeséggel is párosult. A diáktársaim, főképpen a középiskolában, irigyeltek, hogy egy másik, ráadásul egy végtelenül nehéz, szokatlan és számukra teljesen érthetetlen nyelven is beszélek, egy más, érdekes szociokulturális környezetből származom. Irigyelték azt, hogy más vagyok.
Én már cseh földön, Louny városában születtem, 1975-ben, de Dél-Csehországban nőttem fel. Annak köszönhetően, hogy a szüleim elzártak a külvilágtól, négyéves koromig csakis magyar szót hallottam, tőlük és a nagyszüleimtől tanultam meg magyarul, nekik köszönhetően az anyanyelvem a magyar lett, otthon mindig is magyarul beszéltünk. Emlékszem, mennyire örültek a szüleim, amikor néha – ugyan eléggé rossz minőségben, de – bejött a Kossuth Rádió (főleg, ha esett az eső). Azt gyakran hallgattuk esténként, majd én később, amikor középiskolás lettem, reggelente is, bár nem mindig jó minőségben, de a magyar szó mindig feltöltött energiával.
Az első megrázkódtatás négyéves koromban ért, amikor a szüleim beadtak óvodába. Egy szót nem tudtam csehül. Emlékszem, apukám egy kis kék cseh–magyar szótárt nyomott a megdöbbent óvónő kezébe mondván, hogy annak a segítségével beszélhet a gyerekkel. A szüleim a szótárt a mai napig őrzik. Azt, hogy az óvónőknek nem volt más lehetőségük, mint belemélyülni a titokzatos magyar nyelv szókészletébe, az is mutatja, hogy a szótár nagyon megkopott, a kötése már nagyon megviselt állapotban van, látni rajta, hogy sűrűn használták, amíg elsajátítottam a cseh nyelvet.
Én nem igazán értettem, mi történik velem, miért visznek a szüleim egy ismeretlen közegbe, idegenek közé, akik máshogy beszélnek, mint mi, és amiből én semmit nem értek. Aztán lassacskán megszoktam ezt a közeget, s következett az alapiskola České Budějovicében (németül Budweis), majd ugyanitt a gimnázium is. Ezzel egyidejűleg javult a cseh nyelvtudásom, és bizony kopott a magyar. A nyarak, amelyekből sokat töltöttem a nagyszüleimnél, némiképp kiegyensúlyozták ezt. Emlékszem, a tanítónő minden szeptemberben elmondta az iskolában, hogy van itt közöttünk valaki, aki más, mint a többiek. Magyar. Ez benne volt a személyazonossági igazolványomban is, amíg volt benne ilyen rubrika. Akadtak persze, kellemetlen helyzetek is, főleg az alsó tagozaton, például, hogy némelyek úgy néztek rám, a magyarra, mint valamiféle balkáni jelenségre, illetve egy olyasvalakire, aki közel áll a cigányokhoz. Az átlagcsehben él ugyanis egy ilyen kép a magyarokról. Ám ez hamar megszűnt, a felső tagozaton már nem találkoztam ezzel a jelenséggel, akkor már inkább – ahogy fentebb is említettem – nagyon is élveztem ezt a helyzetet, s élvezem mindmáig. A prágai Közgazdaságtudományi Egyetem rektorasszonya például, aki most a főnököm, s akinek a jobb keze vagyok, minden rendezvényen, a protokolláris jellegűeken is, úgy mutat be, hogy ő a helyettesem, s ő magyar. A múltkor egy amerikai egyetemi küldöttség járt nálunk, és mindjárt a találkozó elején, az üdvözlés után úgy mutatott be nekik, mint valami különlegességet: ő a helyettesem, és magyar, mondta. Szerintem az amerikaiak fel sem fogták, miről beszél, hiszen náluk, az ő egyetemeiken mindennapos, hogy valaki japán, kínai vagy mondjuk indiai származású.
Ha megengedik, visszatérnék még néhány mondat erejéig a beszélgetésben ahhoz, mennyire érezheti magát Csehországban egy ott született magyar otthonosan, és hogy egyáltalán lehetséges-e ez? Bár Csehország egy kicsit távolabb esik Magyarországtól, nem szomszédos Magyarországgal, ezért joggal minősülhetne idegenebb környezetnek egy magyar számára, de ennek éppen a fordítottja igaz. Amint említettem, én Lounyban születtem és České Budějovicében nőttem fel. Történészként büszke vagyok arra, hogy mindkét várost II. Přemysl Ottokár cseh király alapította, akinek a második felesége IV. Béla unokaleánya, Kunigunda volt (csehül Kunhuta Uherská). Egyébként az első címzetes cseh király, II. Vratislav első felesége is (aki sajnos nem élte meg a királyi cím férjének adományozását) Árpádházi leány volt: Adelhaid (csehül Adléta Uherská), I. András leánya. Apja sírja a nagyon kevés fennmaradt Árpádházi királyi sírok közé tartozik, amely a tihanyi kolostor altemplomában található. Sőt, az első örökös királyi címet viselő cseh király, I. Přemysl Ottokár felesége is Árpádházi leány volt, Konstancia (csehül Konstancie Uherská), III. Béla leánya, akinek a nevéhez egyebek mellett a mai napig is megtekinthető gyönyörű késő románkori kolostor megalapítása fűződik a Brünn melletti Tišnovban. Éppen Konstanica volt ugyanis az anyja a híres Prágai Szent Ágnesnek (sv. Anežka Česká), a csehek egyik legnagyobb szentjének (!).
De vissza a vidékhez, ahol felnőttem, s ahová a mai napig rendszeresen visszatérek, és ahol sok magyar történelmi vonatkozású írás is megszületett a tollamból. A 15. században két cseh katolikus város fogadott hűséget Mátyás királynak: České Budějovice és Plzeň. Vajon a jó sör miatt döntöttek ilyen okosan a város polgárai? (Nevetés.) České Budějovicében temették el a kolostori templomban Mátyás király cseh helytartóját, Sternbergi Zdenkót (Zdeněk ze Šternberka), aki mindig mellette volt, amikor az cseh vagy morva földön tartózkodott. Sőt, České Budějovicében Mátyás király pénzverdét is alapított, amelyben az ő portréjával és közös magyar–cseh címerrel is vertek pénzt. De folytassuk még egy kicsit tovább, túl a középkoron. České Budějovicében található Csehország második legnagyobb, egyébként nagyon híres négyszögletű óváros tere, amelyre a város polgárai mindig is büszkék voltak. Erre a nagy, szabályos térre, amelybe a tér mindegyik sarkán két-két utca fut be, a híres magyar nyelvújító, Kazinczy Ferenc is felfigyelt, amikor útközben az osztrák kufsteini börtönből Budára, illetve Munkácsra deportálták 1800-ban, egy kicsit kacskaringósabb útvonalon, amely során Prágát és Brünnt is érintették. Kazinczy a kétnapi itt tartózkodása során megállapította, hogy százhatvannégy lépésnyi a szabályos négyszögű budějovicei piactér, amit valószínűleg saját lépteivel állapított meg.
De említsünk itt meg néhány további érdekes magyar vonatkozást a környező vidékkel kapcsolatban is. A dél-csehországi Jindřichův Hradec (ném. Neuhaus) város jezsuita gimnáziumában II. Rákóczi Ferenc is tanult két évig, 1688 és 1690 között. A híres erdélyi fejedelem tiszteletére az itteni múzeumban egy emlékszobát is berendeztek. A České Budějovicéhez közel eső Český Krumlov (ném. Krummau) pedig a híres Rosenberg család egyik fészke volt. Rosenberg Vilém – ő egyébként a lengyel királyi trónt is megpályázta, de a lengyel rendek Báthori István mellett döntöttek – nővére, Rosenberg Éva a szigetvári hős, Zrínyi Miklós felesége volt. Fiuk, Zrínyi János a dél-csehországi Vyšší Brodban (ném. Hohenfurth) található gyönyörű középkori kolostor templomában van eltemetve.
Amint említettem, a mai napig is sokat alkotok Dél-Csehországban, több tanulmányt, könyvet, könyvfejezetet a hétvégi házunkban írtam meg, amely a híres Buquoy grófi család volt birtokán fekszik Nové Hrady (ném. Gratzen) város közelében. A grófi család rokoni viszonyban állt például a Pálffy-családdal, így egy híres közeli búcsújáró gyönyörű barokk templom belsejében (Dobrá Voda, ném. Brünnl) a mai napig is találkozhatunk a Pálffy-család címerével, amelyre tekintve a gondolataim mindig elszállnak a magyar föld felé. Sőt, az uraság utolsó birtokosa Karl Georg Buquoy gróf rabtársa volt Esterházy János grófnak, Csehország egyik legkeményebb börtönében, Mírovban. A tavaly (2019-ben) elhunyt Jan Jankůtól, aki szintén Esterházy János rabtársa volt, tudjuk, hogy a két gróf romantikus és kivitelezhetetlen tervezgetésekkel igyekezett enyhíteni a mindennapi börtönélet elképzelhetetlenül nyomasztó pillanatain, s például arról álmodoztak, hogyha kiszabadulnak, együtt mennek majd vadászni...
Kell-e több bizonyíték ennél ahhoz, hogy mennyire otthonosan érezheti magát Csehországban, illetve Dél-Csehországban egy csehországi születésű magyar? Valószínűleg ahhoz sem kell több bizonyíték, hogy lássuk, milyen közel hozta egymáshoz ezt a két nemzetet, a cseheket és a magyarokat a közös közép-európai térség. Pedig, higgyék el, lenne még mivel folytatnom a sort...

Térjünk vissza egy pillanatra ahhoz a gondolati kapocshoz, amely szerint több cseh a magyarokat egyfajta balkáni beütéssel bíró nemzetnek tartja.
– Nem mindenki, de a cseh átlagfelfogásban tényleg létezik egy ilyen pejoratív ízű kapocs, amely szerint a magyarok déli, Balkán-közeli nép, s van valamilyen kötődésük a cigányokhoz. Ezek egyfajta nem tisztázatlan gondolati beütések, s kialakulásukban két vonal érezhető: a zene (a magyar zene és a cigányzene kötődése), illetve az irodalom, benne mondjuk Hašekkal és az egyik legolvasottabb alkotásával, a Švejkkel. Ez az utóbbi, intellektuális hatás lényegében mesterségesen erősödött meg a 19. század végén az akkori cseh sértődöttség miatt. A csehek ugyanis az osztrák–magyar kiegyezés után ugyanazt az utat szerették volna követni. Palacký akkor még azt mondta, hogy a Monarchia olyan jó dolog, hogy ha nem lenne, ki kellene találni. Szerették volna a dualista berendezkedést trialistára bővíteni, tehát egy osztrák–magyar–cseh szerkezetet szerettek volna kiépíteni, ám Andrássyék ezt az igyekezetet megtorpedózták...

...mondván, hogy a csehek mindig az osztrákokkal szavaztak volna, leszavazva mindig a magyarokat. Én is Csehországban végeztem az egyetemet, tudom, hogy miről beszélsz. Ismerem a cseh mentalitást is, az egyik cseh barátom a következőt mondta nekem 1997-ben, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Csehországot, Magyarországot és Lengyelországot felveszik a NATO-ba, de Szlovákiát nem: „Pavle, én azt értem, hogy Mečiart nem vehették fel a NATO-ba, de azt nem, hogy minket miért vettek fel, hiszen mi az elmúlt 500 évben mindenkinek csak megadtuk magunkat!”
– Igen, de az is igaz, hogy Ferenc Ferdinánd támogatta a cseh elképzeléseket. S utólag, a 21. századból feltehetjük magunknak a kérdést, hogyan alakult volna a történelem, ha sikerül a Monarchia megreformálása, s esetleg a magyarok, Horvátországot is bevonva, négyszögesítik a csehek által kért háromszöget... De mélyüljünk csak egy kicsit el ebben. Ha megvizsgáljuk a Monarchia háború előtti állapotát és a jelenlévő tendenciákat, akkor sajnálattal megállapíthatjuk, hogy a Monarchiának nem volt szerencséje. Az idő sokkal gyorsabban haladt, az események sokkal gyorsabban fejlődtek a kelleténél. Lényegében hasonlóképpen, mint az első Csehszlovák Köztársaság esetében, amelynek minden hibája ellenére volt esélye a megmaradásra, de az 1918-ban beállott új helyzetet a prágai kormányzatok nem tudták mindvégig kellőképpen kezelni és kihasználni. Ez azonban már egy más beszélgetés témája lehetne.
Persze, az első köztársaság csak húsz évet bírt ki, a Monarchia viszont több évszázadot. Ezért döbbenetes, hogy talán csak egy néhány év, vagy inkább egy-két évtized hiányzott ahhoz, hogy megmaradjon a közép-európai népek eme természetes közös köteléke, amely – ha a történelem békés úton haladt volna tovább – viszonylag rövid időn belül sokat változott volna. Hiszen a Monarchiában lassan, de biztosan demokratizálódott a politikai rendszer, aminek köszönhetően erősödni kezdtek a gyűjtőjellegű modern nagy politikai pártok és ezek szerepe a társadalmi-politikai életben. A Monarchia osztrák felében 1907-ben tartották meg először egyenlő és általános választójog alapján a parlamenti választásokat, ami logikusan változtatott a parlament összetételén. Magyarországon is lassan beindult a heves politikai harc a választási reformért, bár itt igaz, csak lassú előre haladással lehetett számolni, hiszen még a dualista kori Magyarország végén, 1918-ban elfogadott Wekerle-féle választótörvény sem számolt egyenrangú választójogi keretekkel. De csak idő kérdése volt, mikor zárkózott fel volna a Lajtántúl e tekintetben a Monarchia nyugati feléhez.
A fokozatos demokratizálási folyamat logikusan gyengítette volna a németek és a magyarok pozícióját a Monarchiában, hiszen ne feledjük, hogy a németek az összlakosság arányában az egész Monarchia területén alig érték el a 25, a magyarok pedig a 21%-ot (!). A csehek elérték a 13, a szlovákok a 6%-ot, s az ő esetükben így a Monarchia polgárosodási folyamatának további sikeres folytatódása alatt csak erősödéssel lehetett számítani. A csehek közben a 19. század utolsó harmadától gazdaságilag folyamatosan figyelemreméltóan erősödtek, és a cseh tőke gőzerővel közelített az osztrák tőke mértékéhez. Amíg 1900-ban az osztrák és a cseh tőke aránya 3:1, közvetlenül a háború előtt már elérte a 2:1 arányt. Csak idő kérdése volt, hogy a csehek gazdasági pozíciója utolérje az osztrákok gazdasági fölényét. A hagyományos liberális környezetben ez automatikusan maga után vonta volna a politikai hatalmat is, és nagy valószínűséggel a Monarchia trializmus jegyében történő gyors átrendeződését. Némi gazdasági erősödés a szlovákoknál és az egyéb szláv népeknél is kimutatható volt a háború előtt. Mindez lassan odáig vezetett volna, hogy a Monarchia népei fokozatosan kivették volna méltó szerepüket az állampolitikai életből, s a Monarchia irányítása nem csak német–magyar kézben lett volna.
Hogy pontosan hogyan alakult volna a reális életkeretekben a Monarchia sorsa, természetesen csak feltételezni tudjuk, bizonyítani nem, hiszen jött a háború, s ha nem tör ki 1914-ben, kitört volna később, mindenképpen hamarosan sor került volna a nagyméretű háborús összecsapásra.


Igen érdekes felvetés. Mikor változott meg a cseh felfogás a Monarchiáról?
– A többség esetében csak 1918 végén, Masaryknál is csak 1915-ben puha, óvatos formában. Beneš 1916-ban adta ki a Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot című kiadványát. Az emigrációban is két irányzat volt, Masaryk csak 1915 januárjában hagyja el az országot, és csatlakozik a Monarchiát feldarabolni akarókhoz. A 19. század végén, a 20. század elején, a trialista elképzelés sikertelensége után a cseh elit az osztrák szerkezetbe való minél erőteljesebb beépülést választja – nézzük csak meg a bécsi telefonkönyvet. A prágai politikus-személyiségek 1918 nyaráig nem gondolkodnak önálló államban. A baloldal bizonyos rendezvényein ugyan már 1918. május 1-jén is megjelennek az önállóságot hirdető transzparensek, de a jobboldal ezeket felelőtlen megnyilvánulásoknak tartja. 1918. október 14-én a szocialisták sztrájkot hirdetnek, majd kikiáltják az önálló államot. A jobboldali pártok ezt még akkor is felelőtlen lépésnek tartják, s Alois Rašín, a Nemzeti Bizottság vezető személyisége, ekkor azzal az ismert idézettel bírálta a Szocialista Tanácsba tömörült baloldali pártokat, hogy: „Ott, ahol a nemzet sorsáról döntenek, nem ugranak sötétbe.” Végül is október 21-én először Ausztria válik ki a Monarchiából, amikor a Birodalmi Tanács németajkú képviselői egybegyűlnek, és kinyilvánítják a Német-Ausztria alkotmányozó nemzetgyűlési testület létrehozását; október 28-án már nincs Monarchia!

Tehát komolyan vajúdott a cseheknél is ez a kérdés, Masarykék útja korántsem volt problémamentes.
– Igen, a cseh emigráció fő vonalával szemben a hazai cseh politikai térfél jobbára aktivista volt, osztrákbarát. Egyetlen egy mérvadó cseh párt programjában sem szerepelt a háború kitörése előtt az önálló cseh állam kikiáltása. A cseh politikai színtér nem tudott reagálni a kialakult politikai helyzetre a háború kirobbanása után. A hivatalos politikai élet a Birodalmi Tanács és a Tartományi Országgyűlés bezárásával megbénult, az új cseh helytartó pedig nagyon élesen lépett fel mindennemű osztrákellenes megnyilvánulás ellen. 1915 nyarán a cseh városok egy közös táviratban biztosították az uralkodót arról, hogy a kitört háború „megdönthetetlenül és rendíthetetlenül” megszilárdította a cseh nemzet hűségét az uralkodói ház iránt.
Kifejezték ama reményüket, hogy a cseh nemzet eredményesen tovább fejlődhet a Habsburg dinasztia vezetése alatt. Ráadásul a csehországi aktivista pártok parlamenti képviselői (összesen 84-en voltak, akik a Cseh Szövetségbe tömörültek) elutasították az Egyesült Államok 1917. januári jegyzékét, amely célként vetette fel a csehszlovákok felszabadítását az idegen uralom alól. S amikor a jegyzék tartalmát az antant kormányok elfogadták, a Cseh Szövetség egy újabb kiáltványban biztosította a Monarchia közös külügyminiszterét hűségéről, amelyben azt írták, hogy „... a cseh nemzet úgy a múltban, mint a jelenben és a jövőben is csak a Habsburg jogar alatt látja a jövőt és fejlődésének feltételeit.” Majd 1917 májusában, amikor ismét összeülhetett Bécsben a Birodalmi Tanács, a cseh képviselők megint a Monarchia mellé álltak, s csupán egyetlen egy képviselő, Antonín Kalina, egy nem nagyon jelentős párt, az Államjogi Haladó Párt képviselője szólalt fel nyíltan az önálló cseh állam létrejötte érdekében (!), s ehhez a követeléshez csupán egyetlen pártonkívüli cseh képviselő csatlakozott. Arra, hogy mégis mennyire valódi liberális politikai viszonyok uralkodtak akkor Ausztriában, az is utal, hogy Kalina annak a pártnak a színeiben jutott be a bécsi Birodalmi Tanácsba, amely programjában nyíltan hirdette az önálló cseh állam létrehozását. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy a Cseh Szövetség is kérte a Monarchia megreformálását olyan demokratikus államalakulattá, amely az államalakulat valamennyi népének egyforma jogokat képes biztosítani. Szükséges azonban e viszonylatban megjegyezni, hogy a Monarchia territoriális és elvi megreformálása a magyar állam sérelmével is járt volna, és bizonyára a Felvidék egy részének elcsatolásával is. Itt meg hozzá kell tennünk, hogy a cseh kérés elfogadása lehetetlen lett volna anélkül, hogy a bécsi udvar be ne avatkozzon a Magyar Királyság belügyeibe, s ez komoly konfliktust okozott volna.
Közben Masaryk és Beneš gőzerővel folytatták a lobbizást az emigrációban. Velük kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy nem csupán két tehetséges politikusról van szó, hanem az elszántságuk is figyelemre méltó az ügy vonatkozásában, hiszen olyan körülmények között folytattak komoly lobbi-tevékenységet, amelyek közt elképzelésük megvalósítására minimális esély sem volt. S a végén mégis ők lettek a győztesek. Jól érzékelteti velük kapcsolatban viszont az osztrák–magyar elit véleményét Czernin 1918 áprilisi beszéde, amelyben kijelentette, hogy „a nyomorult, semmirekellő Masaryk nem egyedülálló jelenség a maga nemében, vannak ilyen Masarykok a birodalom határain belül is.”
Masaryk és Beneš nagyon eredményes külföldi tevékenysége figyelemreméltó, hiszen nem csupán az önálló csehszlovák állam létrejöttének, hanem kétségkívül az egész Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásának, illetve a Kelet-Közép-Európa térségében megalakult „egyszínű” nemzetállamok szimbólumainak is tekinthetjük őket. Nagy mértékben ugyanis éppen Masaryknak és Benešnek köszönhető, hogy az antanthatalmak a Habsburg Birodalmat állampolitikai szempontból fokozatosan elavultként, a modern korba be nem illőként kezdték kezelni, sajnos úgy, mint a militarista, Bismarck-szellemű Német Birodalmat és a cári Oroszországot. Továbbá ennek köszönhetően fokozatosan ahhoz a megoldáshoz folyamodtak, hogy a térség és egész Európa jövőjének stabilitása szempontjából az a megoldás lesz a legmegfelelőbb, ha a többnemzetiségű Monarchiát feldarabolják, és a helyén többségében az antanthatalmakhoz hű „nemzetállamokat” hoznak létre. Sőt, mindezt olyanok érték el, akiket az osztrák hatóságok a háború kitörést követő hónapokban egyáltalán nem tekintettek olyan személyeknek, akik bárhogyan is veszélyeztetnék a Monarchia létét. Tőlük ugyanis voltak sokkal bátrabbak.
Ma szinte feledésbe merült az első cseh politikai menekült neve, akinek elsőként kellett elszöknie Ausztriából. Ez Lev Sychrava a már fentebb említett Államjogi Haladó Párt tagja volt, aki már 1914. szeptember 21-én kénytelen volt elhagyni a Monarchiát, hogy az életét mentse. Ő volt az első cseh politikus, aki Genfben elindította a propagandát az önálló cseh államért, s akinek köszönhetően a svájci sajtó és az ottani külföldi tudósítók egyáltalán felfigyeltek erre a követelményre. Az ő munkásságának alapjait használta fel – egyébként nagyszerűen – a későbbiekben Masaryk és Beneš. Az a tény, hogy Masarykot az osztrák rendőri és belbiztonsági hatóságok eleinte figyelmen kívül hagyták, azt is bizonyítja, hogy bár 1914 szeptemberétől erőteljesen folytak Csehországban a tömeges letartóztatások, Masaryk továbbra is szabadon mozoghatott, sőt külföldre is utazhatott, s onnan szabadon vissza is térhetett. Beneš is csak 1915 szeptemberében kényszerült elszökni, bár azt megelőzően, Masaryk ihletésére, sikerült kiépítenie a hazai ellenállási mozgalom irányítószervét, a Maffiát, ennek azonban végül nem volt nagy hatása a hazai politikai színtérre.
Ezen a ponton egy kicsit visszakanyarodnék a beszélgetésünkben. Már érintettük a megvalósulatlan trialista terveket a Monarchiában. Ebben a viszonylatban valóban a mai napig is gyakran találkozhatunk a cseh szakmai diskurzusban olyan kritikus szemlélettel, amely a magyarokat okolja azért, hogy a Cseh Királyság a Monarchián belül mindvégig a bécsi kormány közvetlen irányítása alá tartozott. Kevesen tudatosítják azonban azt, hogy a trializmus teljes felelősséggel bevonta volna a cseheket a Monarchia hatalmi politikájába. A cseh politikai színtér lényeges többségben feltehetően aktivista szerepet játszott volna. A kulcsfontosságú politikai momentumokban érthető módon Magyarországgal együtt kiálltak volna a Monarchia mellett, ami miatt a háborút követően – hasonlóképpen, mint a magyarok – keményen megfizettek volna. Az ilyen esetben csak nehezen elképzelhető, hogy létrejön Csehszlovákia, és ki tudja, milyen sorsra jutottak volna a Cseh Királyság németek által lakott peremvidékei. Hiszen a háború kikiáltása mellett 1914 júliusában olyan politikai pártok is felsorakoztak, mint a szociáldemokrata párt, nemcsak Ausztriában, hanem Magyarországon és Csehországban is. Nehezen elképzelhető, hogy ha a Cseh Királyságnak saját kormánya lett volna, úgy, mint a magyaroknak, az hátat fordított volna a császárnak, illetve a megkoronázott királynak, látva azt, hogy a háború folyamán nemcsak a polgári pártok voltak lojálisok Csehországban a Habsburgokhoz. A bukott trialista Monarchiát egy teljesen más új Közép-Európa váltotta volna fel.
És vannak, akik azt sem tudatosítják, hogy a cseheknek – bár nem kerültek állampolitikai szempontból olyan helyzetbe, mint a magyarok – politikai minisztereik is voltak az osztrák kormányokban. Két alkalommal például az igazságügyi minisztériumot cseh vezette, 1881-1888 között a dél-morvaországi (Uherské Hradiště) születésű Alois Pražák (Eduard Taafe kormányában), előtte 1871-ben a prágai születésű Karel Habětínek (Karl Sigmund von Hohenwart kormányában), 1898-1899 között pedig a dél-csehországi származású Josef Kaizl, egyetemi tanár és közgazdász, a pénzügyminiszteri tárca élén állt (Franz Thun und Hohenstein kormányában). 1807-1808 között az osztrák kormány kereskedelemügyi minisztere a szintén dél-csehországi születésű František Fidler közgazdász volt, akit később az első Csehszlovák Köztársaság idején, a már említett Rašín – aki sikeresen végig vitte a pénzreformot, illetve a Monarchia pénznemének szétválasztását és a csehszlovák korona létrehozását – utódjának tekintettek a pénzügyminisztérium élén, miután az 1923-ban merénylet következtében életét vesztette.

Bocsáss meg, de álljunk meg itt egy pillanatra. Én magyarként 100 év után is szeretném megérteni a magyar elit tétlenkedését ebben az időszakban. Annyira bíztunk volna a Monarchia stabilitásában, hogy akkori vezetőinknek eszébe sem jutott az alternatív kapcsolatteremtés? De még később, amikor már Tisza számára is világos volt, hogy a Monarchia elvesztette a háborút, sem mozdult meg senki, hogy előkészítse az utat magyar szempontból is?
– Mivel a kérdést illetően vannak szakavatottabb ismerői ennek a vonalnak nálam, azt hiszem, ezen a ponton az a legkorrektebb, ha Anka László történészt idézem a Gulyás László által szerkesztett Trianon-kötetből (A trianoni békediktátum története hét kötetben, első kötet, 484. oldal): „Azt, hogy a magyar politikai elit mennyire nem volt tisztában a valós helyzettel, jól mutatja, hogy szeptember elején Wekerle Sándor miniszterelnök és kereskedelmi minisztere, Szterényi József báró egy dunai hajókiránduláson vettek részt, amely folyamán megtekintették a Vaskapu-szorost, ahol egy gigantikus méretű vízerőmű felépítését tervezték... A magyar parlamenti ellenzék két prominens alakja, ifj. Andrássy Gyula gróf és Károlyi Mihály gróf szeptember második felében a gyalui havasokba mentek családjuk kíséretében vadászni. A két pártvezér – miközben mindketten a jövő emberének tartották magukat, és kormányzati pozícióra vágytak – talán a realitásérzék hiánya, talán arisztokratikus egykedvűségük miatt választották a vadászati kikapcsolódást ahelyett, hogy profi politikushoz illő módon a fővárosban tartózkodtak volna, cselekvésre készen. Igaz, augusztus 10-től október 16-ig el volt napolva az országgyűlés, de a történelem nem ennek üléseihez igazodott...” Tehát a kollégáim is azt mondják, hogy történtek itt hiányosságok.
Pedig az akkori magyar politikai elit, amely java része nemesi származású volt, nemcsak jó kapcsolatokkal rendelkezett a nyugat-európai országokban, hanem ami még ettől is fontosabb, kellő anyagi háttér is volt mögöttük, Masarykékkal ellenben. Igen, most már tudjuk, hogy a dualizmus kori magyar politikai vezetők nem jól értékelték ki a helyzetet, s lehet, hogy aktívabbak lehettek volna a háború utolsó hónapjaiban, heteiben, bár kétségbe vonható, hogy érdemleges eredményeket érhettek volna még el ekkor Magyarország részére. Hiszen nézzük meg, hogyan alakulnak a dolgok a független magyar állam kikiáltása, tehát 1918. október 31-e után. Az önálló Magyarország első kormányelnöke Károlyi Mihály gróf lesz, illetve az ún. őszirózsás forradalmat levezető politikai erők veszik át a kormányzást az országban. Az őszirózsás forradalomból megszületett új politikai hatalom nyílt célként deklarálja, hogy Magyarországon nyugat-európai mintára polgári demokratikus berendezkedést szándékozik kiépíteni. Az új politikai elit kihirdeti a köztársaságot, majd maga Károlyi 1919. január 11-én köztársasági elnöki minőségben elkezdi gyakorolni ideiglenesen az államfői hatalmat. A köztársasági államforma bevezetése, de facto a régi dualista kori politikával való szakítást is jelenti. A Berinkey Dénes vezette kormány pedig 1919. április 13-ára kiírja a magyar parlamentarizmus történetében az első szabad, titkos és egyenlő jogon alapuló parlamenti választásokat. És mi történik? Az antanthatalmak külpolitikai vákuumban hagyják a polgári demokrata kormányzatot, nem ismerik el sem a Károlyi-, sem a Berinkey-kormányt, amelyek lényegében túlzás nélkül „antantszövetségeseknek” minősíthetők. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy aztán 1919. március 21-én a hatalmat a szociáldemokraták veszik át, akik a háttérben megkötött titkos megállapodás alapján, azonnal egyesülnek az 1919 novemberében megalakult kommunista párttal, amit a Tanácsköztársaság kikiáltása követ. Károlyi Mihály ugyanis abban reménykedett, hogy ha egy tiszta baloldali kormány alakul Magyarországon, az remélhetőleg hatással lesz az erős baloldalra Nyugat-Európában, s ennek köszönhetően majd az antanthatalmak politikai vezetői végre felfigyelnek Magyarországra, és elkezdenek vele is kommunikálni. Az antanthatalmak is kivették tehát a részüket a háborút követő fordulatos magyarországi eseményekben, s paradox módon nagyon is hozzásegítettek ahhoz, hogy Magyarország visszakanyarodott a királysághoz, és a régi kerékvágásban folytatta a létét a versailles-i új Közép-Európában.
Pedig a Károlyi- és a Berinkey-kormány nem volt különb az osztrák Karl Renner kormányától, sem a német Friedrich Ebert és Philipp Scheidemann vezette kormányoktól. Hasonlóképpen, mint ahogyan az őszirózsás forradalomból keletkezett magyar kormányok is ellenezték az ország megcsonkításához vezetett demarkációs vonalak állandó változásait Magyarország kárára, és előre ellenezték az ország bármilyen jogtalan megcsonkítását, az akkori osztrák kormány is követelte a csehországi, morvaországi és sziléziai némettöbbségű területek bekebelezését a háború utáni osztrák államba. A Német Ausztria Köztársaság – ez volt az osztrák állam hivatalos elnevezése a békeszerződés aláírásáig – már 1918. november 8-án hivatalosan tiltakozott a prágai kormánynál a csehországi németek által lakott területek szuverenitásának megsértése ellen. Sőt, az osztrák parlament 1918. november 22-én nemcsak a határmenti némettöbbségű területek hozzácsatolását hagyta jóvá Ausztriához, hanem követelte Brünn, Olmütz és Iglau városokat is a hozzájuk tartozó területekkel együtt, valamint Pozsony megye zárt németek által lakott vidékének az elcsatolását is. Emellett az osztrák meg a német kormány tárgyalásokba kezdett a német meg az osztrák állam egyesítéséről, annak ellenére, hogy az antanthatalmak erélyesen elítélték és megtiltották Ausztria anslusszát Németországgal, amit később a saint-germaini békeszerződés is szentesített. Az osztrák és a német kormány is igyekezett tehát egy területi igazgatás alá vonni a németajkú lakosságot – Ausztria előbb a volt Cseh Királyság németek által lakott vidékeit akarta megszerezni, majd az egységes német állam létrehozása mellett foglalt állást, Ausztria csatlakozásával a weimari Németországhoz. Ezt a szándékot a két állam kormányai már 1918. december 21-én kinyilvánítják egy közös deklarációban, amelyet az antanthatalmaknak is elküldenek. A két állam összecsatolását természetesen mindkét állam parlamentje is támogatta. Február közepétől a két állam képviselői megkezdik a tárgyalásokat a két állam egyesítésének gyakorlati kérdéseiről. Mindezek ellenére az antanthatalmak, illetve a békekonferencia felveszik a kapcsolatot a két állam kormányaival, és nem bélyegzik meg ezeket áldemokratikus és nacionalista jelzőkkel, mint ahogyan ezt az őszirózsás magyar kormányzat esetében tették, s ezen az alapon Nagy-Britannia, Franciaország és az Egyesült Államok továbbra is nyíltan deklarálták, hogy nem ismerik el a magyar állam új polgári-demokratikus vezetését, amelyben nem tudnak megbízni.
Magyarország esetében tehát (Ausztriával ellenben) az antanthatalmak a sorban csak a hetedik (!) magyar kormányt (leszámítva a három Garbai Sándor vezette forradalmi kormányt a Magyar Tanácsköztársaság idején) ismerik el, amely csak 1919. november 24-én (!) lép hivatalba, illetve a sorban az ötödik (!) háború utáni magyar miniszterelnökkel, Huszár Károllyal hajlandók csak tárgyalni és megengedni neki az első háború utáni parlamenti választások megtartását az országban. De ekkor már az új Magyarország ismét királyság, és az akkori kormányzat fő állampolitikai doktrínája a dualista kori Magyarországgal való jogfolytonosságon alapul, amelyet majd az első háború utáni Nemzetgyűlés is szentesít, 1920. február 27-én.
Ez is egy mellőzhetetlen aspektus, amelyet figyelembe kell venni, s amelyből az is következtethető, hogy a dualista kori magyar politikusoknak csekély lehetőségük volt a háború utolsó hónapjaiban bármit is változtatni az antanthatalmak politikáján, ha azok az őszirózsás polgári forradalom szülte politikai elittel sem voltak hajlandók tárgyalni.
Másrészt viszont a háború után is tovább folytatódó magyar konzervatív politikai reprezentáció dermedtségét sem lehet említés nélkül hagyni ebben a viszonylatban. Jó példája ennek Magyarország politikája a párizsi békekonferencián. Az új magyar határokat jóval korábban szabták meg, mint a magyar kormány megkapta a békekonferenciára való meghívást 1919. december elején. Erre már 1919 tavaszán került sor. Az 1920. január elején Párizsba kiutazott Apponyi Albert gróf által vezetett békedelegáció természetesen nem volt hajlandó megbékülni az ezeréves ország feldarabolásával, és nyomatékosan az ország területi integritása mellett foglalt állást. Ezt Apponyi gróf a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt január 16-án tartott ismert beszédében is leszögezte. Pedig nyilvánvaló volt, hogy a háború utáni Európa új társadalmi-politikai helyzetéből fakadó körülmények közepette képtelenség a területi integritás elvéhez ragaszkodni, és azt remélni, hogy az 1920-as év elején van még bármilyen remény a beállott és már via facti szentesített területi status quón változtatni a békekonferencián. Pedig Apponyi Albert gróf a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt tartott említett expozéja alkalmával is felismerhette az esetleges területi követelmények reális mértékét. Magyarország a békekonferencián szerzett közvetlen benyomások után sem volt képes operatív módon alkalmazkodni és revideálni a területi követelményeit, s képtelen volt felmérni az esetleges határmódosítás maximális korlátait, és olyan reális javaslattal előállni a konferencián, amely legalább azt a célt követte volna, hogy lehetőleg minél több magyar ajkú lakos kerüljön még Magyarország új határai közé.
Ilyen nemű irányváltásra nem volt képes a magyar kormányzat még az antanthatalmak képviselőinek 1920. február végi és március eleji londoni ülései alatt sem, ahol a magyar békeszerződés kérdésének újbóli érdemleges megvitatására került sor a brit és az olasz miniszterelnöknek köszönhetően, bár a határok újra tárgyalását a végén az antanthatalmak elutasították. Jelentős fordulatra Magyarország territoriális politikájában csak Teleki Pál gróf külügyminiszterré történő kinevezése után került sor 1920 áprilisában. Ő már a béketárgyalások alatt beindított titkos francia–magyar tárgyalások során belátta azt a reális maximumot, amit Budapest a beállott új nemzetközi politikai kontextusban követelhet. Teleki már tisztában volt azzal: Magyarország csupán arra törekedhet, hogy megpróbálja minél közelebb hozni az új magyar határokat az etnikai határokhoz. De a józanabb territoriális követelmények érvényesítése ekkor már teljesen irreálisnak minősült, hiszen az antanthatalmak a magyar kérdést már véglegesen lezárták. A budapesti kormányzat viszont többet remélt a kelleténél a háttérben folyó titkos francia–magyar tárgyalásoktól, amely során Párizs azzal ámította Budapestet, hogy a békeszerződés aláírása után segít majd némi határkorrekció elérésében.
De térjünk vissza 1918-ba, a közelgő Monarchia végnapjaihoz: miért nem aktivizálódott az akkori dualista kori magyar politikai elit? Ahogyan eleinte Masaryk sem tudta elképzelni, hogy az esetleges önálló csehszlovák állam köztársasági államformát ölthetne – arra hivatkozva, hogy a lakosság csakis a királyságot tudná elfogadni –, a dualista kori magyar politikusok sem tudták elképzelni azt, hogy a több száz éves Monarchia valóban megszűnhet létezni, illetve, hogy valaki feldarabolna egy olyan országot, nevezetesen Magyarországot, amely ezer évig része Európa politikai térképének. Hiszen fentebb már láttuk, hogy a cseh politikai színtér sem tudta 1918-ig elképzelni azt, hogy a csehek, illetve a csehek és a szlovákok létezhetnének a Habsburg dinasztia nélkül. Egy megreformált, föderalista Monarchiában gondolkodtak, bár a közös cseh–szlovák föderatív egység a Monarchián belül eleve elképzelhetetlen volt, hiszen – amint már erre utaltunk – ez megszegte volna a dualista rendszer állampolitikai és alkotmányjogi kereteit, s nehezen elképzelhető, hogy a magyar Országgyűlés megszavazta volna a Felvidék nagyobb részének a Cseh Királyság területéhez csatolását, még ha a Monarchián belül kerülne is erre sor.
A Habsburg Birodalom jelentős külpolitikai szereppel bírt a napóleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszus utáni hosszú időszakban. Majdnem száz éven keresztül Poroszországgal, majd az egyesült német álammal, Oroszországgal, Franciaországgal és Nagy-Britanniával együtt a Bécsben kialakított nemzetközi politikai rendszer egyik alapköve volt. A bécsi udvar nélkül az európai politikai térképen aligha következhetett be bármilyen változás. Sőt, a Habsburg Birodalom külpolitikai jelentősége még tovább fokozódott a 19. század során, amikor nyilvánvaló lett, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia olyan nélkülözhetetlen közép-európai államalakulat, amely gátat képez a pángermánizmus és a pánszlávizmus terjedése, illetve a német és az orosz hatalmi törekvésekkel szemben. Ahhoz, hogy a pángermánizmus és a pánszlávizmus ne lepje el Közép-Európát, szükség volt egy egyetemes, hagyományosan többnemzetiségű államalakulatra, amely erős és mély gyökerekkel rendelkezett.
Igen, a Monarchia egyre jobban küzdött a nemzetiségi kérdéssel, amely gyengítette az osztrák és a magyar kormány helyzetét, de ne feledjük, hogy például a Monarchia osztrák felében sokkal nagyobb veszélyt jelentett a bécsi udvar számára a pángermánizmus, amely az ottani németajkú lakosságot egyre közelebb tolta a Német Birodalomhoz, és egyre jobban erősödött bennük az óhaj egy egységes pángermán ország létrehozatalára a Hohenzollern dinasztia vezetése alatt. Paradox módon a bécsi udvar a pángermánizmussal szemben a cseheket egyre stabilabb szövetségesként kezdte kezelni, egyrészt mert azok gazdaságilag egyre erősebb tényezővé váltak, másrészt pedig azért, mert a fokozatos gazdasági megerősödés folytatása és az erős német tömbbel szembeni nemzeti lét megőrzése mellett Csehországban a politikai és gazdasági liberalizmus elszánt hívei álltak. Persze a Lajtán túli területeken is aktivizálódott a szláv lakosság, miközben a monarchiaellenesség főképpen a délszláv csoportoknál jelentkezett erőteljesebben. Gróf Tisza István miniszterelnök ezért is óvakodott sokáig rábólintani a király és az osztrák kormány háborús terveire 1914 júliusában.
Bár a nacionalizmus következtében a nem német- és magyarajkú lakosság a Monarchiát „a nemzetiségek börtönének” kezdte nevezni, a nemzetiségi kérdés csak a Monarchia belpolitikai életét érintette, illetve a nyugati hatalmak kizárólag belpolitikai tényezőként kezelték azt a Habsburg Birodalom viszonylatában. Az angolszász és a frankofón világban ugyanis máig az ún. politikai nemzet kategóriában gondolkodnak, a közép-európai kultúrnemzet felfogást nem értik igazán.
Ebből a szempontból tehát a nyugati hatalmak, Franciaország és Nagy-Britannia nem tartották a Habsburg Birodalom nemzetiségi kérdését olyan tényezőnek, amely miatt fel kellene bomlasztaniuk egy olyan hatalmat, amelynek legitim léte vitathatatlan volt, és jelentős szava volt Európa stabilitásának a megtartásában.
De nézzük meg, mi történt a 20. század elején, 1908-1909-ben, amikor Bécs véglegesen bekebelezte Boszniát és Hercegovinát. Szerbia, amely ellenezte a Monarchia eme lépését, az Orosz Birodalommal a háta mögött követelte a nyugati hatalmaktól, hogy hívjanak össze egy nemzetközi konferenciát, amely megoldaná a kirobbant boszniai krízist. Nagy-Britannia és Franciaország ellenezte ezt, az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország mobilizált és háborúval fenyegetőzött, Szerbia és Oroszország pedig elismerte az annexiót ennek a nyomására. A Monarchia ekkor is a nemzetközi politikai színtér stabil és mellőzhetetlen tényezője volt.
A nyugati hatalmak még a háború kirobbanásakor sem azzal a céllal küzdöttek a Központi Hatalmak ellen, hogy a háború befejezése után likvidálni kell az egyetemes közép-európai Habsburg Birodalmat. Erre akkor semmi okuk nem volt. A változás a nyugati hatalmak nemzetközi politikájában az 1917-es novemberi forradalom után következett be. 1918-ra már világossá vált, hogy a háború a Központi Hatalmak leverésével zárul, bár azt feltételezték, hogy a háború még 1919-ig eltart. A bolsevik forradalom után a pánszláv veszélyt felváltotta a bolsevik veszély, amely még inkább nyugtalanította az antanthatalmakat.
Tehát nemcsak az első világháború előtt, hanem még a háború alatt is csak kevesen tudták elképzelni, milyen mértékben rajzolják majd át a háború befejeződése után Európa politikai térképét. Akkor még senki sem gondolta, hogy 14 új állam jön majd létre, s hogy összesen 11 ezer kilométernyi új határt rajzolnak majd a politikusok valahol Párizsban egy asztalnál Európa politikai térképére, aminek következtében az Osztrák–Magyar Monarchia 36 millió lakosa más-más államok keretei közé kerül.

Térjünk vissza még egy pillanatig Károlyihoz. Később, bukása után Károlyi Prágában élt, s bizony ott és akkor eléggé szervilisen viselkedett Benešsel szemben. Mint ahogy a második világháború után is... Én ismerem a cseh és a szlovák politikusok észjárását, s a magyarokét is. A magyar mintha nehézkesebb, öregurasabb lenne, a cseh – és kisebb mértékben a szlovák is – dinamikusabb, de erkölcsi gátlásoktól mentesebb. A román simulékonyságról és gátlástalanságról nem is beszélve. Nem akarok erőszakolt párhuzamokat idecitálni, de ez később, pl. 1991-92-ben, a bős–nagymarosi téma kapcsán is megmutatkozott, egy teljesen más generáció részéről...
– Tény, hogy az októbristáknak és a szociáldemokratáknak nem annyira volt nyitott Csehszlovákia kapuja. A csehszlovák kormányzat az októbristákkal szemben kettős politikát folytatott, főképpen azután, amikor az antanthatalmak 1919 novemberében a születendő keresztény-nemzeti kormányzat és Horthy mögé álltak. Bár a londoni diplomácia, amely ekkor közvetítéssel rendezte Magyarország belpolitikai viszonyait, fontolgatta, hogy Apponyi Albert grófot emelné ki Horthy helyett, de annak ellenére, hogy Apponyit rokoni szálak is kötötték az angol királyi dinasztiához, a végén Horthy mellett döntött. Ezek után Benešnek semmi oka nem volt Károlyival lepaktálni. Az októbristák jelenléte Csehszlovákiában Beneš számára kellemetlenné kezdett válni, ez a csehszlovák külügyminisztérium forrásaiból is világosan kiderül. A prágai kormányzat így inkább nehezítette a magyar emigráció Csehszlovákiában tartózkodását, mintsem támogatta.
1920-ban pedig fokozatosan megteremtődött az előfeltétele annak, hogy a két állam, Csehszlovákia és Magyarország, megpróbálja megtalálni a modus vivendit. Ez nem volt könnyű feladat, de szükség volt rá nemcsak politikai és gazdasági szempontból, hanem szélesebb külpolitika okokból is. Hiszen a nyugati nemzetközi politikai porondon ekkor már egyre gyakrabban felvetődött a közép-európai térség legalább gazdasági szintű „újraintegrálása”. Ekkorra már ugyanis világossá vált, hogy az új államok gazdasági felépítésének anyagi támogatása egyre nagyobb összegeket fog igényelni, másrészt az is egyértelművé vált, hogy a közép-európai térség külpolitikai viszonyai inkább animozitáson alapulnak, mint a kölcsönös megegyezés szándékán. Az új államok – de főképpen Beneš számára – nagyon kellemetlenek voltak ezek a nemzetközi politikai porondon felmerülő viták, ő ugyanis semmiképp sem volt hajlandó semmilyen közép-európai integrációs folyamatba belemenni, még gazdasági szinten sem, annak ellenére, hogy a csehszlovák gazdaság ekkor nagy nehézségekkel küzdött. A nemzetközi fórumokon nyíltan és folyamatosan elutasította ezt, és sikerült egy frontba állítania Prága kisantant szövetségeseit, Lengyelországgal együtt, ezek ellen a tervek ellen. A fő cél a megszerzett szuverenitás teljes mértékű megvédése volt, gazdasági és pénzügyi szinten is. Ezért a csehszlovák diplomácia pragmatikusan változtatott közép-európai politikáján, és bizonyítani próbálta a párbeszédpolitika reális lehetőségét a térségben. Közben az előző évben Csehszlovákia némileg veszített jó híréből, amikor semleges magatartást tanúsított a lengyel–szovjet háborúban, amely folyamán nagyon óvatosan nyilatkozott, és nem volt hajlandó engedélyt adni arra, hogy Romániából fegyvereket szállítsanak vasúton a lengyel hadseregnek Csehszlovákia területén keresztül. Sőt, köztudott, hogy 1920-ban olyan projektnek a lehetősége is felmerült a nemzetközi politikai színtéren, amely egy antibolsevista cordon sanitaire létrehozását fontolgatta Lengyelország, Románia és Magyarország együttműködésével, ráadásul Budapesttel, mint az övezet központjával is számítottak.
Az elmondottaknak megfelelően tehát 1920 végén és 1921 elején lassan kibontakoztak a csehszlovák–magyar háttérkapcsolatok. Ezek azután kis idő elteltével, 1921 márciusában egy kétnapos bilaterális tárgyalássorozatba torkollottak, amelyek az alsó-ausztriai Bruck and der Leitha városában zajlottak le. Magyar részről a delegációt Teleki Pál gróf és Gratz Gusztáv miniszterelnök vezette. Hogy mennyire fontos volt Prágának a magyarokkal való kapcsolatok kiépítése, a következő eset is mutatja. Január elején a csehszlovák külügyminiszter a Nemzetgyűlés előtt elmondott beszédében éles hangon nyilatkozott Magyarországról. A prágai parlamentben elhangzott beszéd természetesen kellemetlenül érintette a magyar felet (a beszédnek a magyar Nemzetgyűlésben is volt visszhangja), olyannyira, hogy Budapest megüzente Benešnek, ha valamilyen formában nem teszi helyre a Magyarország címére tett éles kijelentéseket, azonnal leállítja a kétoldalú találkozás előkészületeit. Beneš megijedt, és a magyar féllel megbeszélte, hogy a sajtón keresztül helyrehozza az ügyet. S így is történt. A beindult kétoldalú kommunikációt az első királypuccs sem szakította meg, amelyre rövidesen a brucki tárgyalások után került sor, s amely nagyon felkavarta a nemzetközi politikai vizeket, nemcsak közép-európai viszonylatban. Sőt, míg Bruckban titokban, „semleges” földön találkozott Beneš a magyar kormány képviselőivel, júniusban a Bánffy Miklós külügyminiszter által vezetett magyar kormánydelegációval már a nyilvánosság előtti megbeszélésekre került sor a nyugat-csehországi Marienbad fürdővárosban. Ekkor már az újságírók is nyomon követhették a kétoldalú megbeszéléseket.
Beneš annak érdekében, hogy bizonyítsa az antanthatalmaknak, hogy az új közép-európai térségben működőképes a közös politikai párbeszéd, ettől még tovább ment. 1921-ben aktuálissá vált Nyugat-Magyarország magyarok általi végleges kiürítésének kérdése, amelynek tekintetében egyre nagyobb súrlódásokra került sor a magyar és az osztrák kormány között. Beneš, bár a békekonferencia alatt meg előtte is, nagyon hevesen ellenezte a népszavazások lehetőségét a területi hovatartozás kérdésében, egy nagy lépést tett visszafelé politikai elveiben, és közvetítőként szándékozott fellépni Budapest meg Bécs között annak érdekében, hogy Sopron város és környéke hovatartozásáról népszavazás döntsön (!). A népszavazás lehetőségéről Beneš szeptemberben személyesen Bánffy külügyminiszterrel is tárgyalt Brünnben, s ennek érdekében Johannes Schober osztrák kancellárral is találkozott. A magyar kormány azonban nem akarta felértékelni a csehszlovák diplomácia szerepét, ezért elállt a Beneš által felajánlott közvetítéstől, hogy Prága ne saját érdemként könyvelhesse el a soproni népszavazást. A magyar kormány ezért teljes mértékben a Nagykövetek Tanácsának közvetítési ajánlatát használta fel, mellőzve ezáltal a csehszlovák külügyminiszter felajánlott szolgálatait.
1921-ben valóban különös helyzettel találjuk szembe magunkat, amely kedvezett a kölcsönös, magas szintű párbeszédnek Prága és Budapest között. Nyilvánvaló volt, hogy gazdasági szempontból sincs más megoldás, mint tárgyalni Magyarországgal. A külpolitikai helyzet viszont gyorsan stabilizálódott, ami ismét felerősítette Csehszlovákia pozícióját. Prágának sikerült szorosabb együttműködést kiépíteni a Kisantant keretein belül, ami 1921-ben vált teljessé, és Lengyelországgal is társulva védőpajzsot emelni a térség gazdasági integrációját szorgalmazó kezdeményezések elé. Közben bekövetkezett a második királypuccs, amit Beneš ügyesen kihasznált a nemzetközi politikai porondon Csehszlovákia és a közép-európai status quo megtartása érdekében. Az 1921-ben pozitívan induló csehszlovák–magyar tárgyalások megbénultak. A két állam között ismét beálló rideg viszonyt jól illusztrálja az a tény, hogy a beindított kereskedelmi tárgyalások nagyon elhúzódtak, s a kétoldalú szabályos kereskedelmi szerződés Csehszlovákia és Magyarország között csak 1927-ben lépett érvénybe.
Közben a keresztény-nemzeti Magyarország Horthyval az élén nemzetközi politikai elismerést szerzett, Bethlen István gróf miniszterelnöksége idején pedig fokozódott Magyarország belpolitikai és külpolitikai stabilizációja, s 1922-ben Budapest tagja lett a Nemzetek Szövetségének is. Bár Beneš inkább polgári demokratikus köztársasági Magyarországot kívánt volna szomszédul, jól tudta, hogy a beállott helyzeten már nem tud változtatni. Ebből a szempontból Benešnek nem volt szüksége Károlyira, és mellőzte a vele való kooperációt is. Károlyi hitelességét az egyre jobban erősödő balra tolódása és a kommunistákkal való szimpatizálása is rontotta Beneš szemében.
Beneš gondolatmenetéből az is kiderül, hogy sokkal előnyösebb lett volna számára az együttműködés egy olyan háború utáni magyar állammal, amely köztársasági és a nyugat-európai mintájú demokrácia alapjaira helyezkedett volna, mint két olyan balkáni, más szociokulturális keretekkel rendelkező állammal, mint Románia és Jugoszlávia, amelyek ráadásul monarchiák voltak, és ismeretes, hogy a monarchia államformát Beneš nem kedvelte. Beneš többször megjegyezte, hogy Csehszlovákia szövetségeseivel – Romániával és Jugoszláviával – ellentétben Magyarország a Nyugat szerves része, ezért mindenféleképpen fontosnak tartja a modus vivendi megtalálását az új Magyarországgal. A csehszlovák külügyminiszter éppen ezt a geopolitikai tényezőt jelölte meg a két állam közötti legfontosabb kötelékként. Erre való tekintettel Beneš azt is hangsúlyozta, hogy ezért Budapest számára egyszerűbb a Csehszlovákiával való megegyezés, mint déli vagy keleti szomszédjával.

Ezek nagyon érdekes fejtegetések. Említetted a csehszlovák belbiztonsági szerveket is. Ha jól tudom, azok is működtek, s lehetett szerepük a politika alakításában...
– Igen, a különböző belbiztonsági szervek, illetve a hírszerző és a kémelhárító szolgálatok már ekkor is nagyon jól működtek. Sőt, a csehszlovák belbiztonsági, illetve rendőri szervek nagyon jó belső hálózattal bírtak, amelynek mi, történészek, csak örülhetünk, hiszen a titkosrendőri jelentéseknek köszönhetően nagyon jó áttekintést kapunk a kisebbségi magyar pártok működéséről is az első Csehszlovák Köztársaságban. Ezek nélkül csak nagyon nehezen tudnánk képet összeállítani arról, mi is történt a magyar pártokban a húszas és a harmincas években, hiszen az iratanyagaik nem maradtak fenn a levéltárakban. Ezek a titkos rendőri jelentések, amelyekkel a helyi rendőri hatóságok szinte folyamatosan ellátták a pozsonyi tartományi hivatal elnökségét és a rendőrség pozsonyi igazgatóságát, valamint a prágai belügyminisztérium elnökségét, többségükben meglepően hitelesek voltak. Az akkori magyarországi külügyminisztérium állagaiban is rábukkanunk ugyanis egy-egy olyan iratanyagra, amely a csehszlovák kisebbségi magyar pártokat illetően ugyanarra a problematikára reflektál, mint egy-egy csehszlovák titkosrendőri jelentés. Megállapíthatjuk tehát, hogy a csehszlovák belbiztonsági hatóságok többnyire nagyon pontos információkkal rendelkeztek. A csehszlovák hatóságoknak nagyon jó áttekintésük volt például a pártértekezletek témaköreiről, valamint a pártokon belül lezajlott vitákról. De ezen kívül azt is nyomon tudták a rendőrségi szervek követni, hogy mikor és melyik átkelőhelyen hagyták el a kisebbségi magyar törvényhozók az országot, illetve, hogy mikor hova utaztak. Főképpen a kisebbségi politikusok magyarországi útjait figyelték a hatóságok nagyon alaposan.
Emellett persze folyamatosan a hírszerző és a kémelhárító szolgálatok is aktív kémkedést folytattak, Csehszlovákia és Magyarország részéről is. Mindkét állam a saját érdekeit követve igyekezett megfelelő kémhálózatot működtetni. Sőt, a magyarországi hírszerző szolgálat felépítése mögött egy cseh származású katonatiszt, Pokorny Hermann (Heřman Pokorný) állt, aki egy a dél-morvaországi Kroměříž városában élő németajkú hivatalnokcsaládból származott. Az első világháború idején rádiós felderítő beosztásban kriptográfusként szerzett kimagasló érdemeket. Sikerült feltörnie az orosz vezérkar kódolt ábécéjét, illetve annak a rádióüzenetekben használt rejtjeleit, a kriptogrammokat, s ezzel lényegesen hozzájárult az oroszok feletti győzelemhez. A háború után a csehszlovák belbiztonsági szervek igyekeztek megszerezni Pokornýt, hogy Csehszlovákia szolgálatába lépjen, ám sikertelenül. A csehszlovák belbiztonsági szerveket megelőzték a magyarországi belbiztonsági szervek, és Pokorny hozzálátott a magyar katonai hírszerző szolgálat felépítéséhez. Pokorny magyarországi karrierje sikeres volt, előbb a tábornoki, majd 1945-ben a vezérezredesi fokozatig vitte.
Eleinte főképpen a csehszlovák belbiztonsági szerveknek okozott nagyobb gondot a Szlovákia területének magyar kémekkel való elárasztása, de a csehszlovák kémek sora is egyre sűrűsödött Magyarországon. Az első évekre azonban jellemző volt mindkét oldal kémhálózatára, hogy a mennyiség fölülmúlta a minőséget, így gyakran kémcserére is sor került a két állam között. A kémek leleplezése Magyarországon járt több kellemetlenséggel, ahol gyakran több éves börtönbüntetést is kiszabtak az elfogott kémekre, de megesett a halálos ítélet is.
Kijelenthetjük, hogy az elején Magyarország volt „fölényben” e téren. A Budapesten működő csehszlovák hírszolgálatot végző katonai misszióba ugyanis egy magyar főhadnagy személyében kettős kém épült be, aki a Tanácsköztársaság idején hagyta el Magyarországot, és sikerült bizalmat szereznie a csehszlovák katonai körökben. Jelentős mértékben hozzájárult több csehszlovák kém leleplezéséhez, akik közül néhányan halálbüntetést kaptak Magyarországon. Folyamatosan tájékoztatta a magyar oldalt a Prágába küldött jelentések tartalmáról is, így Budapestnek nagyon jól áttekintése volt arról, hogy milyen információkkal bír a csehszlovák hírszerzés.
Eleinte tehát inkább a magyar hírszolgálat okozott nagyobb kellemetlenségeket a csehszlovák „ellenfélnek”. A csehszlovák hírszolgálat csak a harmincas évek második felében tudott „visszaütni”, ám ekkor kamatostul. A csehszlovák hírszerzésnek az akkori prágai magyar katonai attasé felületes munkájának köszönhetően sikerült feltérképeznie a magyar kémhálózatot Csehszlovákiában, és folyamatosan követni a magyar hírszolgálattól nekik címzett instrukciókat. Ám amikor 1938-ban a magyar katonai attasé visszatért Budapestre, ahol jelentős előléptetés várt rá, egy szép napon megjelent nála egy Magyarországon tevékenykedő csehszlovák hírszerző, aki egy halom kompromittáló dokumentum fénymásolatát és mellé egy rakás hamis csekket tett az asztalára, ami azt volt hivatott bizonyítani, hogy a magyar katonai attasé pénzért „dolgozott” a csehszlovák hírszerzésnek. A volt prágai magyar katonai attasénak nem volt más lehetősége, mint elvállalni a hírszerző szolgálatot Prága számára, hiszen, ha fény derült volna arra, hogy felületes munkájának köszönhetően a csehszlovák hírszerzés teljes megfigyelés alatt tarthatta a magyar kémhálózatot Csehszlovákiában, halálbüntetést kapott volna Magyarországon. A baj az volt, hogy az illető személy közben a magyar katonai hírszolgálat élére került, majd Horthy Miklós 1942-ben vezérőrnaggyá is kinevezte, s így a prágai, majd főképpen a londoni csehszlovák exiliumi kormány „első kézből” kapott jelentésekkel rendelkezett Magyarországról.
Amint tehát látható, a hivatalos és a nem hivatalos politikai kapcsolatok mögött már ebben az időben is egy jól működő hírszerző hálózatot működtetett mindkét állam, amely egy más „törvényekkel” megszabott világ keretein belül érvényesült. Nem lehet tehát egyáltalán meglepődni azon, ha a kutató, pl. a cseh külügyminisztérium levéltárában, itt-ott a dokumentumok rengetegében a Horthy-Magyarország minisztertanácsi üléseiről készített titkos fényképmásolattal is találkozik.

Igen, ez a történet is megérne egy misét... Mint Horthy környezetének az a – húszas évek második felében kitermelt – javaslata, hogy a Csallóköz jövőjéről, hovatartozásáról döntsön egy Masaryk és Horthy közötti kardpárbaj...
– Ha már ilyen összefüggésekről is beszélünk, akkor hadd egyensúlyozzam ki az előbbi állításokat azzal, hogy Beneš képes volt méltányolni is a magyar politika korrektségét, ha úgy tetszik, a magyar politikusok úriember voltát. Emlékiratainak 373. oldalán (Pameti I., Academia Praha 2008) így ír a München utáni magyar viselkedésről: „Megjegyzem, hogy ebben a helyzetben, teljesen természetes módon megjelent a színpadon Magyarország is, hogy az érdekeit érvényesítse. Ám egy kicsit másként viselkedett, mint Németország vagy Lengyelország... A hozzáállásuk formája jóval illedelmesebb volt, mint a másik két szomszédunké.”
S valóban, Budapest politikája Csehszlovákiával szemben – és ennek köszönhetően a csehszlovákiai magyar kisebbségi politikai pártok politikája is – sokkal mérsékeltebb volt. Beneš jól tudta azt is, hogy az 1935-ös csehszlovák elnökválasztással kapcsolatban, amelyben a törvényhozók a hosszú tizenhét év után leköszönt Masaryk köztársasági elnök utódjáról döntöttek, Budapest pragmatikus politikát folytat, és nem áll érdekében megkeverni a köztársaság zavarossá vált belpolitikai helyzetét. Az elnökválasztás előtt ugyanis hirtelen bonyolódott a helyzet, és Beneš megválasztása nem volt annyira biztos, mint ahogyan ez az elején látszott. Ekkor a két magyar kisebbségi parlamenti párt (Országos Keresztény Szocialista Párt és Magyar Nemzeti Párt) tizennégy törvényhozójának (a 450-ből) a politikai súlya hirtelen felértékelődött, és először kerültek olyan szerepbe a magyar képviselők és szenátorok, amikor az ő szavazataikkal is számítaniuk kellett a jelölteknek. A kisebbségi magyar pártok természetesen kapcsolatban álltak a budapesti kormányzattal, és ebben az esetben is konzultálták Budapesttel a teendőket. Szüllő Géza és Esterházy János, akik e tárgyban a két magyar párt nevében tárgyaltak Budapesten, Beneš megválasztása mellett foglaltak állást – tehát azt az elnökjelöltet támogatták, akinek a csehszlovák állam megszületésében territoriális szempontból a legnagyobb szerepe volt (!). S Budapest ezzel egyetértett. Beneš közvetlenül az elnökválasztás után megköszönte Esterházyn keresztül a magyar törvényhozók egyenes magatartását és szó szerint a magyarok lovagiasságát.

Lehet, hogy megleplek azzal az információval, hogy én olvastam Göbbels naplóját is, s 1938 őszén ő is ugyanezt írja: kritizálja a magyar úriember-hozzáállást akkor, amikor szerinte délről is bele kellene marni Csehszlovákiába... Annyit talán tényleg elmondhatunk, hogy a Bethlen-kormányok, majd a harmincas évek magyar kormányai visszafogottabban, felelősségteljesebben jártak el, a később hatalomra került Bárdossytól eltérően...
– Igen, ez így van. A Horthy-féle Magyarország politikai elitje azért mégiscsak reális keretek között tartotta az ország külpolitikáját a második világháború kitörése előtt, és óvakodott attól, hogy belerántsa az országot egy olyan kalandba, amely háború kitörésével fenyegetne. Így volt ez 1938 nyarán is, amikor Hitler kalandor módon okot keresett ahhoz, hogy tovább folytathassa a térhódítást a közép-európai térségben. Ausztria márciusi bekebelezése után Berlin erőteljesen Csehszlovákiára összpontosította figyelmét, és a Henlein vezette Szudétanémet Párt révén igyekezett maximálisan destabilizálni a csehszlovák belpolitikai helyzetet. 1938 nyarán arra igyekezett rávenni Budapestet, hogy a magyar kisebbség jogainak védelme ürügyén szállja meg Csehszlovákia magyarlakta területeit. Ezzel ürügyet akart szerezni Berlinnek ahhoz, hogy a csehszlovák hadsereg ellentámadását arra használja ki, hogy ő is betörhessen Csehszlovákiába a szövetséges magyar állam megsegítése végett. Magyarország politikai vezetői, konkrétan maga Horthy kormányzó Kánya Kálmán külügyminiszterrel együtt azonban tisztában voltak azzal, hogy ezzel Budapest hozzájárulna egy új háború kirobbantásához, s ezt a felelőséget semmiképp sem akarták vállalni, ezért Berlin ajánlatát, hogy a magyar és a német hadsereg erőszakkal közösen likvidálja Csehszlovákiát, elvetették.
Budapest eme reális magatartásának viszont volt még egy érdekes utórezgése, éspedig 1938 novemberében. Az Imrédy-kormány ugyanis nem volt megelégedve azzal, hogy Magyarország az 1938. november elején meghozott első bécsi döntés révén csupán Kárpátalja délnyugati részét csatolhatta vissza. Budapest ekkor először fogott bele komolyabb diplomáciai játékba. A magyar kormány stratégiailag ködösített Berlinnel és Rómával szemben, és nekiállt a teljes Kárpátalja katonai elfoglalása megtervezésének. A közös magyar–lengyel határ megvalósítása katonai úton Németország háta mögött természetesen nem sikerült, hiszen Berlin, amikor megtudta, mire készül Budapest engedély nélkül, erélyesen közbelépett. Berlin tudtára adta Magyarországnak, hogy a lehetőséget a nagy revízióra már elmulasztotta, amikor a nyáron visszautasította Hitler tervét a közös katonai fellépésre Csehszlovákia ellen, ezért Budapest elégedjen meg azzal, amit visszakapott.
Magyarország tehát a 20-as és a 30-as években távolról sem folytatott a közép-európai térségben kalandor külpolitikát, s ez nemcsak a Bethlen-korszakra volt jellemző.

Igen, valóban érzékelhetjük azt, hogy a Horthy-féle Magyarország valódi képét, értelmezését még a mai napig is némileg torzítja a régebbi történetírás megalkotta kép, legalábbis külföldön...
– Valóban, a külföldi történetírásban a mai napig leegyszerűsített, több előítélettel teli kép él az első világháború utáni Magyarországról. Ez jellemző a cseh, illetve a volt csehszlovák történetírásra is. A cseh diskurzusban az akkori Magyarország többnyire diktatórikus, sőt olykor egyenesen fasiszta államként szerepelt még a közelmúltban is. Ez a képet természetesen az 1989 előtti történetírás szülte. A fasiszta jelzőre manapság már csak ritkán lehet rábukkanni, a diktatórikus állam szókapcsolattal viszont még elég sűrűn találkozhatunk, bár a szűkebb szakmai körökben már ott tart a dolog, hogy a Horthy-féle Magyarországra félautoritatív államként tekintenek, és elismerik, hogy az akkori magyar állam politikai rendszere a polgári parlamentarizmusra épült, olyan korlátozásokkal, hogy a politikai színtér egy része ne tudjon részt venni a kormányhatalomban. Tény, hogy a korlátozások a politikai stabilitáshoz is hozzájárultak, többek közt ennek köszönhetően a szélsőjobboldali erők egészen 1944. őszig nem tudták befolyásolni jelentős mértékben Magyarország belpolitikai életét.
Az 1922-től folyamatosan korlátozott magyarországi választójog viszont már akkor sem igen illeszkedett a modern parlamentarizmus kereteibe, mélyen elmaradt a csehszlovák vagy az ausztriai választójogtól. A választópolgárok arányszáma Magyarországon 1926-ban csökkent a minimumra, mégpedig 26,5%-ra, bár ez az arányszám még mindig magasabb volt, mint a szomszédos Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban (23%) vagy Romániában (21%). Csehszlovákiában és Ausztriában azonban a szavazók részaránya elérte az 50%-ot. Viszont meglepő módon a nyugat-európai viszonylattól az említett magyarországi adat alig tér el, hiszen hasonló részaránnyal találkozunk e tekintetben Franciaországban, Belgiumban, Svájcban és Olaszországban is.
Csehszlovákia parlamentarizmusának kétségkívül demokratikusabb keretei voltak. De ha alaposabban megvizsgáljuk a tényeket ebből a szempontból, Csehszlovákia viszonylatában is találunk olyan „szépséghibát”, amely szintén azt mutatta, hogy a prágai kormányzat is igyekezett olyan biztosítékokat beépíteni a választási rendszerébe, amely némileg hátrányos helyzetbe helyezte a lakosság egy részét, főleg a Morva folyótól keletre eső terület polgárait, elsősorban a magyarokat és a ruszinokat, de bizonyos mértékig a szlovákokat is. A választókerületek egyenlőtlen határai az ország történelmi régióiban és az újonnan szerzett keleti régiókban főleg a magyar kisebbséget hozták hátrányos helyzetbe. Mindkét többségében magyarok által lakott képviselői választókerületben (az érsekújváriban és a kassaiban) egy mandátumra kb. 10 ezer lakossal több esett, mint Szlovákia egyéb választókerületeiben. A szenátori választókerület esetében még nagyobb volt az eltérés. Az egyesített érsekújvári és kassai választókerületben 20-30 ezerrel több lakos esett egy szenátori mandátumra.
A választási rendszer ilyenfajta korrigálása természetesen befolyásolta a nemzeti kisebbségek számarányát a prágai Nemzetgyűlésben. Amíg a német kisebbség képviseletének aránya a Nemzetgyűlésben megfelelt a német lakosság számarányának, sőt, meg is haladta azt egy kicsit – 25%-os a képviselőházban és 24%-os a szenátusban, a magyarok képviseleti aránya a csehszlovák törvényhozó testületben a második választási ciklusban csak a 3,6%-ot érte el, ami pont két százalékkal volt alacsonyabb, mint a magyar ajkú lakosság számaránya az országban.
Emellett egy másik tényt is szeretnék hangsúlyozni. Bár a kormányon lévő magyarországi politikai elit célszerűen korlátozta a parlamentarizmus kereteit az országban, sikerült azonban mindvégig megtartania Magyarországon a parlamentáris berendezkedést. Amíg Ausztria 1933-ban bevezette az ausztrofasiszta rendszert, és megszüntette a parlamentáris képviseletet, Csehszlovákia pedig München után 1938 őszén saját maga (!) likvidálta a parlamentáris demokráciát az országban, a magyar parlamentarizmus továbbra is megmaradt, és az Országgyűlés egészen 1944 novemberéig dolgozott.

Térjünk vissza beszélgetésünk fő fonalához, a prágai történésekhez 1918 őszén...
– A hazai cseh politikai színtér véglegesen és nyíltan csak szeptember végén szakított a Monarchiával, miután összeomlott a bulgáriai front, és Bulgária különbéke-ajánlattal fordult az antanthatalmakhoz, illetve azt követően, hogy a szerb hadsereg a franciákkal és a britekkel közeledni kezdett a magyar határhoz. Hussarek osztrák miniszterelnök autonómia-ajánlattal fordult szeptember 26-án a Monarchia osztrák felének nemzeteihez. Ez a kényszerlépés azonban ekkor már nem talált visszhangra. Az előbbiekben nehezményeztük, hogy a magyar politikai elit nem ismerte fel időben a helyzet komolyságát, ezen a ponton hasonlókat kell megállapítanunk az osztrák kormány tagjairól is.
Van itt még egy érdekes összefüggés. A hazai cseh politikusok és a csehszlovák emigráció között nem igazán volt jó a kapcsolat, ami azt eredményezte, hogy a csehországi politikusokhoz csak részleges információk jutottak el a nyugati kormányok terveiről. Ezt jól mutatja az is, hogy bár Franciaország már 1918. június 29-én, Nagy-Britannia augusztus 9-én, az Egyesült Államok pedig 1918. szeptember 2-án elismerték a csehszlovák állam létjogosultságát, a hazai cseh politikai pártok minderről alig tudtak valamit. Az is érdekes például, hogy Beneš, a fentieket ellensúlyozandó, szeptember 11-én egy átfogó üzenetet küldött Prágába, ám ez az összefoglaló soha nem érkezett meg! Mindazonáltal ismét el kell ismernünk, hogy Masaryk és Beneš emberfeletti munkát végzett nemcsak a csehszlovák állam megalapítása érdekében, hanem – főleg Beneš – az új határok kialakítása érdekében is.

Ez nagyon fontos momentum. Most megjelenik beszélgetésünkben Beneš, a diplomata és az intrikus, akiről Karel Kaplan cseh történész azt írta, hogy a cseh történelem legnagyobb törpéje volt. Mert az valószínűleg elkerülhetetlenné vált 1918-ra, hogy a Monarchia felbomoljon, a valóban problémás kérdést az új határok meghúzása jelentette. Ezzel kapcsolatban figyelemre méltóak Beneš túlzó elképzelései, amelyek térképek formájában is ránk maradtak.
– Beneš jó politikus volt, jó diplomata, ezt nem lehet tőle elvitatni. Megérezte a történelmi lehetőséget, és a csehek ezt máig méltányolják irányában. Egy cseh kollégám a múltkoriban úgy fogalmazott, Benešnek olyan határokat sikerült kiharcolnia az új csehszlovák állam számára, amilyenekről soha senki nem is álmodott. Persze, szerencséje is volt, Masarykkal együtt. Ahogyan már fentebb említettük, az orosz bolsevik hatalomátvételtől a nyugat-európai hatalmak nagyon megrémültek, ezért abban kezdtek el gondolkodni, hogy a meggyengült Monarchia helyett a „cordon sanitaire” szerepét jobban betölthetnék a Monarchia egyes nemzetei által követelt új államok, amelyek szövetségeseik lehetnének majd a térségben a német, de főképpen az orosz hatalmi törekvésekkel szemben.
A bolsevik forradalom gát nélküli terjedésétől való félelem semmiképp sem volt irreleváns aspektus az antanthatalmak nemzetközi politikájában. Hogy ez mennyire volt reális félelem, azt a háborút követő közvetlen időszak bizonyítja, hiszen 1919 tavaszán nemcsak a Magyar Tanácsköztársaság jött létre, amely Közép-Európa legsikeresebb szocialista-kommunista forradalma volt a huszadik század második évtizedének végén, hanem szinte párhuzamosan Bajorországban is létrejött egy hasonló, bár sokkal rövidebb élettartamú rendszer (a Bajor Tanácsköztársaság), majd Szlovákiában (a Szlovák Tanácsköztársaság) is. S nem hagyhatjuk ki a sorból az 1919-es év elején kitört kétéves lengyel–orosz háborút, amely mögött nemcsak területi igények álltak, hanem a kommunista világforradalom terjesztése is. A háború nagyon is megfélemlítette az antanthatalmakat, hiszen a szovjetek 1920 nyarán alig húsz kilométerre álltak Varsótól.
Az, hogy Európa, és főképpen Közép-Európa új, nagyszabású átrendezése a világháború után lényegében nem volt sikeres, már egy más kérdés. Hiszen annyi történt csupán, hogy a dualista Monarchiát nem nemzetállamokkal, hanem több soknemzetiségű állammal helyettesítették, illetve az addigi többséget több helyen kisebbséggé tették, az addigi kisebbséget pedig többséggé emelték. Azt a célt, hogy megvédjék a háború utáni Európát a nacionalizmustól és az abból eredő súrlódásoktól, nem sikerült a békekonferenciának megvalósítania. Hiszen Európa lakosságának 15%-a, azaz Európa 60 millió lakosa a háború után is kisebbségi státuszban élt, ebből 25-30 millió ember éppen a kelet-közép-európai régiókban, tehát a kontinens ama részén, ahol a nacionalizmus jelenetős tényező volt az elmúlt évtizedekben. Pontosan 7,7 millió németajkú lakos Németországon kívül élt, a második legnagyobb nemzeti kisebbségi csoportot az első világháború után az ukránok képezték, 5,2 millióval, akiket a magyarok követtek, közülük 3,1 millió rekedt a magyar állam új határain kívül. Emiatt – és az etnikai elvet nem kopírozó határok miatt – az utódállamok jórészt szembe is kerültek egymással. A nagyhatalmak eme történelmi kudarca vezetett ezt követően egyenesen a második világháborúhoz.

Ami már egy másik történet – de Beneš abban is jelen van. S messze nem olyan pozitívan értékelhető szerepben cseh szempontból sem, mint azt az első világháború utáni rendezés vonatkozásában látják bizonyos cseh történészek és politikusok. 1938-at elveszíti – nem elegánsan, csúfosan. A második világháború alatt, cserébe Csehszlovákia felújításáért, hozzájárul a szovjet befolyás erősödéséhez a térségben, sőt, Kárpátalját odaadja Sztálinnak. Mindezért csúnyán megfizet 1948-ban, amikor épp az általa is segített bolsevik befolyás ad neki is mattot. Nekem úgy tűnik, jogosan értékeljük ellentmondásosnak pályája egészét.
De térjünk vissza a prágai eseményekhez.
– 1918. október 28-án délelőtt nyilvánosságra hozták ifj. Andrássy Gyula gróf osztrák–magyar közös külügyminiszter Wilsonnak írt válaszát, amelyben közölte: kormánya kész a mielőbbi békekötés céljából külön tárgyalásokat folytatni a fegyverszünetről. Egyetért az amerikai elnök álláspontjával a birodalom nemzeteinek, különösképpen a cseheknek és a délszlávoknak a jogait illetően. Noha e diplomatikus megfogalmazást úgy is lehetett értelmezni, hogy Bécs még nem adta fel a reményét arra, hogy a cseheket és délszlávokat megnyerheti föderalista elképzeléseihez, ez már megkésett kezdeményezés volt. Október 28-án a Nemzeti Bizottság képviselői először találkoznak Genfben a Masaryk és Beneš vezette exiliummal, a találkozón a hazai ellenállás egyeztetni akarta a párizsi Csehszlovák Nemzeti Tanáccsal az önálló állam kikiáltását (tegyük hozzá, a Nemzeti Bizottság képviselői a bécsi hatóságok engedélyével utaztak ki Svájcba). Prágában ugyanakkor kikiáltották a csehszlovák államot, és intézkedéseket tettek a hatalom gyakorlati átvételére.
Ám a szó nemcsak a politikusoké volt 1918. október 28-án. Sőt, ezen a történelmi napon a tömeg vette át ismét a vezető szerepet, bár a Nemzeti Bizottság tagjai már a reggeli óráktól elkezdték óvatosan előkészíteni a hatalomátvételt. Így történhetett, hogy az önállóságot a Vencel-téren először a tömeg hirdette ki, sőt annak a nevét is ismerjük, aki a lavinát elindította: az illető František Kopecký, ötvenhét éves óvárosi zöldségárus volt. Ő volt az első, aki a politikai lapok által rosszul prezentált Andrássy-jegyzékre reagálva a Vencel-téren felkiáltott: „Szabadok vagyunk”! És ezzel elkezdődött a „forradalom”. Mire az ún. október 28-a politikusai (Rašín, Soukup, Švehla és Stříbrný) a Vencel-térre értek, már az egész téren és a hozzá tartozó utca épületein lobogtak a nemzeti lobogók, és a nép az önállóságot ünnepelte.
A hatalomátvétel simán zajlott le. Az október 28-a politikusainak sikerült a tömegmegmozdulást nyugodt keretek közt tartaniuk. Elsősorban attól tartottak, hogy a Szocialista Tanácsba tömörült baloldali pártok kihasználhatják az utca eufóriáját egy szocialista forradalomra, illetve egy szocialista állam kikiáltására. A Nemzeti Tanács Prágában maradt képviselői ettől sokkal inkább tartottak, mint az osztrák fegyveres erőkkel való összecsapástól. Október 28-án, majd 29-éről 30-ára virradóra Prágában csak kisebb fegyveres összetűzésekre került sor, amelyek nem jelentettek komolyabb veszélyt a forradalmi politikai erők számára. Az ellenállást október 30-án Bécs véglegesen leállította. A prágai csendőrség és rendőrség, valamint a cseh hivatalnokok első perctől fogva támogatták a Nemzeti Tanács törekvéseit, így a hatalom átvétele viszonylag békésen ment végbe. Október 28-án este a Nemzeti Tanács kiáltványban fordult a csehszlovák néphez: a csehszlovák állam – amelynek formájáról később döntenek – megalakult. A hatalmat ideiglenesen a Nemzeti Tanács gyakorolja. Az eddigi jogrend egyelőre érvényben marad. A prágai események hírére október 28-án és 29-én Csehországban és Morvaországban mindenütt végrehajtották a fordulatot. Október 30-án a Szlovák Nemzeti Tanács nyilvánította ki az egyesülést a csehekkel – eléggé megkérdőjelezhető módon. Kárpátalja csatlakozását majd csak egy évvel később, 1919 májusában mondják ki.
November 14-én összeült az első csehszlovák törvényhozó testület, a Forradalmi Nemzetgyűlés, amelyen a cseh és szlovák pártok képviselői vettek részt, és kikiáltották a köztársaságot, megválasztották a köztársasági elnököt (Thomas G. Masaryk), és megalakították a kormányt. A miniszterelnök Karel Kramář, a külügyminiszter Edvard Beneš lett. A bizonytalan állapotok miatt a tervezett választásokat hosszú időre elhalasztották. Így a végleges alkotmányt a Forradalmi Nemzetgyűlés hozta létre, a nyelvtörvénnyel együtt 1920 tavaszán. Sajnos, az alkotmányozó Forradalmi Nemzetgyűlés munkájában a nemzeti kisebbségek képviselői nem vehettek részt, ugyanis a padjaiba csupán cseh és szlovák képviselők ülhettek be.
Viszont a mai napig gyakran felmerül – s nemcsak – bennem a kérdés, vajon Csehszlovákiának, illetve utódállamának, Csehországnak valójában a köztársaság a legitim államformája? Valószínűleg a kérdés hihetetlennek hangzik, de a tény az, hogy Csehszlovákia a déli szomszédjaival, Ausztriával és Magyarországgal ellentétben, nem detronizálta a Habsburg dinasztiát szabályos törvénnyel, ami megszüntette volna Habsburg Károly jogát a cseh trónra, valamint minden más olyan jogszabályt, amely szabályozta a cseh trón utódlását az „Osztrák Házon” (Domus Austriaca) belül, beleértve a Habsburg Birodalom alapvető alkotmányjogi dokumentumát, a Pragmatica Sanctiót a birodalom oszthatatlanságáról.

Csak egy apró, de fontos megjegyzés: Beneš 1916-ban kiadott pamfletjében azt írta, hogy a történelmi Magyar Királyság elvesztette a jogát arra, hogy fennmaradjon a történelemben, mivel területén 50 százalék alá csökkent a magyar etnikum aránya. S most, a túlméretezett Csehszlovákiában (akkor még Kárpátalját is beleszámítva) ugyanez lett a csehek helyzete. Ennek ellensúlyozására találták ki a csehszlovák nemzet koncepcióját, amelynek segítségével a nem egész 2 milliónyi szlovákot nemes egyszerűséggel hozzácsapták a csehekhez. A szlovákok ezt a bánásmódot soha nem fogadták el, s ezért is, ha megbillent a hatalmi egyensúly a 20. században, mindig igyekeztek leválni a csehekről (1938–39, 1968, 1991–92). Kicsit meg is fricskázhatjuk őket Masaryk mondatával, amely szerint minden állam addig marad fenn, amíg az azt létrehozó eszme fenntartja. Magyarán: a hazug csehszlovák eszmére alapozott Csehszlovákia nem maradhatott fönn, Masaryk definíciója alapján sem. S ha már ide értünk: hogy próbáltak megbirkózni ezzel a helyzettel a csehek?
– Erről is szól a Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918–38 című kiadványunk. Tekintettel az első Csehszlovák Köztársaság nemzetiségi összetételére, nem meglepő, hogy a nemzeti kisebbségek kérdése, integrálásuk az állam működésébe, az államigazgatás és az önkormányzatok nemzeti kisebbségek képviselőihez való viszonyulásának kérdése, kapcsolatuk és azonosulásuk az új állammal lényegbe vágó problémák lettek, amelyekkel az új államnak meg kellett birkóznia. E tekintetben tehát a létrejött csehszlovák állam sokban nem különbözött az Osztrák–Magyar Monarchiától, ahol a nemzetiségi probléma a belpolitikai fejlődés legfontosabb aspektusai közé tartozott. A kérdés az volt, vajon az új és aránytalanul kisebb állam képes-e a nemzetiségi kérdést megoldani, illetve sikerül-e megtalálnia – a Monarchiától eltérően – a módot a velük való legjobb megegyezésre. Sajnos, nem sikerült. Sőt a cseh hivatalos politikusok nagyon gyorsan a szlovák politikusok és a szlovák lakosok bizalmát is kezdték elveszíteni, hiszen bár ragaszkodtak a kb. 65%-ot kitevő egységes csehszlovák nemzethez, annak ellenére, hogy a csehek csak az 51%-ot érték el a szlovákok nélkül, jóval magabiztosabb, többségében „cseh” politikát folytattak Aš (legnyugatibb cseh város) városától egészen Kőrösmezőig (az első Csehszlovák Köztársaság legkeletibb települése) – de ez már egy újabb beszélgetés témája lehetne.

Így van – s hívok is mindenkit következő beszélgetésünkre, ahol a könyvet mutatjuk be, és az első Csehszlovák Köztársaság kisebbségi viszonyait elemezzük majd. Ám nézzük az 1918-as panoráma utolsó képét: mi történt közben Budapesten?
– Wekerle Sándor lemondása után, október 29-én József főherceg a növekvő társadalmi támogatottság ellenére nem Károlyit kérte fel a kormányalakításra, hanem Hadik Jánost. Erre reagálva országszerte több városban tartottak a gyári munkások munkabeszüntetéseket, másnap pedig a főváros utcáit elözönlötték a tüntetők, a radikális változást akarók, akik az Astoriához, a Nemzeti Tanács ideiglenes székhelyéhez vonultak, és Károlyit éltették. Nem lehetett őket feltartóztatni. A tüntetőkhöz csatlakozó katonasággal együtt – akik a k.u.k.-s sapkarózsájuk helyére őszirózsát tűztek – másnap reggelig elfoglalták a főváros legfontosabb középületeit, közlekedési csomópontjait, a telefonközpontot, a fegyverraktárakat, és kiszabadították a politikai foglyokat. Az események hatására József főherceg meghátrált, és október 31-én a király nevében Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnöknek, így a Magyar Nemzeti Tanács pártjainak részvételével megalakult a Károlyi-kormány... De van még ennek a történetnek egy érdekes aspektusa. Nézzük csak itt meg, mi is történt pontosan 1918 októberének végén Magyarországon. Károlyi Mihályt 1918. október 31-én a király nevében először Habsburg József főherceg homo regius nevezte ki miniszterelnökké, és Károlyi a Nemzeti Tanácsban tömörült pártokból alakított koalíciós kormányával József főherceg előtt fel is esküdött a királyra. Ezzel az eseménnyel párhuzamosan viszont Budapesten kitört a forradalom, és a Károlyi-kormány kénytelen volt már november 1-jén felmentést kérni a királyra tett eskü alól. Károlyi a felmentést meg is kapta, és még aznap este a kormány felesküdhetett „Magyarországra és a magyar népre” a Nemzeti Tanács előtt.
Mindezek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy az őszirózsás forradalom eseményei során is betartották a minimális alkotmányjogi kereteket Magyarországon, bár ismeretes, hogy az 1919. augusztus 7-étől uralmon lévő keresztény-nemzeti kormányzat később, 1920. februárjában alkotmányjogi szempontból egy vastag vonalat húzott az 1918. október 31-e és 1919. augusztus 7-e közötti időszak után, s alkotmányjogi jellegű törvénnyel kizárta ezt Magyarország „hiteles” történetéből.
Nagyon izgalmas alkotmányjogi momentum ez Magyarország történetében, hiszen az újonnan felbukkant politikai elitnek máshol nem okozott semmilyen gondot csak a forradalmi momentumra felépíteni az új alkotmányosságot, a legitimitást. Kizárólag a forradalomra épült fel a politikai hatalom Csehszlovákiában is, ahol, ahogyan azt fentebb láttuk, az sem okozott furcsa mód nagyobb gondot, hogy a Habsburgok detronizálása csak amolyan „potya” módon lett megoldva, Ausztriával vagy Magyarországgal összehasonlítva. Az új politikai hatalom létrejöttét Csehszlovákiában tehát nem kis alkotmányjogi-folytonossági deficit terheli.

Köszönöm, ez egy érdekes összefoglaló volt, különösen a magyar fülnek, hiszen egy cseh szemmel látó történész nagyon érdekes szempontok alapján nyújtotta ezt át nekünk. Van még két kérdésem, mielőtt a kérdezőknek adnánk át a szót. Az első: te találtad meg Budapesten a levéltárban a párizsi békekonferenciára szóló meghívót. Milyen érzés volt kézbe venni?
– Nem tudom, hányszor fordul elő egy történész életében az a pillanat, amikor a kutatása során tényleg egy lélegzetelállító dokumentumra bukkan rá, többnyire teljesen véletlenül. Egy-két ilyen pillanatot már nekem is sikerült átélnem, s ezek egyike éppen ez volt, 2004 nyarán a Magyar Országos Levéltárban. Egy szokásos meleg nyári délután volt, s nagyon meggyötört már akkor a mindennapi hőség, egyre nehezebben tudtam már összpontosítani. Egy több száz lapból álló köteget lapozgattam ekkor, amely vegyes, számomra teljesen jelentéktelen adminisztrációs dokumentumokat tartalmazott csak. Egyre jobban úgy éreztem, hogy felesleges a további lapozgatás, de valahogyan nem tudtam abbahagyni, már szinte „kemény” harc folyt bennem a pragmatikus énem és a szorgalmas énem között. De nem adtam fel, szinte laponként vettem nagy nehezen további erőt a kötegben való böngészéshez. És megérte! A vaskos köteg közepén váratlanul megjelent előttem a szóban forgó dokumentum – a Huszár-kormánynak címzett meghívólevél a párizsi békekonferenciára, éspedig annak eredeti változata. Egy jó minőségű, A6-os formátumú fejléces papírra gépelt táviratról van szó, Harry Hill Bandholtz amerikai tábornok, a budapesti amerikai szövetséges összekötő misszió vezetőjének a saját kezű aláírásával ellátva. Budapesten ugyanis akkor csak az amerikai katonai misszió rendelkezett Párizzsal való közvetlen rádióösszeköttetéssel, annak köszönhetően, hogy az amerikai békedelegáció adóállomást üzemeltetett az Eiffel-tornyon. Az 1919. december 2-ai dátummal ellátott dokumentum közölte a magyar kormánnyal a békekonferencia előző napi döntését a magyar kormány meghívásáról az első világháborút lezáró békekonferenciára. A meghívólevél egyben kijelölte a magyar békedelegáció tartózkodási helyét is, ami a Neuillyben található Château de Madrid volt. Kicsit remegett a kezem, amikor a kezembe vettem a dokumentumot, amit aztán 2005-ben a Cseh Akadémia egyik történelmi szakmai lapja, valamint a Magyar Történelmi Társulat Századok című folyóirata is leközölt.

Ennek vonatkozásában viszont én lepődtem meg egy mondatodon, amit a múltkori budapesti beszélgetésünk alkalmával mondtál. Szó szerint azt mondtad, hogy te mindeddig abban voltál, hogy helyes volt aláírni és ratifikálni a trianoni békeszerződést. A mostani fejeddel viszont úgy gondolod, hogy ez nem így van, te a mostani tudásoddal nem írnád alá.
– Mivel történészként közép-európai viszonylatban sokat foglalkozom a világháború utáni évekkel, illetve a húszas évek első felével, sokat gondolkodom a trianoni békeszerződéshez fűződő különféle körülményeken is. Ezeket a cseh szakmai közönség részére több tanulmányban is alaposan feldolgoztam. Ezek az írások a Cseh Tudományos Akadémia egyik történelmi szaklapjában jelentek meg 2005 és 2008 között folyamatosan
A kérdésnek két rétege van. Az egyik nem nagyon fér össze a történész szakma gyakorlásának szabályaival, hiszen a történésznek nem lenne szabad azt latolgatnia, hogy mi lett volna, ha ... De hát a történész is csak ember, s ha alaposan foglalkozik egy komoly horderejű időszakkal, nem tudja elkerülni egy ilyenfajta elmélkedést sem, hiszen a kutatás fő ereje a kíváncsiság, s a kíváncsiságból egyéb kérdések is fakadnak. Tehát véleményem szerint legitimek az ilyen kérdések is, bár ezeket nagyon óvatosan kell kezelni.
A Simonyi-Semadam kormány, amely a világháború utáni első felelős kormánya volt Magyarországnak, hiszen az 1920. januárban megtartott parlamenti választások eredményei alapján jött létre, javarészt tisztában volt azzal, hogy Budapestnek alá kell írnia az adott helyzetben a békét. Ennek a politikának a „főbiztosai” legfőképpen gróf Teleki Pál külügyminiszter, Bethlen István gróf, a békedelegáció főmegbízottja és maga Horthy Miklós kormányzó voltak, akik mérsékelték a kormány által követelt magabiztosabb politikát. Sőt mondhatjuk, hogy a külpolitikai irányvonal tekintetében a kormánynak inkább formális statisztaszerep jutott, s ez nemcsak a békeszerződés kérdésében lefolyó vitában nyilatkozott meg.
A békeszerződés végleges szövegezését a magyar kormány 1920. május elején ismerhette meg. A magyar békeszerződés politikai megvitatását két fontos körülmény határozta meg. Az egyik a békeszerződéshez csatolt, többi békeszerződéstől eltérő vázlatú és terjedelmű kísérőlevél, az ún. Millerand-féle lettre dʼenvoi. Bár a kísérőlevél nem volt mentes a hagyományos támadó és hideg hangnemtől, amelyet az antanthatalmak a levert országok iránt gyakran alkalmaztak, az osztrák és a német békeszerződés kísérőleveleivel szemben azonban mégiscsak tartalmazott némi utalásokat, amelyek a magyar kormányt a határkérdés utólagos revideálásának homályos lehetőségével kecsegtették. A magyar békeszerződéshez csatolt kísérőlevél ugyanis megemlítette a békefeltételek igazságtalanságait, és kilátásba helyezte ezeknek a későbbi módosításait Magyarország javára, bizonyos feltételek közepette.
Arról, hogy a magyar kormánynak nincs más lehetősége, mint az adott helyzetben aláírni a békeszerződést, a mérvadó magyar politikai személyiségek – Teleki külügyminiszter, Apponyi Albert gróf, a békedelegáció elnöke és a miniszterelnök – azelőtt döntöttek egy szűkebb körű politikai tanácskozáson, mielőtt a békeszerződés kérdése a kormányülés napirendjére került. Tehát egy nappal azután, hogy Práznovszky Iván, a békedelegáció főtitkára május 5-én délután hat órakor átvette Párizsban a magyar békeszerződés végleges szövegét, a magyar kormányzati politika vezető személyiségei eldöntötték, hogy a békeszerződés aláírása elől Magyarország nem térhet ki – még úgy sem, hogy a magyar fél főbb észrevételeit a békekonferencia teljesen figyelmen kívül hagyta. Másnap a külügyminiszter ilyen értelemben tájékoztatta a magyar minisztertanácsot is. Teleki a kabinet többi tagját is figyelmeztette, hogy a békeszerződés aláírásának megtagadását az antanthatalmak úgy értelmeznék, hogy ezzel Budapest a békét teljesen visszautasítja. Teleki szerint ez a lépés a szomszéd államok Magyarországgal szembeni közös katonai fellépéséhez vezethetne. Erre való tekintettel Teleki utalt Soós Károly hadügyminiszter azon véleményére, miszerint Magyarország egy ilyen támadást nem tudna visszaverni.
A békeszerződés kérdését ezek után a magyar felelős politikai tényezők főképpen procedurális kérdésként kezelték, s keresték annak a módozatát, hogy milyen körülmények között tegye meg Magyarország a békeszerződés aláírását. A kérdés kényes jellegét tekintve úgy vélték, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha Magyarország egy-két újabb diplomáciai táviratváltással újból kifejezné csalódottságát afelett, hogy a békeszerződés végleges szövegezése nem tartalmaz jelentős változásokat, és Budapest azon követelését, hogy az elcsatolandó területek hovatartozásáról népszavazás döntsön, a békekonferencia elutasította. Ennek az eredménye az lenne, hogy az antanthatalmak fenyegetés közepette parancsolnának rá erélyesen Budapestre, hogy írja alá a békeszerződést. Közben az Apponyi vezette békedelegáció arra való tekintettel, hogy a dokumentum végleges szövege nem tartalmaz semmilyen olyan lényeges változást, amely lehetővé tenné az aláírását, elhatározta, hogy a békeszerződést nem írja alá, és a kormányra bízza a végleges döntést. A békedelegáció ezen határozatának ellenére Apponyi tovább is támogatta a békeszerződés aláírását, sőt saját maga is kész volt kiutazni Párizsba aláírni a békét a magyar kormány nevében.
A további kérdés tehát az volt, hogy milyen érv felemlítésével csikarjon ki a magyar kormány a békekonferenciától egy nyomatékos táviratot, amely megparancsolja a békeszerződés aláírását. A békeszerződés körül folyó politikai tanácskozások első üteme május 13-án záródott le, amikor Teleki ismertette a minisztertanáccsal a végleges tervét. A külügyminiszter a békekonferenciának adandó válaszban meglepő módon a szlovák kérdést tervezte felemlíteni. A békeszerződéshez csatolt kísérőlevél ugyanis a magyar kormányt a Felvidékkel kapcsolatban azzal akarta megnyugtatni, hogy a határ mentén összefüggő tömbben és a szórványban élő felvidéki magyarok nemzetközileg garantált kisebbségvédelem alá esnek, a ruszinok esetében pedig felemlítette Csehszlovákia nemzetközi kötelezettségét, hogy Kárpátalja a csehszlovák állam keretén belül autonómiát kap majd. Teleki ezért azt javasolta, hogy a magyar kormány a békekonferenciának adandó válaszában fejezze ki hajlandóságát aláírni a békét, de azzal a feltétellel, hogy a szlovákoknak is, akiket a kísérőlevél egyáltalán nem említett meg, egyforma önrendelkezési jog lesz biztosítva, mint a ruszinoknak – azaz, hogy a Felvidék is autonóm egységet fog alkotni Csehszlovákián belül. Ha erre a jegyzékre egy olyan válasz érkezne az antanthatalmaktól, amelyben a béke rögtöni aláírását kérik Budapesttől, a magyar kormány aláírja a szerződést, de úgy, hogy hallgatólagosan elfogadottnak fogja tekinteni a felvidéki autonómia létrehozatalát.
Bár a minisztertanács kifejezte egyetértését Telekivel és felhatalmazta a miniszterelnököt, valamint a külügyminisztert a felvázolt tartalmú válaszjegyzék elkészítésére, a végén nem ez a forgatókönyv játszódott le. A május 17-ei minisztertanácson Teleki váratlanul, a miniszterek nagy meglepetésére, egy teljesen más lépéshez ragaszkodott az antanthatalmakkal szemben. A külügyminiszter váratlanul ejtette a kitérő válaszjegyzéket, és újonnan egy sima, feltételektől mentes válaszjegyzék elküldése mellett foglalt állást, amelyben a kormány rögtön kifejtené hajlandóságát aláírni a békeszerződést, utalva az ország súlyos helyzetére. Teleki tehát ezzel azt akarta elérni, hogy Magyarország egy pillanatra se keltsen az antanthatalmaknál olyan érzést, hogy habozik a békeszerződést aláírni.
Hogy miért engedett Teleki az eredeti magabiztosabb politikából az antanthatalmakkal szemben? Május 15-én megérkezett Párizsból Bethlen István gróf, a békedelegáció főmegbízottja és Csáky Imre gróf, a békedelegáció megbízottja, aki a háttérben fokozatosan kibontakozó titkos francia–magyar megbeszélésekről tájékoztatták a külügyminisztert. A magyar békedelegátusoknak ugyanis a végén sikerült Párizsban kapcsolatba lépniük a francia pénzügyi körök ama közvetítőivel, akik a Közép-Európában való befektetési lehetőségek iránt érdeklődtek. Ezek a kapcsolatok majdhogynem hivatalos szintre emelkedtek, és egyenesen a francia kormánykörökkel folytatott bizalmas tárgyalásokká bővültek. Fő céljuk a francia tőke érdemleges bevonása volt a magyar gazdaság vérkeringésébe, amelyért cserébe a magyar fél lényeges külpolitikai támogatást remélt Párizstól a megszabott új határok utólagos megváltoztatása érdekében.
Franciaországban ugyanis 1920. január végén külpolitikai irányváltásra került sor. Ekkor, Clemenceau lemondása után Alexandre Millerand alakított új kormányt, amelyben Millerand egyszerre a külügyminiszteri posztot is betöltötte. Millerand és a francia külügyminisztérium főtitkára Maurice Paléologue a lengyel-szovjet háborúra reagálva egy teljesen új közép-európai koncepcióval álltak elő. Millerand és Paléologue egy lengyel–magyar–román blokk kiépítését tűzték ki célul, miközben nem zárták ki annak lehetőségét sem, hogy Magyarországnak jutna eme blokkon belül a vezető szerep. Éppen a francia diplomácia ezen háttérbeli politikájára adott válaszként kötötte meg Prága Belgráddal 1920. augusztusában a Kisantant blokk első szövetséges szerződését.
Bár a magyar külügyminiszter a miniszterelnökkel együtt óvakodtak a május 17-ei minisztertanácson konkrétabban beavatni az egész kormányt az új körülménybe, a végén Teleki mégis csak kénytelen volt tájékoztatni az egész kormányt a háttérben beindult titkos francia–magyar tárgyalásokról, amelyekről addig csak egy szűk körű magas rangú réteg tudott.
A minisztertanácson azonban ennek ellenére heves vitára került sor és a miniszterek többsége továbbra sem volt hajlandó kibékülni a külügyminiszter új javaslatával. Sőt, maga a hadügyminiszter is a magyar kormány magabiztosabb politikája mellett foglalt állást, és meglepő módon kifejtette azon véleményét, hogy Magyarországnak mégis csak bizonyos ellenállás jelét kellene tanúsítania az aláírás politikájában. Soós ezzel kapcsolatban ugyanis kijelentette, hogy ő kizártnak tartja annak a lehetőségét, hogy Magyarországnak tartania kellene a szomszédos államok gyors katonai ellenakcióitól. A hadügyminiszter kijelentése természetesen a külügyminiszter éles reakcióját hívta ki. Teleki figyelmeztette Soós tábornokot, hogy az elhangzott kijelentése éles ellentétben van eddigi katonapolitikai elemzéseivel, amikor attól intett, hogy Magyarország megtagadja a béke aláírását. A külügyminiszter felháborodására az is utal, hogy Teleki egyenesen kijelentette, ilyen körülmények közepette ő nem képes irányítani az ország külpolitikáját, és a beállott helyzetre való tekintettel kilátásba helyezte a lemondását.
A minisztertanácsi vita a végén kompromisszummal zárult. A kormány úgy döntött, hogy Apponyi a békedelegáció lemondólevelét egyenesen Millerandnak fogja címezni, de a kormány megbízottja az Apponyi-jegyzék átnyújtásakor egyidejűleg személyesen jelezni fogja Párizsban, hogy a magyar kormány – figyelembe véve az ország súlyos állapotát – kénytelen a békét aláírni, amit majd később jegyzék formájában is közöl Budapest az antanthatalmakkal.
Láthatjuk tehát, hogy a trianoni békeszerződés elfogadása és aláírása mögött ott voltak a titkos francia–magyar tárgyalások. Budapest ezektől sokat remélt, bár kétségkívül a felelős magyar politikai köröknek voltak kételyeik is ezzel kapcsolatban.
Franciaország új közép-európai külpolitikai irányelve azonban nem volt hosszú életű. Ennek két fő oka volt: 1920. őszén a szovjet–lengyel háború véget ért, és Paléologue-ót októberben a Quai d’Orsay-ban Beneš személyes barátja, Jean Berthelot váltotta fel.
Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a kiépülőben lévő keresztény-nemzeti magyar kormányzat reális keretekben igyekezett politizálni, mellőzve a kalandorpolitikát, még abban az esetben is, ha nagyon bizonytalannak is minősültek a kilátások. Viszont a nemzet jövőjét, sorsát a vezető politikusok nem voltak hajlandók kockára tenni.
Visszakanyarodva tehát a kérdés meritumához: arra való tekintettel, hogy a titkos francia–magyar tárgyalásokba vetett remények nem valósultak meg, a magyar kormány egy magabiztosabb magatartást tanúsíthatott volna a kérdésben, és az eredeti elképzelés szerint is cselekedhetett volna bátran, azzal a céllal, hogy egy ultimatív felkérést csikarjon ki Párizsból. Ezzel világosan tudtára adhatta volna a világnak, hogy a békeszerződést sértőnek és végtelenül igazságtalannak tekinti. Közben pedig az is kiderült volna, hogy milyen reakciót váltott volna ki az első kormányjegyzék a szomszédoknál, s e szerint lehetett volna tovább cselekedni.
Persze Apponyi az említett május 18-ai minisztertanácson utalt Soós tábornoknak arra a figyelmeztetésére is, hogy amíg a szomszédos államok hadseregei összesen négyezer löveggel rendelkeztek abban az időben, addig a magyar hadseregnek csupán négyszáz löveg állt rendelkezésére. Tehát a magyar hadsereg határaival tisztában volt az akkori kormányzat.
Tény az is, hogy az antanthatalmaknak nem volt lehetőségük Magyarországot katonailag megszállni. Ezt a békekonferencián is bevallották, 1919 nyarán, a Tanácsköztársaság végnapjai idején, amikor Párizsban a katonai intervenció lehetősége is szóba került. Az antanthatalmak képviselői kénytelenek voltak megállapítani, hogy egyrészt katonailag nem képesek erre, másrészt, hogy egy ilyen lépést a nyugati államok lakossága sem támogatna. Ráadásul úgy a francia, mint a brit hadsereget nagyon megpróbálta a spanyolnátha is, éppen az 1918–1920 közötti időszakban. Tehát már akkor nyilvánvaló volt, hogy egy esetleges Magyarország elleni katonai támadással Bukarestet, Prágát vagy Belgrádot kellene megbízni. Tudjuk, hogy a románok 1919-ben megszállták Magyarországot, annak ellenére is, hogy a békekonferencia ezt ellenezte, majd erélyesen is tiltakozott a bukaresti kormánynál e lépése ellen. A román kalandorpolitikától 1920-ban is tartottak Magyarországon. A békeszerződés körüli vitában május elején maga Teleki külügyminiszter is figyelmeztette kormánytársait arra, hogy a békeszerződés aláírásának halogatása esetében Magyarországnak nem is annyira az antanthatalmak blokádjától kellene tartania, mint inkább Románia újabb agresszív politikájától. Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy ekkor már folyt a lengyel–szovjet háború, és Románia inkább a keleti határaira tekintett nagyobb aggodalommal. Prága óvatosabb politikát folytatott, amit az is bizonyít, hogy 1919. nyarán a Párizsban tartózkodó Beneš figyelmeztette a csehszlovák miniszterelnököt, hogy a csehszlovák hadsereg semmiképp se induljon el Magyarország ellen anélkül, hogy erre felhatalmazást kapna az antanthatalmaktól. 1921 őszén viszont, amikor Habsburg Károly másodszor megpróbálta elfoglalni a magyar trónt, éppen Prága és Belgrád fogott hozzá hadseregeik részleges mozgósításához (éppen annak a szövetséges szerződésnek alapján, amelyet 1920 nyarán írt alá mindkét ország annak az ijedtségnek a hatására, hogy Párizs a szovjet veszélyre reagálva Budapestet emeli ki szovjetellenes támaszpontjává), ellenben Bukarest ekkor mérsékeltebb politikát folytatott, szem előtt tartva Franciaország politikáját a kérdésben...
Persze, a történelemben nincs alternatíva, nincs ha... De azért érdekes, hogy a trianoni békeszerződést sem az amerikai kongresszus, sem a szovjet–orosz parlament nem fogadta el, nem is tárgyaltak róla. Még Lenin is azt mondta róla, hogy az egy rablóbéke volt. Azoknak az oroszoknak volt ez a véleményük, akik történelmük folyamán mindig a hódításra szocializálódtak. Szerintem állíthatjuk, hogy a békeszerződés aláírását későbbre is lehetett volna halasztani, arra való tekintettel, milyen lépésekre került volna sor azután, hogy a magyar kormány 1920. május 21-én közölte volna Alexandre Milleranddal, hogy egyetért a békedelegáció döntésével, és ő is – mivel a békeszerződés végleges változata nem tartalmaz semmilyen olyan lényeges változásokat, amelyek lehetővé tennék az aláírását – visszautasítja azt. A halasztásra tehát megvolt a tér, ami még mindig kellő biztosítékot nyújtott ahhoz, hogy Budapest esetleg időben visszaléphessen, és kikerülje az esetleges kompromisszum nélküli katonai konfliktust. Az ország fő politikai képviselői azonban túl bizakodóak voltak, remélték, hogy a nyugati világ belátni kezdi a wilsoni elvekkel élesen ellenkező rendelkezéseken alapuló békeszerződést Magyarországgal szemben, és utólag igyekezni fog orvosolni az elkövetett igazságtalanságokat...

Hölgyeim és uraim, ez egy nagyon jó felvezető mondat a vitához. Kérem, önöké a szó.







Patrióták egymás közt


Vendég: Ján Čarnogurský
Szlovákia volt miniszterelnöke, a Kereszténydemokrata Mozgalom alapítója és volt elnöke
(fotó)


Üdvözöllek, miniszterelnök úr, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a baráti beszélgetésre. Huszonkét éve zajlott a bársonyos forradalom, amely jelentős változást hozott sok ember életébe, a tiédbe is és az enyémbe is. Örülök, hogy ennek okán elbeszélgethetünk az azóta eltelt út tapasztalatairól, s talán a magyar–szlovák kapcsolatokról is.
– Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Szerintem jó, ha vannak ilyen fórumok, ahol eszmét cserélhetünk. Ráadásul én vitára is kész vagyok: kivettem az Egyetemi Könyvtárból a szlovák nyelven megjelent könyvedet, és alaposan áttanulmányoztam azt. Kész vagyok megvitatni a részleteket is.

Köszönöm, ez megtisztelő. A kedves jelenlévők talán tudják, hogy mi a kilencvenes években a két testvérpárt, a szlovák Kereszténydemokrata Mozgalom, illetve magyar megfelelője, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom elnökeként, illetve alelnökeként és frakcióvezetőjeként több kérdésben politikailag is együttműködtünk. A mečiari időkben együtt alkottuk az ellenzék legkeményebb magját, majd együtt voltunk tagjai 1998 után az első Dzurinda-kormánynak is. Čarnogurský úr igazságügyi miniszter volt, én pedig miniszterelnök-helyettes.
Megköszönöm Kollai István úrnak, a Magyar Kulturális Központ igazgatójának kedves üdvözlő szavait és én is kifejezem örömömet amiatt, hogy megtelt ez a terem, ennyien kíváncsiak a mai beszélgetésünkre. Külön tisztelettel köszöntöm Balogh Csaba nagykövet urat és a nagykövetség további munkatársait.
Csapjunk tehát a lovak közé, s adjunk mindjárt egy pikáns alaphangot ennek a beszélgetésnek: Janko, közismert, hogy a kilencvenes évek elején te nagyon erőteljesen képviselted a politikában a szlovák nemzeti gondolatot. Hogy üdvözölhetlek tehát, mint egy szlovák nacionalistát vagy mint egy szlovák patriótát, aki a szíve mélyén azért szereti és tiszteli is a magyarokat?
– (nevetve) Látom, hogy mindjárt az aknamezőn kezdjük a beszélgetésünket. Én annyira vagyok szlovák nacionalista, amennyire te magyar nacionalista vagy. Vagyis elismerem, hogy a nemzeti gondolat mindkettőnk számára nagyon fontos. S ezt nemcsak a kilencvenes évek elején vallottam, hanem most is vallom. Gondolom, te is. A nemzeti gondolatban komoly erő rejlik, ezt nem lehet és nem is szabad figyelmen kívül hagyni. Ami pedig a magyarokat illeti, ez egy hosszabb történet.

Rendben, folytatjuk azonnal azt is, de tisztázzunk mindjárt az elején egy kérdést. 1989 végén sokakat meglepett, amikor te a Nyilvánosság az Erőszak Ellen nevű politikai mozgalom tagjaként egy kereszténydemokrata pártot kezdtél el szervezni.
– Mi ezen a meglepő? Szlovákia erősen katolikus ország, a kereszténydemokrata politizálásra igény volt itt. A Nyilvánosság az Erőszak Ellen (NYEE) kommunistaellenes mozgalom volt, természetes hát, hogy az elején hozzájuk vezetett az utam. De gyorsan rá kellett jönnöm, hogy ez nagyon amatőr szervezkedés, a vezetőinek nincs politikai tapasztalatuk, s ráadásul egyre inkább elmentek liberális irányba, amivel én nem tudtam azonosulni. Ha visszaemlékszel, kilencvenegyben én már fennhangon hirdettem, hogy most már nem a kommunizmus a fő veszély, hanem a liberalizmus.

Amely gondolatban lehet némi igazság, ám az is tény, hogy nagyon elvesztettétek az első szabad választást. Emlékszem, a választás előtt még sokan azon morfondíroztak, hogy 50 százalék alatt vagy fölött lesz-e a KDM választási eredménye. Ám a bő 17 százalékos eredményetek csak a tisztes második helyre volt elegendő.
– Mert a Nyilvánosság az Erőszak Ellen kiegyezett a kommunistákkal. Ezt inkább nekik ródd fel.

Nem azért mondom, hogy bárkinek felrójam, ez egyszerűen tény. A téma számomra azért érdekes, mert 1990-91-ben te voltál az, aki – a Szlovák Nemzeti Párt hőzöngői után, persze – a legkomolyabban kezdtél arról beszélni, hogy Csehszlovákiának szét kell válnia. Ám amikor 1992-ben oda sodródott a történet, hogy ez valósággá vált, te akkor már ellene voltál. A pártod szét is szakadt, ti pedig – velünk együtt – nem szavaztátok meg a függetlenségi nyilatkozatot 1992 júliusában, sőt, nagy meglepetésre – tőlünk eltérően – az alkotmány elfogadása ellen szavaztatok. Emlékszem, még a szavazás előtti utolsó percekben is eljöttél utánam, aki akkor az MKDM frakcióvezetője voltam, és arra próbáltál meg rábeszélni, hogy mi is szavazzunk ellene.
– Két dolog miatt történt ez így – s ezt neked akkor is nagyon világosan elmondtam. Az első: létezett még Csehszlovákia, s érvényben volt a csehszlovák alkotmány. Ez jogi és politikai szempontból komoly akadályt jelentett. A második: az egészet Vladimír Mečiar vezényelte le, amiben én két gondot láttam. Először is azt, hogy az ő autoriter módszereinek adunk ezzel a szavazással támogatást – és sajnálom, de ez be is következett, 1998-ig volt mit csinálnunk, hogy eltávolítsuk őt a hatalomból. Másodszor pedig attól is tartottam, hogy Szlovákia gazdaságilag és pénzügyileg nincs kellőképpen felkészülve az önállóságra. Ez a félelmem 1998-ig szintén valós igazolást kapott, akkorra nagyon berengett a gazdaság és a korona is, de utána szerencsére sikerült megfordítanunk a kedvezőtlen tendenciákat.

És beléptetek egy kormányba a magyarokkal...
– Nézd, azt már Vladimír Mináč is megmondta, hogy a magyarok és a szlovákok úgy össze vannak kötve ebben a régióban, mint a sziámi ikrek. Vannak ennek az együttélésnek pozitívumai is, én ezt nem tagadom, de vannak komoly negatívumai is, ezt meg te nem tagadhatod. Én egyébként Szlovákia miniszterelnökeként megvívtam a magam meccsét a magyarokkal, és megnyertem azt. A bősi vízlépcső megvalósítására gondolok, az egyértelmű szlovák győzelem.

Anyagilag drága győzelem, soha nem fogja pénzügyileg behozni magát. És egy kommunista szörnyszülemény...
– Biztosítja a határt, ez a legfontosabb.

(nevetve) Aha, csak kibújt a szlovák nacionalista...
– Patrióta, ebben a kérdésben patrióta. Sok minden történt az elmúlt két és fél évtizedben, ez igaz, de mi, szlovákok, nem jöttünk ki belőle rosszul.

Néha a mi segítségünkkel...
– Igen, de ti is megkaptátok érte a magatokét. Mármint úgy értem, hogy hozott számotokra is pozitívumokat ez az időszak. Van egyetemetek, van hidatok Párkány és Esztergom között, van kisebbségi nyelvhasználati törvényetek... Egyébként emlékeztetlek, hogy az ezzel kapcsolatos vitában én a te oldaladon álltam a kommunista Ľubomír Fogašsal szemben.

Amit ezúton is köszönök. És megköszönöm azt is, hogy igazságügyi miniszterként 1999-ben támogattad Robert Fico eltávolítását a kormány képviseletéből a strasbourgi Európa Tanács előtt...
– (nevetve) Nem mondhattál volna szívemnek kedvesebb javaslatot, mint azt, hogy váltsuk le Ficót. Egy percig sem haboztam, Ficót egy kommunista őscsökevénynek tartom ma is.

Akkor most igaza van Tatarkának, vagy nincs? Dominik Tatarka mondta ugyanis, hogy egy rendes szlovák családban kell lennie egy kommunistának és egy fasisztának – értsd: antikommunistának is. Kis nemzet a szlovák, mondta, így is fordulhat a történelem kereke meg amúgy is, és jó, ha minden helyzetben van kéznél valaki, aki éppen fölül lehet. A te édesapád jó kapcsolatban volt Tisóval, te pedig miniszterelnök korodban, sokak nagy megdöbbenésére, František Mikloškóval együtt elmentél Gustáv Husák temetésére.
– Magánemberként...

Rendben, de ez mégiscsak egy politikai állásfoglalás...
– Emberi állásfoglalás. De nem akarok elfutni a kérdésed elől: Husákot én államférfinak tartom, ezt nyilvánosan is elmondtam. Az más kérdés, hogy bonyolult korban élt, és követett el hibákat is. Az is igaz, hogy édesapám közeli munkaviszonyban volt Tisóval – de megjegyzem, Esterházyval is. Ez is egy olyan kor volt.

Igen, ez kétségkívül érdekes kérdés. Azt kell mondanom, hogy a szlovák politikusok közül te és František Mikloško viszonyultok szinte egyedülikként korrekt módon Esterházy Jánoshoz, és ezt szeretném itt nyilvánosan is megköszönni. Mi ennek az oka?
– Én csak a saját nevemben nyilatkozhatom, Mikloškót magát kérdezd az okokról.

Kérdeztem. Egy szerzetes barátjára hivatkozott, aki megtérítette őt, a matematikust. Ez a szerzetes együtt ült Esterházyval valamelyik börtönben, s azt mondta Mikloškónak, hogy ő egyetlen szent embert látott életében, az pedig Esterházy volt. Azért, amilyen méltósággal és mély istenhittel viselte a megpróbáltatásokat a börtönben.
– Igen, én is így tudom. A mi esetünkben viszont az édesapám mondta, hogy Esterházy valódi magyar nemesként viselkedett a politikában, nehéz helyzetekben is. Apám tisztelte Esterházyt, s én megbízok apám értékítéletében. Apám képviselőtársa volt Esterházynak, és visszaemlékezései szerint jól kijöttek egymással.

És ez egy újabb pont, ahol köszönetet kell mondanom neked a segítségedért. Emlékszel, 1999-ben igazságügyi miniszterként meghívtalak egy kávéra és arra kértelek, nézzétek meg a minisztériumban, hogyan lehetne Esterházyt rehabilitálni.
– Emlékszem, persze, az elemzés meg is van valahol. S emlékszem a Dzurindával folytatott közös beszélgetésünkre is ebben a kérdésben. Ez ugyanis nem csak jogi, hanem politikai kérdés is. A nehézség abban van, hogy Esterházyt ugyanama népbírósági törvény alapján ítélték el, mint Jozef Tisót. Ha tehát hozzányúlunk az Esterházy-kérdéshez, automatikusan megnyílik vele a Tiso-kérdés is. Ez Pandora szelencéje, s ezt Dzurinda sem vállalta fel.

Ez így volt, valóban. De te azért néha másféle módon is trükköztél velünk, magyarokkal...
– Mire gondolsz?

Az 1990-es év történéseire. A Kereszténydemokrata Mozgalom megalakulására, s azokra a trükközésekre, amelyekkel minket is be akartatok darálni a KDH-ba.
– Mi komolyan gondoltuk azt, hogy csináljunk egy közös pártot. Abban lehet, hogy nagyobb esélyeitek lettek volna.

Ugyan, kisebbségben lettünk volna a párton belül, mindjárt ott leszavaztatok volna, nem működött volna a dolog. És azután nézzük csak meg, kiket indítottatok 1990-ben a listátokon a magyarok közül – mert azért maradtak nálatok néhányan.
– Kikre gondolsz?

Nem akarok neveket mondani, nehogy valaki megbántódjon a jelenlévők közül is, de maradjunk annyiban, hogy nem voltak olyan szinten, hogy erőteljesen tudták volna képviselni a szlovákiai magyarok érdekeit.
– Ez a mi hibánk? Azok közül választottunk, akik nálunk maradtak. Ha te a KDH-ban maradtál volna, biztosan téged is indítottunk volna a listán.

Miként emlékszel arra vissza, miért nem lett Duray Miklós miniszter a nemzeti megbékélés szövetségi Čalfa-kormányában 1989-ben? A NYEE pozsonyi központja jelölte őt. Igaz, hogy te is ellene voltál?
– Nem, az én véleményemet nem kérték ki ebben az ügyben. Tudtam arról, hogy van ilyen javaslat, de a döntést semmilyen módon nem tudtam befolyásolni. Én úgy tudom, hogy Čalfa és a csehek nem fogadták el sem a minisztérium létrehozatalának gondolatát, sem Duray Miklós személyét. Ezt Čalfa később nyíltan el is mondta nekünk. És a NYEE vezetői gyorsan visszakoztak, nem álltak ki Duray mellett, legalábbis annyira, hogy ragaszkodtak volna a kormánytagságához. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy egy átmeneti kormányról volt szó, amelynek csak néhány hónapra szólt a mandátuma, s a legfőbb feladata az volt, hogy kezelje a legsürgősebb ügyeket, és elvezesse az országot az első szabad választásokhoz. Lényegében egy ügyvivő kormányról volt szó.

Milyen érzés volt letenni az esküt a Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmányára a fő normalizátor, Gustáv Husák kezébe?
– Nekem ez a téma az egész életemet végigkísérte. Szóltunk már arról, hogy édesapám a második világháború idején létezett Szlovákia parlamenti képviselője volt, s ez a tény 1948 után erősen rányomta a bélyegét családunk életére. Apámat a kommunisták megbízhatatlan személyként kezelték, nekem a káderjelentések miatt nagyon nehezen sikerült csak bejutnom a középiskolába. Az első évfolyamot Késmárkon kellett végeznem, utána léphettem csak át Pozsonyba. Ugyanígy jártam az egyetemmel is, először csak a Szlovák Műszaki Egyetemre vettek fel, ahol becsülettel el is végeztem az első évfolyamot. Aztán aktív egyetemistaként azt tanácsolták a cseh barátaim, hogy lépjek át Prágába, és tegyek különbözeti vizsgát. A csel bejött, igaz, az már a 68 felé való menetelés enyhébb időszaka volt, s így sikerült jogászi végzettséget szereznem 1969-ben a prágai Károly Egyetemen. Mivel a normalizációs szél akkor még csak köztársasági szinten fújt, s a frissen létrehozott föderációban működtek bizonyos zavarok, ezt kihasználva sikerült ledoktorálnom 1971-ben, már Pozsonyban. Néhány évvel később ez már lehetetlen lett volna, annyira bekeményedtek a viszonyok. 1970-től 81-ig ugyan végezhettem ügyvédi tevékenységet, de 1981-ben már rám szálltak, mivel ellenzékieket védtem bírósági ügyekben. Egy ideig sofőr voltam, majd egy rövid időre üzemi jogász, azután pedig, 1987-től teljesen elvesztettem a lehetőséget bármilyen alkalmazásra, a Charta 77 miatt. 1988-tól kezdtem kiadni a Bratislavské listy című szamizdat folyóiratot, ezért 1989 nyarán megint lecsuktak. Novemberben egyenesen a börtönből mentem a Szlovák Nemzeti Felkelés terére, a tüntetőkhöz.

Igen, erre én is emlékszem, ahogy megjelentetek ott Miroslav Kusýval, mint két tépett hattyú. S arra is, milyen diadalordítással fogadott benneteket a tömeg. Pár nap múlva pedig szövetségi miniszterelnök-helyettes lettél a szövetségi nemzeti megbékélés kormányban. Olyan ez a történet, mint egy mese.
– Igen, az a tüntetők nagy győzelme volt, hogy kiengedtek bennünket. Előtte pár nappal a börtön előtt is tüntettek a kiszabadításunkért, ha jól emlékszem, vagy 15 ezren. Akkor már érezhető volt, hogy a rendszer komolyan megroppant.
De vissza a kérdésedhez: szép időszak volt 1989 novembere-decembere, de egy kissé kaotikus is. A régi alkotmány volt életben még decemberben, így értelemszerűen arra tettük le az esküt. Havel is arra esküdött, hogy hű elnöke lesz a Csehszlovák Szocialista Köztársaságnak.

(nevetve) Annak a szocialista köztársaságnak, amelynek politikai berendezkedése ellen egész életetekben küzdöttetek.
– Igen... De tudod, hogy akkor nem erről volt szó, hanem arról, hogy törvényes módon megtörjük a kommunisták egyeduralmát. És ez sikerült. Az ország megnevezése fennmaradt 1990 márciusáig.

(nevetve) Világos, de azért mégis csak pikáns helyzet, ismerd el. Haveltől is megkérdeztem egyszer, milyen érzés volt elmondani az esküben, hogy a Csehszlovák Szocialista Köztársaság jó elnöke leszek, s erre azt mondta, hogy ne is kérdezd, izzadtam alatta eleget.
– Én nem izzadtam, számomra nem a szöveg volt a fontos, hanem a tény: buktak a kommunisták.

Egyetértünk, én is ekkor kerültem bele az úgymond nagypolitikába. De váltsunk témát: mit érzel, amikor azt a szót hallod, hogy autonómia?
– (nevetve) Ez egy érdekes szó. Nézd végig a szlovákság huszadik századi történelmét.

Teminus technicus, több rétegű tartalommal. Egyenesen: szerinted mikor lenne hajlandó Szlovákia területi autonómiát adni az itt élő magyaroknak?
– Ha olyan helyzetbe kerülnénk, hogy az ország jövője függne ettől. Vagy ha olyan erősek lennétek, hogy ki tudnátok ezt csikarni belőlünk. De ahogy nézem, ilyen helyzet messze nem fenyeget. A nemzetközi körülmények nem ebbe az irányba hatnak, s a magyarok ez irányú igényei is gyengülőben vannak.

Ez utóbbi kijelentésed mire alapozod?
– Ne haragudj, de 2010-ben a Most-Hídra szavaztak, nem rátok.

Ez változhat.
– Akkor újragondolhatjuk a kérdést. Egyébként szerintem egy kulturális autonómia előbb-utóbb megvalósulhat a szlovákiai kisebbségek számára is. A kormányban is mindig támogattam az előterjesztéseidet a kisebbségek védelmének ügyeiben, ezt nem tagadhatod. Szlovákia megerősödött, Magyarország meggyengült, más alapokon lehet közelíteni ezekhez a kérdésekhez. A nemzetközi politikai helyzet a stabilitást szorgalmazza, s a magyarok közül is egyre kevesebben feszegetik a határok megváltoztatásának kérdését.

Hajlandó lennél tehát holnap kiülni velem a kamerák elé és nyilvánosan megtámogatni a kulturális autonómia-kérelmünket?
– (nevetve) Ezt nem mondtam. De szerintem az oktatásügyi és kulturális autonómia megadása, ha Szlovákia léte vagy nemzetközi megítélése szempontjából sokat számítana, valószínűleg nem lenne áthághatatlan akadály. A területi autonómia viszont más kérdés, az komoly gond. A szlovák politikusok jól tudják, hogy ötmillió szlovák és csaknem 15 millió magyar él a földön, ez az arány, valamint a történelmi múlt és a jelenkori politikai történések óvatosságra késztetik a szlovák politikusokat. Annak ellenére, hogy a szlovákiai magyarok többsége nem veszélyezteti Szlovákia szuverenitását, jó tudni, hogy a történelmet általában nem a többség alakítja, hanem a politikusok. Szerintem a szlovák politikusok óvatosságához döntő részben hozzájárult a mai magyarországi politikai hatalom is, amikor 2010-ben olyan törvényt szavaztak meg, amely a trianoni döntést igazságtalannak minősíti.

Mert az volt. Legalább így, egymás közt ismerjük el, hogy az első világháború utáni határokat nem az etnikai elvek alapján húzták meg.
Ám ennek ellenére egyetlen magyarországi releváns politikai erő sem kérdőjelezte meg a ma érvényes határokat. A trianoni diktátummal kapcsolatos dokumentum sem törvény, hanem egy nyilatkozat, és az sem vonja kétségbe a jelenlegi határokat.
– Csak azért nem, mert a jelenlegi nemzetközi politikai helyzet ezt nem teszi lehetővé. De ez bármikor változhat, és akkor a magyarok is nyíltan kétségbe vonnák a trianoni határokat.

Már a jövőbe is látsz? Most mondjam azt, hogy adja Isten, hogy igazad legyen? Egyébként nincs olyan érzésed, hogy a szlovák parlament gyakran úgy viselkedik, mint a nem létező Magyar Királyság regionális törvényhozó testülete, hiszen gyakori eset, hogy a magyarországi történésekre reagálva hoznak értelmetlen válaszokat?
– Ismered a régi mondást, jobb félni, mint megijedni. Egyébként, ha a magyar politikai elit 1918-ban jobban odafigyelt volna a dolgok alakulására, jobban is kijöhettetek volna ebből a helyzetből.

Látod, ezzel nem tudok vitatkozni. Janko, az utolsó kérdésem: pánszláv elkötelezettségű ember vagy?
– Ezt hogy érted?

Az oroszbarát nyilatkozataid, tagságod a Valdaj-klubban...
– A Valdaj-klub egy vitafórum, számomra megtiszteltetés, hogy meghívnak a találkozóikra. Ami pedig az oroszokat illeti: el kellene gondolkodni néhány kérdésen, például azon, hogy milyen lesz a 21. század, mely ország lesz az új szuperhatalom? Kína, Oroszország? Szerintem annak ellenére, hogy a kínai gazdaság rendkívül gyorsan fejlődik, a kínai történelemben és az ötezer éves hagyományukban még sosem volt példa arra, hogy erőszak útján próbáltak volna terjeszkedni. Oroszország viszont már Nagy Péter cár idejétől számítva nagyhatalom a fegyvergyártásban, ez érvényes a mai napig is, ezért valószínű, hogy az oroszok befolyása nagyobb lesz a jelenkor történelmének alakulására, mint a kínaiaké. Nem árt jóban lenni az oroszokkal, én azt mondom.

Rendben, csak nehogy megint tankokkal jöjjenek látogatóba...
– Ugyan, ma már más világ van.

Reméljük. Hölgyeim és uraim, azzal zárom a beszélgetésünket, hogy ez is remek példa volt arra, hogy a magyarok és a szlovákok számos témáról egyetértésben tudnak kommunikálni – egészen addig, míg a szlovák–magyar viszony elő nem jön. Én úgy vélem, eme helyzet javítása érdekében elsősorban a szlovákok magyarokról alkotott megítélésén kellene változtatni, és ebben egy olyan tekintélynek számító személyiség, mint amilyen Ján Čarnogurský is, jó példával járhat elöl. Köszönöm a beszélgetést.

(2011. november 15.)






A nemzet érték, a történelem fontos forrás



Vendég: Glatz Ferenc
akadémikus, történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, Budapest
(fotó)


Hölgyeim és Uraim, szép jó estét kívánunk mindannyiuknak! Tisztelettel köszöntöm önöket, örülök, hogy elfogadták a meghívást, és eljöttek erre a mai beszélgetésre.
Nagyon sokszor halljuk azt, hogy valami gond van a magyarságtudattal, mintha gondok lennének Magyarországon is azzal, hogy hogyan tudja a magyarság, Magyarország meghatározni önmagát. A nem éppen szívderítő népszámlálási adatok után itt, Szlovákiában nekünk, magyaroknak is el kell gondolkodnunk azon, mi az, ami jó és rossz abban, amit teszünk, merre lehetne továbbmenni, illetőleg hogyan tudnánk a pilléreket, amelyeken tovább tudunk építkezni, valamilyen módon körülírni és megfogalmazni.
Ehhez a kialakulóban lévő társadalmi vitához próbál ez a beszélgetéssorozatunk is hozzájárulni, amelynek mai vendége Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia kétszeres volt elnöke, volt miniszter, akit nagy szeretettel köszöntök.
Elnök úr, kezdjük a témát általános szinten. Miért fontos Glatz Ferencnek a nemzet, mint fogalom? Miért kezdett el Glatz Ferenc a 70-es évek végén, a nyolcvanas években ezzel a témával foglalkozni? Miért indította útjára a História című folyóiratot, majd később a Magyarok Európában című sorozatot? Mit jelent számodra ez a kifejezés, mennyire erős, megtartó erő ez, illetve melyek esetleg a visszahúzó elemei? És mi az, ami a 21. században e körül a gondolat körül véleményed szerint fontos lehet számunkra?
– Ez most nem előadás, ugye, hanem egy beszélgetés? Csak mert föltettél néhány olyan kérdést, amelyekre, ha most megpróbálnék komplex módon válaszolni, akkor – szerkesztő emberként – azonnal legalább egy négy fejezetből álló tanulmányt kellene írnom, hiszen valóban mindig minden mindennel összefügg.
De ha már a múltat kezdted el emlegetni, hadd mondjam el, hogy meglepett a kérdésed, mert ilyen kérdést eddig soha nem tettek fel nekem, nevezetesen, hogy miért lettem akadémikus. Valójában, ha visszagondolok, soha nem akartam történész lenni, nemhogy a nemzeti kérdéssel foglalkozni. Én tulajdonképpen matematikusnak készültem, fanatikus matematikus voltam, egy külvárosi iskolából vertem meg a belvárosi, budapesti diákokat országos versenyeken. Példamegoldásokban mindig én voltam a legjobb, emellett zenész is voltam – egyébként máig játszok hangszereken. B-kategóriás zenészként kerestem a kenyeremet diákkoromban is, a hatvanas években. Ha tehát azt mondta volna valaki nekem 13 éves koromban, hogy én egyszer majd történész leszek, meg hogy a nemzettel fogok foglalkozni, hát enyhén szólva is azt feleltem volna neki, hogy ne tessék engem ugratni.
De hát jött 56, és akkor – tulajdonképpen egyik pillanatról a másikra – teljesen átrendeződtek az értékek. Az emberek hirtelen elkezdtek filozófiáról, a nemzeti lét kérdéseiről beszélni. A nemzeti költészetről például. Persze, korábban is tanították ezt nekünk, kötelező olvasmány volt, ám 56-ban nagyon gyorsan mindennek megváltozott a látószöge.
Én tulajdonképpen akkor, 15-16 évesen kezdtem el az addig kicsit talán a szórakozás szintjén kezelt történelemmel foglalkozni. Ha most tehát a kérdésedre direkt módon kellene válaszolnom, azt mondanám, hogy a történelem, a magyar történelem és általában a nemzeti problematika 56 hatására kezdett el engem foglalkoztatni. Megadatott, hogy elég sikeres, befutott történész lettem, nagyon fiatalon felkapott emberré váltam. Később kiszabadulhattam a történelemből és a nemzeti problematikából, s azonnal elkezdtem természettörténettel foglalkozni. A székfoglalómat már ebből tartottam, gályaszemlélet és a társadalomtudományok témakörben, azaz, hogy a Földet egy élő egységnek kell tekinteni, mint az univerzum egy adott részét.
És meg kell mondanom, hogy az utóbbi években sokat foglalkoztam lemeztektonikával is, mert a Kárpát-medence geotörténeti alakulásáról akarunk most néhány geokémikus, geofizikus kollégámmal egy nagy művet csinálni, arról, hogy hogyan alakult ki ez az egész Kárpát-medence természettörténetileg, és hogy körülbelül mit lehet jósolni, mi lesz itt a jövő. Persze, a szlovákok meg a szerbek is rá fognak egyszer erre jönni, hogy sokkal több itt a közös probléma, mint ami a nemzeti veszekedéseket indokolná.
Bennem tehát van egy ösztönös vonzalom a matematika és a természettudományok iránt, de úgy hozta az életem – no meg az érzelmeim –, hogy történelemmel és hát azon belül a nemzeti kérdéssel kezdtem el foglalkozni. Aki 56-os, az ezt megérti. Nem azért, amiért a mai fiatalok foglalkoznak sokszor azzal, hogy volt-e vagy sem hun-magyar rokonság, mert az teljességgel mindegy. Bennünket azért érdekelt a nemzeti problematika, mert volt itt egy szovjet megszálló hadsereg, és itt voltunk mi, egy kis nemzet, sőt, több kis nemzet volt itt. Tulajdonképpen ennek a nemzeti kérdés iránti érdeklődésnek tulajdonítható, hogy a Magyarok a Kárpát-medencében című kiadványunk 1988-90-ben például kétszer 70 ezer példányban fogyott el. Először tárgyaltuk akkor a magyar történelmet a határon túli magyarokkal egységben, ezért is lett a kiadvány címe Magyarok a Kárpát-medencében. Lényegében korjelenség volt ez, és én valószínűnek tartom, hogy ha nincs a szovjet megszállás, nem lett volna ez a Trianon miatti ellenségeskedés sem közöttünk, kis nemzetek között. S ha nincs ez az aktuális hangsúlya ennek a problematikának, akkor én valószínűleg lemeztektonikával meg geomorfológiával foglalkoztam volna, és ennek a matematikai kiszámíthatóságával. Ám most, hogy aktív intézetigazgatóként nyugdíjba vonultam, az egyik legnagyobb lelki problémám az, hogy megírjam-e x-szedszer a rövid magyar történelmet, mert most, hogy elküldted a kérdéseidet, már világos előttem, hogy újra kell gondolnom az egész magyar történelmet. Nagyon ravasz kérdések voltak.

Jól értettem, hogy zeneszerzéssel is foglalkoztál...
– Most is foglalkozom. Egyik barátomat nemrégiben temettük, az Enyedi Gyurkát, és egy remek D-moll kantátát írtam otthon emlékül hozzá. Én – ízig-vérig matematikusként – az összhangzatban voltam igazán erős, és ilyen értelemben nem okoz gondot nekem az átjárás a mollok és a dúrok között, és a szűkítettekkel való játék, mint például a dzsesszben. Így aztán a 60-as évek elején nagyon sok pénz kerestem a dzsesszel, mert ugye, a dzsessznél nincs mese, ott rögtönözni kell, és Budapesten akkor még hiány volt ebből a típusú zenészből.

Elnök Úr, az, amit mondtál, logikus és tiszteletre méltó. De mégse volt talán magától értetődő és kötelező, hogy ilyen szintre emeltétek a barátaiddal, munkatársaiddal ezt a témát. S talán az Akadémia tagjai is megéreztek ebből valamit, s ez – szerintem legalábbis – hozzájárult ahhoz, hogy kétszer is megválasztottak a Magyar Tudományos Akadémia elnökének. Ezek szerint te – s azért most mégis csak próbáljunk megmaradni a történelemnél – valami miatt fontosnak tartod a történelmet.
– Én a történelmet mindig fontosnak tartottam, noha megmondom őszintén, úgy gondolom, hogy a történettudomány ma már nem a nagy tudomány, nem a „big science”. „Big science” volt szükségszerűen a második világháború után, mert valahogy meg kellett az emberiségnek magyarázni, ami történt. Gondolják el, a két háború között összesen volt húsz évnyi intervallum. Annyi, mint napjaink és a rendszerváltás között. S a két világháború Európából jött. Valahogy meg kellett magyarázni tehát az embereknek, hogy miért is történt mindaz a borzalom.
A történelem, ha úgy tetszik, az emberek mindennapi életében olyan, mint az együttható. Nem lehetett a zárójelen belüli jelenségeket elképzelni anélkül, hogy az együtthatót nem ismertük volna. Ilyen értelemben a történelem tehát szükségszerű. Szükségszerű volt, hogy a nagy tudomány legyen, s mi, akik akkor vezető tisztségeket töltöttünk be, Ránki György és Berend T. Iván, tudatosítottuk ezt. Komolyan foglalkoztunk vele, csak én később kiugrottam ebből, elmentem miniszternek, utána meg azt mondtam, hogy nekem ez a történelem túl szűk. A világmindenséghez, a politikához és a közélethez képest egy szűk szegmens csak.
Nos, azt akarom mondani ezzel, hogy ez a történettudományos bumm elmúlt. Én ezt meg is mondom nyíltan a tanítványaimnak, bár nagyon kevés tehetséges gyerek jön ma már történelem szakra, Magyarországon legalábbis. Bennünket viszont szenvedélyesen érdekelt annak idején, kinn, a buckában, futballozás meg horgászás közben is erről beszéltünk. De nem hiszem, hogy a gyerekek ma odakint a történelemről beszélnének. Sokkal inkább az informatikáról, meg az internetről, ami szerintem Gutenberg óta a legnagyobb értelmi forradalma az emberiségnek és a gondolkodásnak. Bennünket 56-ban olyan szenvedéllyel érdekelt a történelem meg a nemzeti problematika, mint amilyen szenvedéllyel az én kamasz unokáimat az internet és a világ megismerhetősége érdekli ma.
Az az igazság, hogy én szerencsésnek érzem magam, hogy a történelemmel foglalkozhattam, de úgy gondolom, hogy a történelem ma már nem emelkedik úgy ki a tudományok közül, mint ahogy az 50-60-as években kiemelkedett. Ma már úgy látom, hogy az emberiség érdeklődését jobban leköti a jövő, s én ezt nagyon hasznosnak tartom. Én már a gyerekeimet sem engedtem történésznek, pedig mind a kettő annak akart menni. Ami egy kicsit furcsa dolog, mert én nagyon liberális, egy monarchiabeli konzervatív liberális ember vagyok, Európa legjobb pártjának a CDU-t tartom meg az SPD-t, de hogy a gyerekeim meg most az unokáim mit tanuljanak, abba bizony beleszólok.

Egy kicsit azért veselkedjünk neki a múltnak mégiscsak. 800 évvel ezelőtt ugyanannyi magyar volt Európában, mint angol. Ők nagyhatalom lettek – volt olyan időszak is, amikor azt mondták, hogy az angol birodalom fölött soha nem megy le a nap –, mi pedig valahogy szétrázódtunk. Kevesebben is vagyunk, meg szét is rázódtunk. Talán rossz geopolitikai helyre is sodort bennünket a sors, egy komoly ütközőzónába. Mégis, mit csináltunk rosszul, elnök úr, s ha már a CDU-t meg az SPD-t említed, mit csináltak jobban a németek a történelemben, mint mi?
– Ez tulajdonképpen olyan kérdés, mint ha egy fizikusnak feltennéd azt a kérdést, hogy mi a véleménye a Big Bangről, a Nagy robbanásról. S a szegény fizikusnak, aki valamelyik résznek a szakértője, egy olyan kérdésre kellene válaszolnia, amelyre soha nem tudtak választ találni. Stephen Hawking, aki mozgássérült és nagy fizikai zseninek tartják, rengeteget foglalkozik ezzel, mégsem tud választ adni minden kérdésre.
Ha tehát így teszed fel nekem a kérdést, akkor körülbelül ilyen komolysággal tudok erre válaszolni. Nem viselkedünk mindig észszerűen, ilyenek vagyunk. Többek között ezért is van, hogy nem vagyunk annyian, mint az angolok meg a németek. Természetesen egy nemzet történelmét mindig a realitások, valamint a természeti és a világpolitikai adottságok között kell szemlélni. Azért egy valamit hadd mondjak el neked. Az angolok azok úgy angolok, ahogy a magyarok nagy része magyar. Nézd meg, hányféle etnikumot asszimiláltak tulajdonképpen magukba. Az egyik világkongresszuson egy előadást rögtönöztem az európai nemzeti nyelvek születéséről, és ott a manchesteri 17 nagy kohót hoztam fel példaként.
Úgy tanítják – s a jelenlévők közül is sokan tanultuk ezt nyilván –, hogy volt Kazinczy, Széphalom és a Levelek, s ebből keletkezett a magyar nyelv. Hát kérem, ez egy szamárság szerintem. Az a magyar nyelv, amit mi ma beszélünk, az úgy keletkezett, hogy jött az ipari-technikai forradalom, jöttek az üzemek, s oda a dolgozók. Az első igazi jó magyar értelmező szótárak tulajdonképpen a munkásoknak készültek, mert az üzemben, ahová dolgozni jöttek a szlovákok, a szerbek meg a legkülönbözőbb nemzetiségű emberek, nem értették volna a munkafolyamatot, ha nincsen közös nyelv.
A manchesteri 17 kohónál be tudtam bizonyítani, hogy legalább fél napi járóföldre kellett, hogy legyen a település a munkahelytől, ha ott akart valaki dolgozni. Másrészt a kohót folyamatosan üzemeltetni kellett, s ennek következtében szükségszerű volt egy dialektusokat áthidaló nyelv kialakulása. Az angol nyelv tulajdonképpen így jött létre az ipari-technikai forradalom idején, vagyis képes volt asszimilálni, képes volt magába olvasztani más dialektusokat. Szerintem a magyarság is azért tudott így megmaradni – s ezt most már felelősséggel mondom –, mert történelme nagy része során befogadó volt. Ez a nemzet, akármit mondanak is ránk a szomszédjaink, évszázadokig nagyon toleráns volt.
Véleményem szerint éppen a befogadó tulajdonsága volt az, ami ezt a nemzetet megtartotta. Vonzó volt magyarnak lenni, és nem igaz, amit a szlovák vagy a román nacionalizmus sokkal korábban állított, azaz, hogy mi, magyarok elnyomtuk és elmagyarosítottuk őket. Hogy Apponyi tett rossz lépéseket, tudjuk nagyon jól, de hát az az akció teljesen sikertelen volt, és csak arra volt jó, hogy a fél világ megharagudjon ránk. Az, hogy Trianonban ennyire ellenségesek voltak velünk szemben a nagyhatalmak, abból vezethető le, hogy a fél világ utált bennünket. Olyannak mutattak be bennünket, mintha mi itt nem csináltunk volna mást, mint elnyomtuk volna a zsidókat, elnyomtuk volna a szlovákokat, a románokat, a délszlávokat... Ami nem igaz, de ezt a hírt keltettük magunkról.
Jeszenszky Géza jól megírta, hogy az elveszett presztízs erősebb történelmi tényező, mint a rossz cselekedet. És szerintem ma Magyarországról – hadd politizáljunk egy kicsit, hiszen állampolgár vagyok, nekem is van véleményem – sokkal rosszabb vélemény alakult ki a nyugati közvéleményben, mint amilyen a valós helyzet. És erre oda kellene figyelni.
Nem igaz tehát, hogy 1918 előtt mi a korhoz viszonyítva rosszul bántunk volna a nemzetiségekkel. Az viszont igaz, hogy elrontottuk a hírünket a világban, és ezért ellenszenvvel fordult felénk a világ. Ilyen értelemben véve talán úgy kellett volna feltenned nekem a kérdést, hogy ennyi rossz földrajzi tényező ellenére, tulajdonképpen hogyan tudtunk mi így megmaradni? Mert ez a csodálatos, és én ezt óriási sikertörténetnek tartom. S nem is értem, hogy néhányan miért vannak állandóan kétségbe esve, és temetik a magyar nemzetet. Megengedem, persze, hogy az angolok szerencsésebb helyen élnek. Tény, hogy Közép-Európa komoly ütközőzóna, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül.

Végül is itt vagyunk tehát, mint mondtuk, az ütközőzónában: a Kárpát-medence nem egy nyugodt hely, mondod. Jött az iszlám a százötven éves török megszállás idején, jött a Kelet, majd a Nyugat. De téged nem zavar az, amit Bibó mondott, hogy állandóan meg vagyunk késve? Az a bizonyos első kohó is miért Angliában jött létre, miért nem Százhalombattán vagy Pesten, vagy netán Csepelen? Miért vagyunk mi mindig megkésve? Most is futunk a Nyugat után. Ha most az aktuálpolitikát nézzük, megint azt mondjuk, hogy fel akarunk zárkózni Nyugat-Európához életszínvonalban is, technikában is... Megint nem fog sikerülni, s megint csak futni fogunk utánuk. Mitől vannak előbbre ők? Ők se kímélték magukat, nem spóroltak emberrel, vérrel! Nézd meg a franciákat, harcoltak az angolszászokkal, a németekkel, az olaszokkal, ütötték ők is egymást az évszázadok folyamán, s mégis mi mentünk az olasz egyetemekre, mi mentünk a Sorbonne-ra tanulni! Miért nem jöttek ők a pécsi egyetemre például? Miért több a találmányuk, fejlettebb a társadalmi rendszerük? Mitől van ez az örök megkésettségünk – s egyáltalán, hogy látod ezt a kérdést, szerinted van ilyen egyáltalán?
– Jó, akkor maradjunk megint a Hawking-problémánál, tehát általánosságokat fogok mondani. Az, hogy a világ melyik részén, hogyan és miként alakulnak ki központok, az természetesen bizonyos típusú természeti kincsekben való gazdagságnak, az ottani munkamegosztás fejlődésének stb. köszönhető. De még előbbre megyek, mert ugye, a nemzetről kezdtél beszélni...
Azért szaporodott el az emberi nem a földön, mert egy éghajlatváltozás következett be, körülbelül 11 700 évvel ezelőtt, az ún. holocén korban. Máig nem tudjuk, miért, egyszerűen a Földnek az egymást követő jégkorszakai között beállt egy interglaciális periódus, azaz a jégkorszakok közötti periódus, amit most élünk meg. 25 ezer évvel ezelőtt még több mamut volt az európai kontinensen, mint emberi lény. S akkor hirtelen elkezdődött a felmelegedés az egész Földön, folytatódott Afrikából a kirajzás stb. És érdemes megnézni – a kérdésedre csak így tudok válaszolni –, hogy hol szaporodott először el az ember.
Öt ilyen helyet tudunk megmutatni a Földön pillanatnyilag, ott, ahol az élelemszerzés és az élelemszerzést kiegészítő kézműves tevékenység a legkönnyebb volt. Ezek közé tartozik a Földközi-tenger medencéje. Ezzel magyarázható, hogy tulajdonképpen az a történelem, amit mi itt megélünk, tehát, mondjuk a Krisztus előtti 5000 évtől, a csiszolt kőkorszaktól kezdve máig, az itt valósult meg. Végül is a legmagasabb kultúrák – tulajdonképpen Mezopotámia is – mind ide tartoznak, a Földközi-tenger medencéjéhez. Vagyis azok a népek, amelyek kedvező helyen foglaltak helyet, és amelyek gyorsan hozzájutottak az eszközkészítéshez – a csiszolt kőhöz, később a fémekhez stb. –, eleve előnybe kerültek, majd amikor megjelent a kereskedelem, a hajózás, ezek következtében felvirágoztak. Akkor még nem voltak a földön olyan utak, mint amilyeneken most száguldozunk. Vad növényzet volt mindenütt. Európa egy hegységekkel tagolt vidék, természetes tehát, hogy a tengeri népek, amelyek hajóval tudtak közlekedni, gyorsabbak, tapasztaltabbak és műveltebbek lettek. A hajózáshoz tájékozódni kell, ahhoz csillagászati, matematikai ismeretek is kellettek. Ezek a népek kereskedtek, hoztak-vittek, valaminek az értékét gyorsabban felismerték, és természetes, hogy a földközi-tengeri medence körül lakó emberek, mint amilyenek az észak-afrikaiak voltak, mondjuk a Krisztus előtti néhány században, a rómaiak, a görögök vagy aztán később a hajózó britek, hollandok, előnyre tettek szert a kontinens belsejében élő népekkel szemben.
Jó kérdés a germán népek ügye. Erre az eddigi legjobb válasz a szakmában az, hogy a germán népek a történelem során föntről lefelé húzódtak. Ez megint összefügg egyébként egy felmelegedéssel, a Krisztus utáni 2-3. században, ami aztán egész katasztrofálissá vált a 9. században. Az avarok minden valószínűség szerint úgy haltak ki, hogy az állattenyésztéshez egyszerűen túlságosan aszályos lett a Kárpát-medence, az évi 600 mm-es csapadékról valószínűleg visszaesett 200-300 mm-re, az pedig katasztrofális félsivatagos állapot. Nos, a tengeri népek mellett a németek, a germánok okozzák a legnagyobb fejtörést a történészeknek. Én azt fogadom el, hogy részben a faluközösség kialakulása, tehát egy szellemi alap, és ugyanakkor a vastechnikának az elterjedése volt az, ami a germán népeket – és az utódaikat, a németeket – így felemelte.
Ezek a kérdések vita tárgyát képezik, de ugyanakkor jelzik azt is, hogy milyen nehézségekkel kellett ezeknek a kontinentális népeknek megküzdeniük. Az tehát, hogy a magyarság itt megtelepedett, és ki tudta alakítani a kultúránkat, elismerésre méltó. Persze, e téren is van vita, én ebből a szempontból – mondhatni nyugodtan – magyar nacionalista vagyok, mert nekem az a véleményem, hogy a magyarságnak ez a türelmes befogadó készsége, amit István Intelmeiben szoktak fölfedezni, egy nomád tulajdonság. És ebből a szempontból sokkal európaiabbak vagyunk az angoloknál, mert a tolerancia nomád mentalitás. A nomád mentalitás leegyszerűsítve az, hogy beállsz a birodalomba, de megtartod a vallásodat...
Említetted a kérdésedben a törököt, rendben, de azért a reformáció hatását sem kerülhetjük meg. Magyarország nem lett volna ilyen erős, ha a katolikus Habsburgok vannak az Alföldön. A török toleránsabb volt a protestánsokkal szemben, mint a katolikusok. Mit követelt ugyanis a török? Adót, esetleg emberadót – a háborúban részt kellett venni. De hát a nomád birodalom is ezt követelte. A magyar uralkodó rétegnek ez a következetes idegenszerető volta, a befogadó készsége – azt mondhatnám, hogy modernsége, mert ma ez egy modern államszervező elv –, én szerintem a nomád birodalmakból ered, és végig megmaradt a magyar politikai kultúrában. És alig van néhány periódus, amely kivételt jelent ez alól. Legyünk őszinték, a holokauszt-periódus nem volt méltó hozzánk, egy magyar ember saját belső indíttatásból korábban nem követett volna el ilyen bűntényt. A középkori magyaroknál vagy a honfoglalóknál ilyen elképzelhetetlen lett volna.
Összegezve a kérdést, én úgy vélem, a magyar nemzetnek ez a befogadó készsége vezetett oda, hogy ennyire asszimilálni tudott különböző népcsoportokat. Itt van például az én családom, a Glatzok is olyan „gyüttment” niederöstereicherek voltak valószínűleg... De soha nem jutott eszébe senkinek, akár Glatz nagyapámnak, vagy bárki másnak a családból, hogy ő nem magyar ember. Vagyis mindegyikük asszimilálódott, jó értelemben... Ez egy ilyen nemzet, és én nagyon büszkén vagyok magyar, meg kell mondanom. S a világ minden részén elmondom, hogy a mi alapelvünk a befogadó készség volt. Nem igaz tehát, hogy mi itt a különböző nem magyar népeket megpróbáltuk volna intézményesen vagy fizikailag elnyomni.
Szerintem ez a befogadó készség és képesség egyébként máig a legnagyobb vitakérdés közöttünk itt, a Kárpát-medencei politikát tekintve is. Hogy mennyire legyünk befogadóak továbbra is, hogy mit várhatunk el a szomszédjainktól, vagy hogy mennyire legyünk kirekesztőek. Megmondom őszintén, én most is azon a véleményen vagyok, a legjobb recept Európában a magyarság számára az, hogy ezt a sok évszázados befogadó mentalitását továbbviszi. És ez olyan dolog, amit felmutathatnánk Európának. Nem kötözködni kell tehát állandóan velük, összeomlottunk volna, ha nincs az Európai Unió. Én tehát egy magyar nacionalista vagyok, egy büszke magyar ember, mint láthatod.

Néhány mondat erejéig térjünk vissza még ahhoz, hogy bejöttünk ide a Kárpát-medencébe, államot alapítottunk, amire méltán büszkék lehetünk. Te azt mondod, hogy vannak nemzeti sajátosságok, ezek szerint kell, hogy legyen magyar nemzeti sajátosság is, nemde? Elnök úr, 150 évig itt volt a török nálunk, a Balkánon egy kicsit tovább is. S azt láttuk, hogy a szláv eredetű bosnyákok testületileg muzulmánokká lettek, ugyanakkor 150 év alatt a magyar szállásterületen egyetlen község sem vált testületileg muzulmánná. Miért maradtunk meg? Hiszen volt itt egy muzulmán hatalom, s úgy nézett ki, hogy örökre – vagy legalábbis nagyon sokáig – itt is marad. Bécset ostromolta, Európát ostromolta. Lehet, hogy ez talán nagyon is 21. századi gondolat, de sok magyar fejben megfordulhatott volna, hogy érdemes lenne úgymond „átmenni törökbe”. Aki ezt megtette volna, mint ahogy megtették a bosnyákok, az előtt akár óriási jövő is állhatott volna. De mi, magyarok mégis azt mondtuk, hogy nem. S ezt a nemet Dobó István elég egyértelművé tette. Miért lettek a bosnyákok muzulmánok, s miért nem lettünk azok mi?
– Nyilván tudják, hogy akadémiai elnök is voltam, meg miniszter is, ráadásul kutató történész... Mindhárom pozíciót figyelembe véve mondhatom, hogy erre a kérdésre nincs hivatalos álláspont. Nem győzöm ezt hangsúlyozni. Az elnökségem óta a Magyar Tudományos Akadémiának nincs álláspontja ezzel kapcsolatban. Nem igaz az sem, hogy az Akadémiának van álláspontja a hun–magyar kérdésre. Arra sincs testületi álláspont. Persze, a kutatóknak van egyéni álláspontjuk, van ilyen több is a török kérdésre vonatkozóan is.
Tény, hogy a török nem csinált kényszer-elnemzetlenítést. Senkinek a nyelvét nem vette el, beleértve a bosnyákokat is. És nem vette el senkinek sem a hitét. Így tudtak a bolgárok is megmaradni. Szerintem van viszont egy másik nagyon jelentős tényező, amelyet talán nem veszünk kellőképpen figyelembe. Ez pedig az, hogy a magyar kultúra szellemisége a reneszánsz idején, a 15. század második és a 16. század első felében néhány alapvető változáson is keresztülment, amin a szláv népek például, különösen a délszláv népek nem mentek keresztül. Kialakult egy olyan nagybirtokrendszer, amely – ha úgy tetszik, a maga embermegtartó képességével – meg tudta óvni a nemzetet. Ne feledjük, a nagybirtokrendszer nemcsak azt jelentette, hogy a szegény jobbágyokat kizsákmányolták, hanem azt is, hogy biztosították a bíróságokat meg a védelmet, fenntartották az úthálózatot és a kereskedelmet. Létezett tehát ez az államtól független szervezet: a nagybirtokrendszer, amely tulajdonképpen megtartotta az életlehetőségeket.
Szerencsénk volt azzal is – s itt jön a képbe a Felvidék óriási szerepe –, hogy volt itt egy erős polgárosító hatás, egy erős német hatás is. Én attól tartok, hogy nem vesszük elég komolyan a Felvidék szerepét a magyar állam történelmében. Vagyis azt, hogy a Felvidéken, ezeken a hegyekkel jól tagolt vidékeken az akkori ércvagyonnal jól gazdálkodó német, majd később már erős magyar városi polgárság volt. Ennek következtében kialakult egy olyan közösségi kultúra a felvidéki német és magyar nyelvű városokban, amely tovább éltette a Magyar Királyságban a magyar kultúrát. Nem csak a nyelvi kultúrát, hanem az általános gondolkodási színvonalat is. Ne felejtsük el, hogy a felvidéki kultúrában mindig csak Selmecbányát, meg egy-két kiemelt helyet emlegetünk, ám szélesebb értelemben egy komoly, jó minőségű reneszánsz értelmiség létezett itt! És amikor a török visszavonulása után kiüresedtek a mi belső pusztáink, akkor ez a régió, ez a hatás a Magyar Királyság óriási erőtartalékává vált. Többnyire csak az Erdélyi Fejedelemségről beszélünk, mert ugye, egy magyar embernek mindig Erdély fáj a legjobban. Én ebből a szempontból is kicsit másként látom a dolgokat, nem alapvetően, de némileg másként gondolkodom. Tehát véleményem szerint a másik fontos tényező: ez a német sugalmazású felvidéki polgárosító hatás.
És volt egy harmadik tényező is: az egyházak hatása. Az egyházak történetét értelemszerűen először papok írták meg, s ők egyfajta teológiai szemléletet vittek mindig ebbe bele. 45 után aztán ideológiai okokból elhanyagoltuk az egyháztörténetet, s ez a vonal kiesett a köztudatból. Mára a dolog még problémásabb lett, mert az egyház történetéhez jól kellene tudni latinul, és ismerni kellene azoknak a népeknek a nyelvét is, amelyek az egyházi nagybirtokokon éltek. Ezek a szlovákok vagy lent, délen éppen a horvátok, délszlávok stb. voltak. Az egyház szervezett történelmével való rendszerszerű foglalkozásnál azonban sokkal egyszerűbb olyan témákkal foglalkozni, amelyeknél egyben van a forrásanyag, be lehet menni a levéltárba, kikérni a dokumentációt és megírni azt, esetleg hozzákeresni egy-két szakirodalmat.
Összegezve, a mi egyházaink tehát kiválóan viselkedtek, és óriási szerencsénk volt azzal, hogy a török elviselte a reformációt. Az egyházszervezet – katolikus és protestáns egyaránt – remekül vizsgázott. Gondold csak el, hogy a Károli Biblia nyelve milyen szenzációs magyar nyelv, egy olyan szintű magyar nyelv, hogy párhuzamba állítható a lutheri német nyelvvel is! Nekünk időben volt nemzeti nyelvű bibliánk! Nekünk időben voltak olyan papjaink, akik tanították, szolgálták, vezették a népet. A szerzeteseket is beleértve, mert a szerzeteseket mindig lebecsüljük. Az egyház nem szerette őket, pedig a szerepük óriási volt, a szerzetesek tanították a népet írásra-olvasásra, gazdálkodásra, szőlőmetszésre vagy egészségügyre stb. is. Remek szerzetesrendjeink, remek egyházaink voltak, és szerencsére nagyon jó főpapjaink is.
Mindig csak bántják a Habsburg-hű Pázmányt is. Pedig Pázmány Péter nélkül nincs az az irodalmi nyelvi kultúra, amelyen ma beszélünk! A pázmányi nyelv csodálatos, a maga korában olyan szintre emelte a magyar nyelvet, hogy az egy szinten állott – véleményem szerint – az akkori irodalmi olasszal vagy a némettel. Szerintem ezek a tényezők magyarázzák, hogy a magyar nyelvi kultúra ilyen jól megmaradt a másfél százados török uralom alatt is.

Csak egyetlen megjegyzés Pázmányhoz. Nem tudom, hallottad-e, hogy megtalálták a sírját a pozsonyi Dómban és a legjobb értelemben megszállott Pázmány-kutató most a pozsonyi egyházmegye püspökhelyettese, Halkó József atya, aki Pázmány leveleit olvassa. Egy félig szlovák, félig magyar családból származó emberről van szó, ami külön méltányolandó. Azt hiszem, kevesen vagyunk, akik rendszeresen foglalkozunk ezzel a kérdéssel, úgyhogy ezt is örömmel jegyzem meg. De megütötte a fülem egy másik mondatod: a Magyar Tudományos Akadémiának tényleg nincs hivatalos álláspontja a magyar–hun kapcsolatrendszerről?
– A Magyar Tudományos Akadémiának semmiben sincs hivatalos álláspontja. Nem is lehet. A tudomány épp az a fluidum, amelynek szabadnak kell maradnia, hogy fejlődhessen. A tudománynak éppen az a lényege, hogy nem hivatalos. A fejlődésnek éppen az az alapja, hogy nem korlátozom a kutatói fantáziát. Úgyhogy mi csak a politikától félünk, nem egymástól, és nem is attól a sok autodidaktától. Bár én kedvelem az autodidaktákat, még akkor is, ha néha durván megkritizálják az embert. A lényeg, hogy nincs hivatalos álláspont.

Teljesen logikus, köszönöm szépen. Mert az ember, amikor néha olvas erről, az akadémia iránti tiszteletből is, meg bizonyára a bélyegző miatt is...
– Van még tisztelete az Akadémiának?

Pozsonyban van. Mi tiszteljük a Magyar Tudományos Akadémiát, a Szlovák Tudományos Akadémiát már nem annyira. Még Dušan Kováč barátod is nagyon furcsákat mond néha, de hát ez megint csak egy specifikuma Szlovákiának...
– ...Meg kutatói szabadság kérdése is. Azért, hogy a Dušan Kováč úgy írja meg Szlovákia történetét, hogy Zsigmond nevét alig írja le, a baráti borozgatásainkon megkapja tőlem a kritikát. De hát neki kell a lelkiismeretével elszámolnia, mindnyájunknak egy élete van, egy lelkiismerete. Persze, van egy tudományos lelkiismeret is, és ha most elkezdeném a vélemény és a gondolkodás szabadságát korlátozni, akkor nem jutnánk előrébb, akkor sohasem találnának ki semmi újat az emberek. És ilyen értelemben én a hun–magyar rokonságot vallókat sem bántom. Legyen nekik az a véleményük...

Említetted a nyelv és a tudat fontosságát. Milyen nyelven fognak beszélni Budapesten száz év múlva? Megmarad-e a magyar nemzet? Mi lesz Európával, te hogyan látod? Amerikanizálódunk, tehát egy amolyan rágógumi-társadalom lesz Európában, vagy maradnak az államok, marad a nemzet, marad a kultúra, marad a nyelv? Pozsonyban ötven év múlva beszélnek majd még magyarul, szerinted?
– Erre az egyik barátom válaszát tudom idézni, a nemzetközi urbanisztika legnagyobb alakja volt. Amikor élete utolsó másfél évében már tudta, hogy menthetetlen, összefoglalta a véleményét a városról. Mondom, kiváló urbanista volt, sok mindent leírt és elmondott a témáról. De most, amikor már tudta, hogy meg fog halni, azt mondta, hogy aki megéri, az majd meglátja. No most én is így vagyok ezzel, az ember másként gondolkozik a halála előtt, mint korábban. Végül is, ha valaki ilyen kérdésekkel foglalkozik, mondjuk, a nemzeti kultúra fejlődésével évszázados távolságokban, akkor jobban hozzá tud szólni ahhoz, hogy milyen irányba mehet a fejlődés, mint az, aki a kocsmában éppen megivott két fröccsöt.
De megint csak úgy érzem, a kérdések alapján is, amelyeket feltettél, hogy újra kell gondolnom ezt az egész magyar nemzeti történelmet. Én most már meg vagyok győződve arról, hogy a nemzeti fejlődés alapja a legkevésbé az érzelmi forrásokra vezethető vissza – ahogyan azt és ahogy tanítjuk is –, hanem a napi anyagi érdekekre.
Ahogy az ember gondolkodása finomodik, a fogalomvilága is mind erőteljesebb lesz. Ez történt az írásbeliség elterjedésével a 16-17. században. Majd jött a kötelező iskoláztatás a 19. században, jött a hivatali rend, ahol megint csak írásbeliség, fogalmi kultúra van. Ennek következtében a nyelv az egész életünkben sokkal fontosabb szerepet játszik, nemcsak egymás megértésében, hanem a szociális előrejutásban is. Aki nem tudja differenciáltan kifejezni magát, az nem fog előrejutni. Ezért nem véletlenek a nemzeti nyelvek fejlődései az ipari-technikai forradalom után, a 19. század második felében. Történészkollégáim már többször is kijelentették, hogy az állításaimat el tudják fogadni a Kárpát-medencében, mármint a szomszédok is, amikor azt mondom, hogy mi, magyarok a magyar nyelvi kultúránkat igyekeztünk mind differenciáltabbá tenni, s ez fontos fejlődési impulzus volt. Egyetemeket alapítottunk hozzá, és ezzel elősegítettük a magyar értelmiségképződését. És értelmiséggé lenni, mérnökké lenni stb. komolyabb fizetéssel, szociális előrejutással is jár. Ugyanúgy követelték ezt maguknak egyidejűleg a szlovákok és a többi nem magyar és nem német népek is. Meggyőződésem, hogy ez fontos eleme a folyamatoknak.
Attól tartok, hogy mi túlságosan a magyar történelemből próbáljuk meg Trianont levezetni, mint ahogy Magyarország felbomlását is. Ha az Osztrák–Magyar Monarchiát vesszük alapul, vagy a párhuzamosan létező Török Birodalmat, az szintén több nemzetiségű volt. Azért volt szükségszerű, hogy ezek a birodalmak szétessenek, azért növekedtek bennük a feszültségek, mert a bennük lévő különböző népcsoportok azt követelték, hogy a saját anyanyelvükön képezhessék magukat. A magyarok és a németek tehát a Monarchiában előnyben voltak, mondjuk, a szlovákokkal szemben, akiknek nem volt anyanyelvi egyetemük. Minekünk meg volt, méghozzá milyen remek! A németekről nem is beszélve. Ilyen értelemben tehát én azt mondom, hogy a fogalmi kultúra gyarapodása és a differenciált kifejezésmód szociális szerepe óriási fontossággal bír. Ezáltal gazdagodni lehetett, okosabb lehetett a polgár, a kíváncsiságát jobban kielégíthette az ember, s ez szükségszerűen a nemzeti közösségek erősödéséhez járult hozzá.
Ez a véleményem az Európai Unióval kapcsolatban is. Az Unió tényleg sikeres vállalkozás lesz, ha nem lesz ennyire kiszolgáltatva az állami adminisztrációnak és ennek a sok színésznek – a politikusokat szoktam így nevezni. Európa akkor lesz sikeres, ha kulturálisan-szellemileg is meg tudja magát csinálni. Ha a mai bürokráciát visszafogják, s ha világossá válik, hogy a nemzeti identitás sokkal fontosabb nekünk, mint az állampolgári identitás. Megismétlem, a nemzeti identitás szerintem a jövő Európájában fontosabb lesz, mint az állampolgári identitás.
A 19. századi liberális állameszme természetesen az állampolgári identitást mindenek elé tette, hiszen az állam szolgáltatja az utakat, a beszedett adópénzből működteti az egészségügyet, bíróságokat, rendőrséget, a közigazgatást, az egyéb szolgáltatásokat stb. De azzal, hogy ezt összetoldotta a nemzettel, vagyis nemzetállamokat szervezett, a területén élő nem többségi vagy nem anyanyelvi kultúrákat elkezdte visszaszorítani. De ne menjünk messzire, ma is megkérdezik tőlem az újságírók, hogy meddig lesz szükség rátok, etnikai pártokra. Én azt mondom, amíg a magyarság kisebbségben van bizonyos állami térségekben, amíg nincsenek meg a kollektív jogai, amelyek azonos jogokat és szociális megélhetést biztosítanak a többségi néppel, addig kell etnikai alapú párt. Ha ez majd meglesz, lehet, hogy akkor az emberek azt mondják majd, hogy nincs rá már szükség.
A nemzeti nyelv tudása, a nemzeti kultúra fejlettsége tehát szociális kérdés is. 2000-ben elkészült két HGP, azaz a Humán Genome Projekt két variációja. Olyan következtetések vannak benne, amelyek nagyon elgondolkodtatóak, bár ez még csak a kezdet, és több része még mindig elemzés tárgya. De világossá vált például, hogy az az álom, miszerint mindenki két-három nyelven fog majd itt beszélni, nem reális. Azt az elképzelést, hogy több nyelven ki lehet magunkat egyformán fejezni, azt, kérem, felejtsük el, mert ez nem igaz. Hamis tehát az az elképzelés, hogy le kell mondanunk az anyanyelvünkről, és hogy csak a szlovák nyelv tömjénezendő. Az emberi nemnek csak nagyon kis része alkalmas arra, hogy három nyelven kifejezze magát. Ennek következtében az anyanyelv, az ún. első nyelv igenis fontos lesz, ezért nekem az a véleményem, hogy az anyanyelvhez való jog tényleg alapvető emberi jog. Az úgynevezett liberális barátaimmal nem tudok soha megegyezni abban, hogy ez magánügy lenne. Mert nem az, ez objektív adottság, emberi jog. Azok a területi igazgatási egységek, amelyek nem adnak lehetőséget az anyanyelv minél magasabb szintű kiképzésére, azok rossz államigazgatási egységek. Ha tehát még egyszer nekem szegezed ezt a kérdést, akkor én azt tudom erre válaszolni – mintegy pajzsként –, nekem az a véleményem, hogy az Európai Uniónak korlátoznia kell a kisebbségek elnyomását is. Amit – szerintem – nem eléggé erőteljesen tesz manapság, én egy sokkal erősebb Uniót képzelek el már ma is. A kisebbségekre pedig az eddiginél sokkal jobban oda kell figyelni, mert ők is az Európai Unió polgárai.
Annak idején, amikor bennültem az egyik legfelsőbb tanácsadó testületben, kezdetben nagyon szuperállam-ellenes voltam. Most már nem vagyok az. Az a véleményem, hogy amennyiben az Európai Unió ütőképes területi igazgatási szervezet akar lenni, jó lenne, ha lenne közös külügyünk – a közös pénzügyük már kialakulóban van. De nincs közös rendőrségünk, nincs közös hadügyünk sem, márpedig olyan területi igazgatási egység még nem működött a világtörténelemben, amelyik ezekkel ne rendelkezett volna. Ám ha errefelé fogunk haladni, meggyőződésem, hogy a nemzeti identitás sokkal fontosabb identitás lesznek, mint az állampolgári. Hogy még érdekesebbet mondjak: én tényleg nagyon szeretem Magyarországot, ez az én hazám, de a nemzeti identitásom erősebb, mint az országhoz való ragaszkodásom. Ha tehát én a világ bármelyik részén élnék – és én nagyon sok helyen jól érzem magamat a világban, mert ilyen alkalmazkodni tudó ember vagyok –, akkor is mindig magyar ember maradnék! Én a magyar nyelvű kultúrát szeretem, amellett nem okoz gondot, hogy németül írjak, angolul is, oroszul is jól tudok, és franciául is olvasok. Sok nyelvet kell nekünk, kis nemzeteknek tudnunk. De meggyőződésem, hogy ebben a tarka Európában a nemzeti identitások lesznek a döntők, nem az állampolgári identitások. Pontosabban szólva, a nemzeti identitás fel fog zárkózni.
A kérdésedre válaszolva tehát az a véleményem, hogy az én eddigi tanulmányaim arról szólnak, hogy a 21. században a nemzeti elv, mint olyan, a nemzeti közösség és az azt összetartó nyelvi kultúra meg fog maradni. De ez nem történik automatikusan, ezért tenni kell! És ezért tartom fontosnak azt is, hogy a magyar kormány erőteljesebben támogassa a határokon túl élő magyarokat, igen, anyagilag is, mert ez nemzeti érdek! Főleg akkor, amikor azt látjuk Európában, hogy kicserélődik az európai néptakaró. Legyünk észnél: körülbelül akkora néptakaró-változás zajlik ma Európában, mint amilyen a népvándorlások korában volt! Azaz a 6. századtól a 10. századig történt hasonló, aminek eredményeként mi is idekerültünk és itt ragadtunk. Természetes tehát, hogy ötven, hatvan vagy hetven év múlva azok a déli népek, ahol nincs elég élelem, nincs elég víz a továbbszaporodásra, szükségszerűen jönnek majd fel észak felé. Nem igaz, hogy ez csak egyszerű munkavállalás kérdése, jönniük kell, ha meg akarnak élni. Elsősorban a víz és az élelmiszer miatt. Említettem már, hogy öt vagy hat olyan térség van az utóbbi tízezer évben a Földön, amely igazán jó élelmiszer- és víztermelő térség. Ide tartozik Európa, az európai félsziget, és ide tartozik ez a terület is, ahol mi is élünk. Az el- és bevándorlások Európája tehát megállíthatatlan, és a nemzeti identitások lesznek benne a döntők, nem az állampolgáriak. Megmondom őszintén, adófizető polgárként én azért szavaztam meg a kettős állampolgárságot, mert ez a nemzet túlélése szempontjából alapvető kérdés.
A politikai nemzet viszont egy egészen más kategória. Én a kultúrnemzetről beszélek. Mi kultúrnemzetként fogunk megmaradni, ha akarjuk, ha nem. És ahhoz, hogy ez a kultúrnemzet megmaradhasson, szükséges, hogy segítsük ennek az intézményeit, a politikai intézményeit is. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan magyar etnikai politikai képződmények, amelyek a politikai küzdőtéren biztosítanak intézményeket, költségvetési eszközöket, de kulturális intézményeket is. Összegezve én tehát azt mondanám, hogy ötven év múlva is lesz magyar nemzetkultúra, sőt azt mondanám, lehet, hogy regionálisan differenciáltabb lesz. A te unokáid, még inkább idevaló tájszólással beszélik majd a magyart, és az erdélyiek, meg a délvidékiek is. Nem veszett fejsze nyele ez tehát, hanem egy jó ügy. És még azt is hozzáteszem, hogy a nemzeti identitás mellett programba kell venni a szociális programokat is. Mégpedig olyan szociális programokat, amelyek az ott letelepült magyarságnak a lakóhelyi megélhetését segítik. Ehhez kell felhasználni az európai uniós lehetőségeket is. És ha ez sikerül, akkor a magyarságmegtartó erőtök szerintem még erősebb lesz. Én azt mondom, reális alternatíva, hogy a magyar anyanyelvűség megmaradjon itt, a Kárpát-medencében. Ehhez azonban átgondoltabban kell cselekedni, túltekinteni a határokon, például az egyetemfejlesztés ügyében is.

Az utolsó mondataiddal kiemelten egyet értek...
– Közös politika kellene. Ne feledd, hogy én miniszter is voltam a rendszerváltás idején. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ha például mi nem tervezzük meg regionálisan a felsőoktatási politikánkat, akkor agyoncsapjuk a határon túli magyar tudományos intézményeket. Hiányzik tehát a Kárpát-medencében való politikai gondolkodás. Nem szavazókat kell vadászni a határokon túl, hanem komplex módon kell gondolkodni és cselekedni. Én szavazatvadászatra egy filléremet sem adom szívesen, de arra, hogy erősítsük a kulturális intézményeket, támogassuk a magyar egyetemeket, a magyar egyesületeket, könyvkiadást stb. arra szívesen adózok, akár kétszer ennyit is.
És most megint csak azon kezdek el hirtelen gondolkodni, hogy tulajdonképpen erre a kérdésedre is milyen bonyolult a válasz. Persze, jó, hogy ötven évben gondolkodunk, de ahhoz az kell, hogy mind az anyaországban, mind pedig itt egy olyan szakpolitizálás folyjék, amely azt megalapozza. Ahhoz pedig tehetséges szakemberek kellenek, nem pártkatonák, itt is, meg Magyarországon is.

Elnök uram, tíz perccel ezelőtt, amikor azt mondtad, hogy milyen optimista vagy a magyarság jövőjét illetően, majdnem azt feleltem, hogy ez gyönyörű zárszó lehetne. De egy dolog felett nem sikolhatok el, engedd meg hát, hogy ehhez visszatérjek. Ennek a blokknak az elején beszéltél a genómról és a genetikáról, és említettél egy dolgot a nyelvtudásról. Hogy is van ez pontosan?
– Nem igaz az, hogy képesek vagyunk korlátlanul több nyelven anyanyelvi szinten kifejezni magunkat. Vannak bizonyos egyedek – a százalékot elfelejtettem, de azt hiszem, 4-5 százalék –, akik képesek arra, hogy kettőnél több nyelven anyanyelvi szinten kifejezzék magukat. Magyarán, nincs mese: az anyanyelv az anyanyelv. Biztosítani kell a jogokat, ne jöjjenek nekem a nagy nemzetek azzal, hogy ha mi szeretnénk valakik lenni, akkor asszimilálódjunk.

Akkor most lefordítom ezt pozsonyi magyar vagy szlovákiai magyar problémára. Ostobaság tehát az, amit néhány szlovákiai magyar közösségi ember, de például Čaplovič miniszter is mond és elfogad, hogy a szlovákiai magyar diákok tudásszintjét a szlovák nyelvtudásukkal mérjük. Ezt próbálják erőltetni mindenütt a szlovákiai magyar iskolákban, s ezt harsogja a szlovákiai magyar értelmiség liberális része is...
– Kérem, a szlovákok is emberek, ők is tévedhetnek. Egyébként azért hadd mondjam el, hogy Apponyi, aki nagyon okos ember volt, és a társai is komolyan gondolták, hogy a magyar nyelvet megtanulni nagyon egyszerű dolog. Na de azért mi ezen már túl vagyunk! És nagyon fontos, hogy legyen az embernek empátiája a másik iránt, vagyis próbálja megérteni az ő gondját is. Az ilyen jellegű szlovák vélemények szerintem teljesen olyanok, mint a századelős magyar vélemények voltak.
Persze, többe kerül a kisebbségi kultúra, ezt megengedem. De ez civilizáltság és demokrácia kérdése is, ráadásul ne feledjük, hogy a kisebbségekhez tartozók is fizetnek adót. És most hadd ne beszéljek a magyarországi kisebbségpolitikáról... Olvassák egyszer el a magyar alkotmány preambulumát. Mennyit beszélünk mi a magyarországi nem magyar népekről? Kevesebben vannak, persze, de vannak! Csak jelzem, hogy ez általánosabb jelenség, ilyen értelemben a többségi nemzet sajnos gyakran megpróbálja lenyúlni az államot, és megpróbálja megspórolni a kisebbségi kultúra pluszköltségeit. Magyarország, hála Istennek, azért már túllépett ezen. Visszatérve tehát a felvetésedhez, Magyarországon és Európában szerintem már mindenki tudja, hogy az anyanyelvi kultúrához való jog a legmagasabb szintű emberi jog. De tessék hozzátenni, hogy az anyanyelvi kultúrához való legmagasabb szintű kiműveltség emberi jog és szociális kérdés is egyszerre.

Elnök úr, említetted a beszélgetésünk elején, hogy egy K und K monarchiabeli úriembernek tartod magad...
– Azt nem mondtam, hogy úriember..., azt mondja más.

Rendben, akkor mondom én. Mondhatom? Mert ez teljesen rendben van. Én most mégis a 19. század végére akarok visszamutatni Apponyistól, mindenestől. Tudatosítva a kor hibáit is. Azért abban a korban volt egyfajta felülemelkedettség és elegancia is. Engedd meg tehát, hogy itt most nyilvánosan is megismételjem azt, amit 1996-ban mondtam a parlamentben a bigott szlovák államnyelvtörvény elfogadásakor, hogy inkább kérnénk az Apponyi-törvény tükörváltozatát a számunkra ma, mert az sokkal liberálisabb volt, mint a hatályos szlovák államnyelvtörvény. Községi szinten meghagyta az anyanyelv használatát, községi és regionális szinten az a nyelv volt a fő nyelv. Azt hiszem, most a Csallóközben tapsolnának ennek, ugye? S hol vagyunk ma ettől? Sokkal durvább és sokkal kisstílűbb ez az egész nyelvi rendszer például ma Szlovákiában.
– Én még valamit szeretnék hangsúlyozni, amit tulajdonképpen a felvidéki magyar történészeknek vagy értelmiségnek kellene jobban hangsúlyoznia. Mégpedig azt, hogy azért a szlovákellenesség nem volt jellemző a magyar vezető értelmiségiek körében akkoriban. Jelenleg kétségkívül létezik Szlovákiában egy magyarellenesség, az értelmiség részéről is, ám a történelmi Magyarországon nem volt ehhez fogható szlovákellenesség.
Mivel tudománytörténettel, kultúrpolitikával foglalkozom, nagyon sok személyi hagyatékkal is dolgozom. Többek közt olyanokéval is, akik itt, a Felvidéken éltek vagy innen származtak. És hercegprímások lehettek, bármilyen fontos állami vagy egyéb hivatalt betölthettek! Nincs tehát jele annak, hogy valamiféle intézményesült szlovákellenesség létezett volna akkoriban. Én szerintem egyébként az akkori felvidéki magyar értelmiség nagyon jó értelmiség volt.

Azért erre sok szlovák értelmiségi felhúzná most a szemöldökét. S bizonyos vonatkozásban igazuk is lenne, mert ez azért nagyon is magyar látásmód. Ha korrektek akarunk lenni, akkor most ide kell tenni az asztalra két dolgot. Az első: mi, magyarok tényleg nagyon megijedtünk a 19. század végén, hogy a szaporulatunk alacsonyabb, mint a körülöttünk élő nemzetek többségéé, s az 1910-es népszámlálás ki is mutatta, hogy a történelmi Magyar Királyság területén a számarányunk 50 százalék alá csökkent. Apponyi és mások igyekezete ide vezethető vissza: a csökkenésünket megpróbálták az olvasztókemence fokának emelésével mérsékelni, ez hatalmi szempontból – figyelembe véve a kor viszonyait – akár érthető lépés is lehetett, de kétségkívül problémás. A második: a szlovákok emiatt nagyon pesszimista hangulatba kerültek, Štúr ekkortájt már gyakran írt a nemzethalálról.
– Értem, ezt meg lehetne vitatni...

Hát ez a következő gond. Neked, akadémiai elnökséged második időszakában volt egy javaslatod, hogy csináljunk itt, Pozsonyban, a Szlovák Tudományos Akadémia területén egy nyilvános beszélgetést erről a témáról. Legyen a beszélgetést vezető személy egy felvidéki magyar, és most újra megköszönöm, hogy akkor engem javasoltál. Azért legyen felvidéki magyar, mondtad, mert az jól ismeri a szlovák és a magyar gondolkodásmódot s az ezzel kapcsolatos irodalmat is, ráadásul beszéli mindkét nyelvet – bár a beszélgetést megcsinálhattuk volna angol vagy német nyelven is. Ám a média számára a magyar–szlovák szinkron bizonyára jobb lett volna. S mondjuk itt el, indiszkréció és nevek nélkül, hogy a szlovák fél ezt a javaslatot azonnal elhárította.
– Igen, a vita hiánya, pontosabban a dialógus hiánya mindig gond. Neked már elmondtam, de itt is megismétlem – nevek nélkül én is –: megdöbbentem azon, hogy egy nagyon jó szlovák történészbarátom egy magánvacsorán azt mondta erre, ha én elmondom az igazságot egy ilyen nyílt beszélgetésen, akkor nekem a fejemet veszik. Ez azért tényleg döbbenetes. Mi, Magyarországos is követünk el ballépéseket, de azért ettől már jóval előrébb tartunk.
De vissza a témánkhoz: lehetett volna kezelni máshogy is ezt a 19. század végi helyzetet, s talán mindenki jobban jött volna ki belőle. Én ma is úgy gondolom, hogy legalább utólag beszélhetnénk minderről. Lehet, hogy oldódnának a görcsök, lehet, hogy a hibák megnevezésével járható utakat vázolnánk fel a jövőt illetően is. Az ember tényleg elgondolkodik azon, mi a fenének kellett, hogy ilyen konfliktus kerekedjen belőle a 20. század végén, amikor az Apponyiak idejében sokkal békésebb volt a viszony a két nemzet középosztálya között. És ezért mindig azok felelnek, akik kormányon, bocsánat, uralmon vannak. Te voltál kormányon is elég sokáig...

Akkor nyugodtabb időszak is volt... Egyébként pedig igazad van. Ha hagynának bennünket békében élni úgy, ahogy mi elképzeljük, akkor a problémák nyolcvan százaléka megoldódhatna. A problémákat valóban a durva hatalomgyakorlás gerjeszti.
– A történelem ugyanis nem áll meg. Én mindig azt szoktam mondani, én nem politizálok, én történész vagyok. Csak egy a baj, hogy ami tegnap történt, az már történelem. Én azonban optimista vagyok a Kárpát-medencét illetően, és mi – jó baráti társaság lévén: Markó Béla, Pásztor Pista, Csáky Pál és Glatz Ferenc – különböző európai stratégiákat dolgoztunk ki. Jól ismerlek benneteket, és el kell, hogy mondjam, az, hogy itt kinőtt az MKP, Romániában az RMDSZ, a Vajdaságban a VMSZ, az nem kis munka eredménye! Az, hogy 90 után a szomszédos országokban ilyen színvonalas magyar képviselet kinőjön, óriási dolog, én ezt a magyar politika legnagyobb sikertörténetének tartom.
A rendszerváltó Németh-kormány tagjaként természetesen kritikával nézem az elmúlt 25 év magyar politikai elitjének a működését. De soha nem beszélek bele az utódaim dolgába, ahhoz tartom maga, hogy az ember ne mondjon semmilyen véleményt az utódjáról sem akadémiai elnökként, sem miniszterként, sem igazgatóként. Vagyis csak csendben mondom, hogy kritikus a véleményem az otthoni politikai szinteket illetően. De a határokon túl nem így vagyok ezzel. A határokon túl a magyar politizálási kultúra szerintem annyit emelkedett, hogy az Európai Bizottságban többek közt kisebbségi kérdésekkel foglalkozva nem is tudok olyan kisebbségpolitikusokat mondani, akik hozzátok hasonlóak. Pedig eléggé otthon vagyok Dél-Tirolban is, de Hollandiában vagy Finnországban is, jól ismerem az ottani politikusokat. Állítom, hogy a magyar politikai kultúra a határokon túli magyarság körében többet emelkedett 90-hez képest, mint Magyarországon. És ezt nagyon komolyan mondom, azaz én sikertörténetnek tartom, ami itt, a Kárpát-medencei magyarság körében megtörtént.
Még egyszer mondom, én optimista vagyok. És a határokon túli magyar politizálás és az ottani magyar értelmiség magatartása véleményem szerint sokkal jobb, mint mondjuk, az általam is vezetett Akadémiának vagy több más magyarországi intézményes hálózatnak a teljesítménye. Itt könyvbemutatók vannak, folyóiratok jelennek meg, jó újságok vannak. Van szellemi élet, mindig örömmel jövök ide – persze, ha hívtok. Öröm ezt látni! És nézzék meg az erdélyi értelmiséget – nemcsak a kolozsvárit, a marosvásárhelyit is –, az orvosaikat, az ottani természetkutatóikat! Remek értelmiség van még mindig a határokon túl. Én tehát úgy látom, hogy a határon túli értelmiség – és ezt nem csak itt mondom, hanem mindenütt másutt is – jobban vizsgázott a rendszerváltások után, mint mi, otthoniak. Nagyobbat teljesített, amihez gratulálok.

Mi azért ettől jóval kritikusabbak és önkritikusak vagyunk. Ennek a részleteit azonban hagyjuk meg egy következő beszélgetésre. Elnök úr, köszönöm a tartalmas beszélgetést!

(2012. október 11.)


Mi, magyarok és szlovákok



Vendégek: Németh Zsolt
az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a magyar Külügyminisztérium volt államtitkára és
František Mikloško
a szlovák parlament volt elnöke
(fotók)

Hölgyeim és uraim, mai beszélgetésünkön üdvözlöm Németh Zsolt államtitkár urat, a magyar Külügyminisztérium helyettes vezetőjét és František Mikloško urat, a szlovák parlament volt elnökét. A mai beszélgetés témája Közép-Európa magyarul és szlovákul, hogyan látjuk egymást, hogyan látjuk a jövőt, s ezen belül beszélünk majd történelmi kérdésekről, valamint egy történelmi személyiségről is. Mikloško úrnak jeleztem, hogy az Esterházy-témát is szeretnénk röviden érinteni. Először Németh Zsolttól kérdezném, hogyan látja ő közös múltunkat, Közép-Európát, a Monarchiát, a Monarchia hatását a mostani magyar gondolkodásra és helyzetünkre, illetve hogyan látja az utódállamokkal kapcsolatban az elmúlt kb. 100 év történéseit?
Németh Zsolt: Először is köszönöm a meghívást, és azt hiszem nagyon jól behatároltad, hogy miről kellene ma beszélgetnünk. Én nagyon örülök annak is, hogy ebben a szép székházban beszélgethetünk, s hogy ilyen kulturált körülmények közt tud a Magyar Koalíció Pártja működni. Azt hiszem, hogy Csáky Pálnak is van köze ehhez az épülethez, és van köze ahhoz a nagyon szép választási eredményhez is, amelyet a hétvégi megyei választásokon sikerült elérni. Nagy öröm volt számomra látni az eredményeket. Úgy gondolom, hogy ez egy parlamenten kívüli párt részéről a sok kudarc után nagyon biztató, és azt hiszem, hogy az a kapcsolat, ami közöttünk, azaz a Fidesz és az MKP közt van, az a barátság, ami nagyon sok vezetővel összefűz bennünket, talán megengedi, hogy ezt a nagyon bensőséges gratulációt hangsúlyosan kimondjam. Én bízom abban, hogy ez a mostani siker az elkövetkező időszakban, amikor újra választások lesznek – például az európai parlamenti választás –, szintén elkíséri majd a Magyar Koalíció Pártját. Nézzék el nekem ezt a bevezetőt, de nem tehetek úgy, hogy nem politikusból vagyok, ezzel kellett kezdenem tehát, de ezt követően azt hiszem, hogy sok érdekes témát érinthetünk még.
František Mikloško úr, ennek a beszélgetésnek a másik szereplője az a politikus, akit én a rendszerváltozás óta nagyra becsülök. Hosszú utat tettünk meg 1992 óta a magyar–szlovák kapcsolatokban, de vele 20-21 év elteltével is szívesen szerepelek, és úgy gondolom, hogy ez most már így is marad ebben az életben. Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ma itt együtt lehetünk. Akkor is, ha talán nem fogunk mindenben egyetérteni, én nagy tiszteletben tartom a véleményét, mert tudom, hogy amit mond, azt őszintén gondolja, és az őszinteségre nagyon nagy szükség van a magyar–szlovák párbeszédben. Különösen azért, mert volt több olyan időszak is az elmúlt 21 esztendőben, amikor hagytuk, hogy akár a butaság vagy akár az őszintétlenség túl nagy szerepet kapjon a magyar–szlovák viszonyban, s ez hiba volt.
A kérdésekre rátérve én azzal kezdeném, hogy mit jelent számunkra az a szóösszetétel, hogy keresztény Európa, hiszen ebből, úgy vélem, nagyon sok mindent levezethetünk. És most nem kívánok túlságosan elmerülni a kereszténydemokrácia szerepében a mai modern Európai Unió vagy az európai politika kialakításában, hiszen magától értetődik, hogy a kereszténydemokrácia fontos, döntő és megkerülhetetlen szerepet játszott Európa mai arculatának kialakításában. Inkább arról szólnék néhány mondatot, mit jelent ez ma, 2013-ban számomra: egy, már a rendszerváltoztatás során is aktív politikai szerepet vállaló, de a magyar külpolitikának a formálásban jelenleg is aktívan részt vevő fideszes politikus számára.
Alapvetően három dolgot. Először is a szolidaritást. Másodszor hatékonyságságot vagy effektivitást, és nem elhanyagolható a harmadik jelentése – s ez talán egy alaposabb körbejárást igényel majd –, ez pedig a fenntarthatóság. Szeretném egy kicsit konkrétabban részletezni, hogy mit takar számomra ez a három dolog: a szolidaritás, a hatékonyság és a fenntarthatóság.
Először a szolidaritásról. Európában ma beszélhetünk belső és külső szolidaritásról. Az Európai Unió az elmúlt években nagyon súlyos válságon ment keresztül. Én nagyon sokszor voltam úgy életemben, hogy beléptem egy társaságba, és az tönkrement. Egy kicsit így vagyunk most az Európai Unióval is, hogy beléptünk, és az egyből válságba került. És a már bennlevő klubtagok számára ez a dolog úgy csúszott össze, hogy azt gondolhatják, a bővítés miatt került az Európai Unió válságba: lehet, hogy a magyarok, a szlovákok és a lengyelek belépése eredményezte azt, hogy válsághelyzet alakult ki.
Én ezzel persze nem értek egyet, az viszont tagadhatatlan, hogy ennek a válságnak fontos összetevője az a bűnbakképzés, ami ma az Európai Uniót jellemzi. Eléggé rossz szemmel nézik az Unió tagjai egymást, az északiak különösen a délieket nézik rossz szemmel, mondván, hogy a déliek naplopók. A déliek meg rossz szemmel nézik az északiakat, mert azt mondják róluk, hogy azok fösvények és állandóan garasoskodnak. A nyugatiak rossz szemmel nézik a keletieket, mert beléptünk és válságot okoztunk, egyébként sem vagyunk demokráciák, és folyamatosan kioktatnak bennünket az emberi jogok mibenlétét illetően. Mi is rossz szemmel nézzük a nyugatiakat, amiért azok képtelenek felfogni, hogy mi legalább annyira európaiak vagyunk, mint ők. Mikor fogják már megérteni, hogy a magyarok vagy a lengyelek, vagy az összes közép-európai nép, a csehek, szlovákok ugyanolyan európai kultúrával és történelemmel rendelkeznek, mint ők? A fejünk tetejére is állhatunk, de nem hajlandóak bennünket egyenrangú európaiként elfogadni. Ebben a helyzetben, amelyben kialakult az előítéletek eme körforgása, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a szolidaritás értéke alapján ragaszkodjunk az egységes Európa eszméjéhez.
Amikor létrejött az Európai Unió, az volt a kiinduló tétel, hogy Németországnak meg Luxemburgnak ugyanannyi szavazata van. A háromszázezres nációnak ugyanannyi, mint a nyolcvan milliósnak. Én úgy vélem, hogy ennek az alapvető tételnek: az egyenrangúságnak, a partnerségnek az elfogadása a továbblépés és a válság meghaladásának egyik legfontosabb tétele. Különösen akkor, amikor már közöttünk is kialakult egy másfajta törésvonal, ami nagyjából a kelet-nyugat törésvonalnak felel meg, hiszen Szlovákia és Szlovénia már eurózónatag, mi pedig még nem vagyunk azok. Az Európai Unió kettéhasadását az eurózóna, mint törésvonal mentén én nagyon súlyos kockázatnak tartom, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a belső szolidaritás és az európai gondolat, az európai intézmények egységének a felmutatása nagyon fontos követelmény.
De létezik külső szolidaritás is, amelynek azokkal kell összekapcsolnia bennünket, akik egyelőre nem tagjai az Európai Uniónak. Azoknak a népeknek, amelyek megosztott nemzetek – mi, magyarok is azok vagyunk – külön feladatuk, hogy az Uniónak ezt a fajta érzékenységét fenntartsák, például a keleti vagy a balkáni partnerországok irányában. Enélkül a 12 ország nélkül ugyanis nem beszélhetünk az európai egységesülési folyamat befejeződéséről.
Néhány gondolat a hatékonyságról. A hatékonyság az Európai Unió egyik nagyon fontos vonzereje, és rendkívül fontos, hogy a kontinens meg tudja őrizni azt a képességét, hogy modern, meg tud újulni. Reagál a világ történéseire, a világ legjelentősebb és legnagyobb egységes aktív piaca. Ennek a hatékonyságmegőrzésnek azonban a legfontosabb előfeltétele, hogy Európa képes legyen eredményesen újrafogalmazni atlanti kapcsolatait. Az elmúlt jó két évtizedben, ha az atlanti kapcsolatokról beszéltünk, akkor alapvetően a biztonságpolitikára gondoltunk. Noha, a washingtoni szerződésnek nemcsak védelmi-katonai, hanem gazdasági vonatkozásai, előírásai és paragrafusai is vannak. Valójában azonban most a transzatlanti kereskedelmi befektetési partnerség folyamata – amelyet Obama elnök indított el második mandátumának kezdetén – az egyik legfontosabb olyan kísérlet, amellyel a nyugati világ megerősítheti a hanyatló gazdasági pozícióit. Ha Amerika és Európa sikeresen lefolytatja ezt a szabadkereskedelmi tárgyalási folyamatot, akkor az gazdasági növekedésben, kereskedelmi forgalomban hosszú távon megerősítheti versenyképességet az óceán mindkét partján.
Ezt a kérdést kicsit közelebb hozva Közép-Európához, úgy vélem, hogy nekünk ahhoz, hogy hatékony európai régióvá tudjunk válni, nagyon sokat kell dolgoznunk azon, hogy a közép-európai gondolat kulturális dimenzióit, amit a nyolcvanas években Bohumil Hrabal vagy Milan Kundera, Mrožek, vagy magyar szerzőket is nyugodtan említhetnénk, mondjuk, Mészöly Miklós elérhetővé tett mindenki számára, be tudjuk hozni a képbe. Erről szól az a fajta közép-európai építkezés, amit a második kormányunk már három évvel ezelőtt megfogalmazott. A mi régiónk hatékonyságnövelésének egyik legfontosabb dimenziója tehát szerintem ennek a regionális közép-európai infrastruktúrának a megteremtése.
Az infrastruktúra jelent közlekedési infrastruktúrát, gondoljunk csak arra, hogy közvetlen határ menti infrastruktúrát kell fejleszteni, hiszen a kommunizmusnak, Trianonnak meg az egész 20. századi tragédiánknak, a Monarchia felszámolásának az volt a legkézzelfoghatóbb következménye, hogy átjárhatatlan határok alakultak ki a régióban. És bár névlegesen már Schengen van, de fizikailag nincs, hiszen fizikailag nincsen meg az átjárhatóság. Néha harminc, negyven, ötven meg hatvan kilométereket kell utazni ahhoz, hogy átjussunk a határ egyik oldalán lévő településről a határ másik oldalán lévőre. Ezért az elmúlt időszak egyik legkiemeltebb programja, amelyet az Orbán-kormány útjára indított, a határ menti közlekedési infrastruktúra fejlesztése volt. Huszonöt határfejlesztésről állapodtunk meg a közelmúltban Szlovákiával, arról, hogy ezeket prioritásként kezeljük, és a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban meg is csináljuk azt. Beszélhetünk továbbá a transznacionális folyosókról, amik alatt gyakorlatilag autópályákat, vasutat értünk, a kishatár-infrastruktúránál nem említettem, de ott nagyon fontos a határ menti tömegközlekedés újraindítása is, hogy lehessen a határon át közlekedni.
Az infrastruktúra második nagyon fontos területe a közlekedés mellett az energiai infrastruktúra. Ez olyan terület, amely az energiavonal területén becsatlakozik az egységes európai piac igényébe, és ez nemcsak infrastruktúrát jelent, hanem energiabiztonságot- és szabályozást is. Az energiavonalon nagyon szép eredmény az, hogy megkezdődtek a magyar–szlovák gázvezeték-hálózat összekötésének a munkálatai. A közép-európai országok orosz gáztól való függőségét csak úgy tudjuk feloldani, ha létrehozzuk az észak-déli energia-összeköttetési rendszert. És ez a cseh–lengyel viszonylatban is kiemelkedően fontos, továbbá hasonlóképpen fontos az is, hogy létre tudtuk hozni az egységes energiapiacot is, csehek, szlovákok, lengyelek, magyarok, és már a románok is csatlakozóban vannak hozzá... Az energia szuverenitásainak a megteremtése tehát csak az ilyen nagyon összehangolt közép-európai együttműködéssel valósulhatott meg. Nagyon fontos ebben a szférában továbbá az infrastruktúra mellett a térségi gazdasági kapcsolatok elmélyítése.
A keresztény Európa-vízió harmadik vonatkozása a fenntarthatóság. Mi Magyarországon úgy gondoljuk, hogy a politikában igazán az fizetődik ki hosszú távon, ha a politika értékelkötelezett. A hosszú távú fenntarthatóságnak az a lényege, hogy az elkötelezett kereszténydemokrata politika értékelkötelezett társadalompolitikát tudjon megvalósítani.
Mi itt, Közép-Európában nagyon súlyos demográfiai problémákkal küzdünk, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon egyaránt. Ha az egész európai glóbusz talán legsúlyosabb társadalompolitikai problémáját kell megneveznünk, akkor az nyilván a népesedési katasztrófa, amivel jelenleg szembesülünk. Körülbelül 1,2-1,3-as termékenységi mutatókkal rendelkezünk, aminek beláthatatlan hosszú távú következményei vannak. Sajnos a felvidéki magyarok demográfiai mutatói ugyanolyan nyomorúságosak, mint a szlovákoké, vagy éppen a magyarországi magyaroké. Abban a jelentős fogyásban, amit a felvidéki magyar közösségnek 1991-től 2001-ig vagy 2011-ig el kellett könyvelnie, a természetes fogyás adja a legfontosabb tényezőt. Nem az elvándorlás, nem az asszimiláció, hanem a természetes fogyás: nem születnek meg a gyerekek. Pedig ez egy olyan front, amelyen, ha eredményesen harcolnánk, ez ellen lehetne a legkevésbé bárkinek is ellenvetése.
Szürreális helyzetet éltünk át 2006 és 2010 között, amikor az első Fico-kormánynak minden hónapban volt egy magyarellenes intézkedése. Úgy gondolom, hogy ahonnan 2010-től máig eljutottunk, az ég és föld. De azért emlékezzünk Malina Hedvigre, emlékezzünk a kollektív bűnösség felemlegetésére a szlovák parlamentben, az állampolgársági ellentörvényre, amellyel kapcsolatban a Magyar Állandó Értekezleten egy parlamenti határozatot is elfogadtunk, vagy a nyelvtörvény borzalmasnál borzalmasabb területeire. Azért emlékezzünk ezekre, mert ennek fényében tudjuk igazán értékelni azt, – bár sokan vitatják, hogy ez a szó értelmes lenne –, hogy egyfajta pozitív csend van a magyar–szlovák kapcsolatokban. Pozitívot mondtam, de nyilvánvalóan a csend egy kicsit negatív is, mert ebből azért az is következik, hogy nagyon sok problémára egyelőre nem sikerült választ kapnunk, amire választ kell adni. Például az állampolgársági kérdésre választ kell adni, és a csend nem lehet válasz. A nyelvtörvény esetét ugyanígy említhetném, vagy akár Malina Hedvig ügyét is.
Ezzel együtt én azonban azt szeretném kiemelni, hogy egy új minőségű kapcsolat van Magyarország és Szlovákia közt, amelyben sok olyan eredmény már benne van, amelyekről az előbbiekben beszéltem. Van egy pozitív agendánk, és igenis folyik egy párbeszéd, egy kritikai párbeszéd a két fél között, amely során keressük a megoldásokat a még nyitott kérdésekre. És azt gondolom, hogy ez eredmény, mint ahogy az is eredmény, hogy a Kárpát-medencében a magyar nemzetpolitikánk el tudta érni azt, hogy a kisebbségi magyar közösségek újra úgy tekintenek az anyaországra, ahogy egy anyaországra illik. És az a fajta mostoha anyaország-érzés, ami 2004 decembere 5-e után általánossá vált a határon túli magyarok körében, az szépen, lassan gyógyul.
Azon vagyunk, hogy ezeket a kapcsolatokat elmélyítsük, mindennapossá tegyük, és találjunk közös válaszokat a magyar–magyar, illetőleg a magyar szomszédsági kérdésekre és általában az egész térségpolitikában a fontos ügyeket érintően.

František Mikloško: Jó estét kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást. Erre a találkozóra az 1989 novemberi események előestéjén kerül sor, és örülök, hogy ezt Németh Zsolt úr társaságában tölthetem el, aki azon első követek egyike a Fidesz részéről, akik annak idején eljöttek, hogy megnézzenek bennünket a novemberi tereken. A Független Magyar Kezdeményezés még november előtt kapcsolatokat teremtett és tartott fenn velünk, és nekem, aki akkor a Nyilvánosság az Erőszak Ellen tagja voltam, szerényen meg kell állapítanom, hogy ezeknek az önökkel való kapcsolatoknak köszönhetően a Független Magyar Kezdeményezés egyik előfutára volt ama lépéseknek, amelyeket a szabad Szlovákiában elértünk. Ezt tényként állapítom meg, s nem azért mondom, mert tudom, hogy Csáky Pál is az egyik alapítója volt.
1989 novembere tehát Szlovákia újkori történelmének abszolút kiindulópontja. Ha Masaryk elnök azt mondta, hogy a nemzeteket és államokat azok az elgondolások tartják fenn, amelyek alapján létrejöttek, akkor nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy az egész újkori Szlovákia jövője 1989 elgondolásaira, reményeire és terveire épüljön fel. 89 novembere és mindaz, amit azt követően megéltünk, néhány kulcsfontosságú kérdést is felfedett. Például az identitást, a saját szlovák identitásunkat és közép-európai identitásunkat, de a világidentitást illetően is. Elmondhatjuk, hogy Szlovákia azelőtt sohasem élt meg olyan nyugodt és sikeres éveket – ma már majdnem huszonöt évet –, mint most, november óta. Nem tudjuk ezt semmivel sem összehasonlítani, nem beszélve arról, hogy Európa most már 50 éve egyfajta saját csillagidőt él. Ha arról beszélünk, hogy 89 novembere egy kulcsfontosságú kérdés elé állított bennünket: saját identitásunk keresése elé, akkor az első probléma, amibe beleütköztünk, az a történelmi identitásunk volt.
A Csehszlovák Köztársaság, amely 1918-ban alakult meg, óriási jelentőségű Szlovákia, a szlovák kultúra, a szlovák műveltség számára. Ám a Csehszlovák Köztársaság ideológiája elutasított mindent, ami a szlovák történelemmel összefüggött. Amikor a Csehszlovák Köztársaság megszűnt, és 1993-ban megalakult a Szlovák Köztársaság, tulajdonképpen egy óriási vákuumban találtuk magunkat. És a mi problémánk az volt és az ma is, hogyan tudjuk ezt pozitív módon megoldani, úgy, hogy az összes frusztrációnktól megszabaduljunk.
Úgy gondolom, hogy hova tovább, ezek az utak a közös múltunkban keresendők, még ha úgy vélem is, hogy kezdetben sokkal inkább azokat a pontokat kerestük, amelyek inkább elválasztottak bennünket, és amelyek problémákat okoztak az identitáskereséseinknél.
De ha itt most a keresztény Európáról beszélünk, két olyan körülményt meg kell említenünk, amelyek teljességgel kulcsfontosságúak. Először is a közös harcunkat a keresztény Európáért. Bármennyire is katasztrofálisan végződött a mohácsi csata, mi ott a keresztény Európát védelmeztük. Együtt, mindnyájan. És nemcsak a magyarok meg a szlovákok, hanem más nemzetek is. Arról nem beszélve, hogy a bécsi csata teljességgel a keresztény Európáért vívott csata volt. Vagyis összeköt bennünket a közös hősi történelem, amely során a kereszténységet védelmeztük Európában, amely egész Európa számára jelentős volt, nemcsak a mi nemzeteink számára.
Kicsiben talán azt kellene hangsúlyozni, hogy Hlinka Néppártja, amely meghatározó szerepet játszott a huszadik század húszas és harmincas éveiben, és Szlovákia számára hatalmas hozadéka volt, a Zichy Nándor Katolikus Néppártjából való kiválással jött létre, ami meg az esztergomi prímások és püspökök hagyatéka volt. Vagyis megint azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív közös tapasztalataink vannak, amelyekről beszélni kell.
Én úgy vélem, hogy a kommunizmus negyven évének óriási közös üzenete van a nemzeteink számára: az áldozatok, a kommunizmus áldozatainak vállalása Magyarországon, továbbá a kommunizmus áldozatainak vállalása Szlovákiában és a többi országban. Ezek a veszteségek nemzet-, nemzetiség- és vallás-felettiek, ők a méltóságteljes és szabad jövőért, egy teljeséggel univerzális értékekért szenvedtek és áldozták fel magukat. Ez a mi üzenetünk, ez a mi büszkeségünk, amit 89 után Nyugat-Európa előtt fel kellett mutatnunk. Az ugyanis nem rendelkezett a szabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelemnek eme tapasztalatával. És ezt hangsúlyozni kell.
Ha megengedsz egy ide kapcsolódó személyes emléket, kedves Pali: téged kértelek meg, ha még emlékszel, hogy segíts adatokat szerezni azokról a magyar papokról és tanítókról, akik a második világháború után kiálltak a magyar és a keresztény értékek mellett, s akik szerepelnek is A kommunizmus bűntettei Szlovákiában című kiadványunkban. Róluk sem szabad megfeledkeznünk.
S most megint visszatérek a keresztény vonalhoz. Ezek az áldozatok elsősorban nem a magasabb bruttó hazai termékért szenvedtek, hanem valóban a méltóságért és a szabadságért. És még valami, ami fontos, legalábbis Szlovákiában: a kommunizmusnak negyvenéves létezése alatt sikerült megsemmisítenie az összes társadalmi osztályt, minden szakmai társaságot, a kisiparosokat, a mezőgazdákat. Az országot olyan állapotban találtuk 89 után, mintha szétbombázták volna. A kereszténység egyedüliként élte túl országainkban ezt a szörnyű szembenállást...
Vagyis megint egy olyan tapasztalat, amivel a Nyugat nem rendelkezik. S ennek nem az az oka, hogy a kereszténységnek, legyen szó a katolikus vagy az evangélikus egyházról, olyan régi és szilárd a szerkezete, hanem elsősorban a keresztény értékrendszer az, amiért az emberek az életüket is képesek voltak feláldozni. És ez megint csak hatalmas kihívás egész Nyugat-Európa számára, ahol ezeket az alapvető keresztény értékeket kétségbe vonják. Ha a kommunizmus idején mi megengedtük volna, hogy az országainkban kétségbe vonjuk ezeket az értékeket, akkor nemcsak a kereszténység szűnt volna meg, hanem a szabad jövő bármilyen szikrája vagy reménye is.
Sok tehát a közös bennünk, és természetesen sok itt azért a gond is, de úgy vélem, hogy a régmúlt is és a nem olyan régi kommunista történelmünk tapasztalata is hatalmas kihívás számunkra. Ám ok is egyben a hatalmas büszkeségre, amiért nemzeteink kiállták ezeket a konfrontációkat. Nincs tehát okunk arra, hogy bármilyen kisebbségi érzésünk legyen a nyugati országokkal szemben.

Csáky Pál: Ezzel a mai beszélgetéssel november 17-e üzenete előtt is fejet akarunk hajtani. Benneteket sok dolog összeköt, bár lehet, hogy némelyek el is választanak. Németh Zsolt gyökerei Erdélyben vannak, református lelkész fia. Magyarországon a 80-as években ellenzékiként odafigyelt Csehszlovákiára, bekerült a politikába, és aktívan politizál 24 éve. Én azt kívánom neki, hogy csinálja is ezt még 25 meg 125 évig. Zsolt, a kérdésem feléd: elégedett vagy-e azzal, amit sikerült létrehoznod, létrehoznotok?
Mikloško úr is disszidens, a gyertyás felvonulás társszervezője. Körülbelül úgy és akkor került a politikába, mint Németh Zsolt. Fontos szerepet játszott az 1988-1992 közötti időszakban, elnöke volt a szlovák parlamentnek is. Ha megnézzük a mai valóságot: erről álmodtatok? Hogyan élitek meg mindezt személyesen?
František Mikloško: Én alapvetően optimista vagyok. Amióta megéltük a kommunizmus bukását, úgy érzem nem létezik olyan probléma a történelemben, amit ne győznénk le.
Azok az emberek, akik 1989-ben hatalomra kerültek, jobbára negyven év körüliek voltak. Olyan emberek, akik a legjobb éveiket, a 20-tól 40 éves korukig tartó időszakot a kommunizmus idején élték meg, és valamiféle értékrendért küzdöttek. Én azt gondolom, hogy ha vétettünk is hibákat, ez az életvonal, az értékrendért folytatott küzdelem jellemezte az utunkat, amelyen november után elindultunk. Hozzá kell azonban tenni, hogy ezek az emberek csaknem húsz évig készültek erre a 70-es, 80-as években. El kell azt is mondani, hogy ilyen emberek Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is voltak, de nem voltak például Romániában, nem is lehettek, mert ott kegyetlen volt az élet. Nem voltak Moldáviában, Bulgáriában, ezért aztán a mi országaink másként rajtoltak 89-ben, mert volt alternatíva, amely csaknem húsz éven át fejlődött ki.
És napjainkban megint csak a nagyjából negyven év körüliek kerültek hatalomra, ezek az emberek a 20-as és 40-es éveiket igaz ugyan, hogy már szabadságban, ám az álláskeresés, lakásszerzés nagyon nehéz küzdelmei közt élték meg, és a gyenge ember nehezen éli túl ezeket a kihívásokat. A mai generációnak már egy olyan korban kell érvényesülnie, amelyet nagyon kemény pragmatizmus jellemez, és amely azt parancsolja, hogy éld túl. Azt látom tehát, hogy nagy generációváltásra és mentális változásra is sor került, és én úgy gondolom, hogy ennek a teljes társadalmi változásnak a fonákja is sokáig alakult. Máig szívesek járok a fiatalok közé, ha hívnak, és annak alapján, amit látok, úgy gondolom, hogy lesznek majd megint köztük is új emberek, akik tenni tudnak majd valamit a jövőért.
Ám pillanatnyilag egyfajta ürességet is érzek. Úgy látom, hogy Szlovákia jelenleg egyfajta fordulóponton megy keresztül, amit az az egyházon belül is érzékelek. Hatalmas ürességet és fáradtságok érzek, mintha nem lenne senki, aki kimondaná azt a szót, amely érdekes lehetne, amelyben meg tudnánk kapaszkodni. Úgy érzem, egy fordulópontot élünk meg most, ami egy kicsit „szomorú vasárnap” is.

Csáky Pál: Nagyon érdekes volt ez az eszmefuttatás, de szeretnék egy kiegészítő kérdést feltenni, ha megengeded. Vannak emberek, politológusok és néhány politikus is, akik le is írták, hogy ez a mi generációnk az utolsó generáció, amelyiknek még vannak ideáljai, utánunk már csak a technokraták következnek. A pénz hatalmának mindenek fölötti érvényesülése és a tisztán technokrata problémakezelés következik majd, s magától értetődő lesz, hogy ezek az emberek már nem mennének börtönbe valamilyen értékek miatt. Te azt mondod, hogy ezt egyfajta átmeneti időszakként éled meg, és a jövőt illetően optimista vagy. Mégis, hogyan látod ezt?
František Mikloško: Ez egy átmeneti időszak, amelyet üresség, fáradtság és kiüresedettség kísér, és komoly szintű arrogancia is jellemez, amihez korrupció meg egyéb jelenségek társulnak. Ezt látom most. Másrészt viszont remény is mutatkozik. Én rendszeresen járok különböző fiatal társaságokba, és azt tapasztalom, hogy a szlovák fiatalságnak nagy szövegei vannak az elkötelezettségről. Talán otthonról hozzák, és valamiféle alapvető értékrendszert, illetve az eziránti vágyakozást hordozza magában, amit én nagyon fontosnak tartok, mert erre kapcsolódni lehet. De voltam magyar fiatalok közt is, és nagyon érdekes beszélgetéseink voltak. Ez tehát azt jelenti, hogy formálódik az alternatíva, valami születőben van itt, ami engem optimistává tesz. A fiatalokat mindig arra ösztönzöm, hogy legyen merszük az önálló személyiségük megtalálására. Azt mondom nekik, hogy ne várjanak arra, hogy történik majd valami, valahonnan jön majd valaki, aki megoldja a gondjaikat, hanem viselkedjenek érett személyiségekként. És az élet vagy az Úr majd megmutatja, merre kell menniük és mit kell tenniük.
Ezért vagyok tehát optimista, mert olyan érzésem van, hogy valami születőben van, még ha ez csak a kezdet is, a szellemi alternatíva ehhez a jelenlegi konzumhoz. De ez azt jelenti, hogy ez a konzum egyszer majd magától kiüresedik, és akkor megint fontos lesz, hogy – úgy mint 89-ben – legyen felkészült alternatív réteg Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában is, legalább ezekben az országokban, itt, Európa közepén.

Csáky Pál: A Népszabadságban olvastam nemrégiben, hogy egy baloldali politológus azt írta, a magyar társadalom nagyon megosztott, megfáradt. Tudjuk, hogy a hetvenes-nyolcvanas években a kádárizmus nem beszélt a nemzeti témáról, tehát felnőtt két olyan generáció, amely csodálkozva kérdezi, hogy mi, határon túliak, miért beszélünk magyarul. És azt mondja ez az elemző, hogy lehet ugyan őket kritizálni, de ezeknek még vannak elveik, még keresnek valamit. Az utánuk jövő politikusgeneráció, a fideszes is, már nem igazán lesz elkötelezett nemcsak a nemzeti ügyek, hanem egyáltalán bármiféle értékek irányában sem. Csak a nyers érdek fog diktálni. Hogyan látod ezt Zsolt, hogyan látod az elmúlt 25 évet és benne a saját pályádat?
Németh Zsolt: (mosolyogva) Nagyon könnyű kérdéseket kapok tőled. Az első kérdésed személyes: hogyan tud az ember a saját lelkiismeretével elszámolni... Jómagam hálás vagyok a Jóistennek az elmúlt 25 esztendőért, a családomért, a gyermekeimért, a lehetőségért, hogy azt csinálhattam, amit csináltam, meg most is azt csinálhatom. És hogy még mindig bele merek nézni a tükörbe. Én úgy gondolom, fontos dolog a politikában, hogy az ember 25 év után is bele merjen nézni a tükörbe. Ez az első válaszom.
A második dolog, hogy a szüleim nemzedéke irányában van egy nagyon komoly bűntudat bennem. És ennek az a lényege, hogy én elvesztettem a szüleimet ebben az időszakban, nagyon korán. 1993-ban az édesanyámat, aztán 1995-ben az édesapámat. Ezt azért hozom fel most, mert tudom, hogy ez nemzedék nagyon várta, hogy vége legyen a kommunizmusnak. Sokkal jobban várták, mint mi. De amikor mi létrehoztuk a Fideszt, huszonöt évesek voltunk. És most 25 éves a Fidesz. Ezzel a társasággal annak idején felültünk a gyorsvonatra, ami száguldott velünk, és száguld a mai napig. Nem gondolkodtunk sokat semmin, ami az igazán fontos dolgokat jelenti, hanem egy ilyen – és most Csáky Pál egyik könyvének a címét szeretném idézni – Hullámvasúton vagyunk, egyszer fenn, másszor lenn. És pörög, pörög minden gyorsan velünk és körülöttünk is.
De a szüleink számára az igazságtétel elmaradt, és én nagyon bánom, hogy nem tudtuk nekik megadni ezt. A magyar politika sem tudta, meg a közép-európai sem. Ezzel az igazságtétellel gyakorlatilag azért vagyunk adósak, mert ez egy békés rendszerváltozás volt. Erre mondta annak idején Antall József, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni: és akkor lett volna katarzis! De a katarzis ilyenkor, amikor ilyen bársonyos forradalmak vannak – mert mindegyik bársonyos meg kerekasztalos forradalom volt, megegyezéses átmenet –, elmaradt.
Abból a szempontból, hogy ez a katarzis mennyire maradt el, talán nem vagyunk egyforma állapotban itt, Közép-Európában. Nyilvánvalóan, aki messzebbről jött, annak van egy viszonyítási alapja. Vagy aki kettős elnyomatásban volt, mint a kisebbségi magyarság, vagy esetleg lelkészként élte az életét, mint az apám, duplán elnyomva, nemcsak állampolgárként, hanem hívő emberként is, az megint egy viszonyítási helyzetet jelenthet. Az én szüleim halálát, az, hogy elmaradt az üldöztetés után a méltó igazságtétel, sajnos, felgyorsította. Ezért mentek el hamarabb. És én úgy látom, hogy ennek az igazságtételnek az elmaradása nagyon sok embert a mai napig keserűséggel tölt el itt, a térségünkben.
Ezért azt gondolom, nagyon fontos, hogy amint lehet, ennek a társadalmi igazságérzetnek a kielégítését mégis csak meg kell tennünk. Ezért olyan jelentős az is, hogy például még most is kárpótlási ülést tartott a magyar Országgyűlés. Ma este is arról vitatkoztak az Országgyűlésben, hogy azokat az ingóságokat, amelyeket az állam elvett, hogyan kell visszaadni: képeket, ezüstöt, bútort, porcelánt. Az egyházaknak, a parasztoknak, Erdélyben a közösségeknek, a kisebbségeknek... Ezeket a dolgokat, én azt gondolom, hogy egy kicsit nagyvonalúan kezeltük a rendszerváltozás idején. Lehet az a mentségünk, hogy fiatalok voltunk, ám úgy vélem, ha majd egyszer megvonjuk a rendszerváltozás mérlegét, és készítünk egy igazságtételi összehasonlító táblázatot, hogy ki hogyan tette rendbe méltóképpen a szüleinek meg a nagyszüleinek a szenvedését, akkor ott kialakul majd egy rangsor, és senki sem lesz szeplőtlenül elégedett az eredménnyel.
Aztán a harmadik dolog, hogy megint egy pozitívumot említsek, hogy azért ez a meccs még mindig zajlik. Mi a 2010-es választások után fülkeforradalomról beszéltünk, vagy még a minap is arról beszélgettünk, hogy a következő választás fogja majd igazán eldönteni, sikerül-e Magyarországnak egyszer s mindenkorra leszámolnia a posztkommunizmussal. A rendszerváltozás tehát nem megy egyik napról a másikra. És nemcsak abban az értelemben, ahogy a híres oxfordi német professzor, Ralf Dahrendorf fogalmazott, hogy a politikai rendszert hat hónap alatt le lehet váltani, a gazdasági rendszert hat év alatt át lehet alakítani, de egy ország kulturális, tudati átalakulása hatvan évet vesz igénybe. Nemcsak ebben az értelemben gondoltam, hanem az egész intézményrendszer vonatkozásában, ugyanis a tudat mindig valamilyen intézmények továbbélésének a leképződése. A titkosszolgálati rendszerek továbbélése, a kulturális rendszer továbbélése, a pénzügyi, gazdasági, privatizációs pozícióknak a tudat világába való konvertálásának a továbbélése...
Ilyen értelemben talán Magyarország most olyan helyzetben van, hogy van itt egy nemzeti rendszerváltó erő, amely egyébként egy nagyon szívós rendszerrel folytat már huszonöt éves küzdelmet, s amelynek talán most már a végéhez közeledünk. És akkor előbb-utóbb végbe mehet talán valamiféle olyan átalakulás a magyar baloldalon is, ami Közép-Európában többé-kevésbé mintha már megtörtént volna. Nem akarom én ezzel azt mondani, hogy a szlovák Smer egy igazán nyugati szociáldemokrata párt, döntsék el a szlovák állampolgárok, hogy minek minősítik ezt a pártot. De az biztos, hogy Magyarországon még mindig eléggé masszív kontinuitás jellemzi a volt reformkommunistákat és a mai magyar baloldalt. Ezért mondom, hogy az elkövetkezendő választás nagyon fontos jelentőségű lesz abból a szempontból, hogy végre azt mondhassuk, kiértünk ebből a történelmi alagútból, amit egyébként negyven éven keresztül építettek itt a magyarságnak.
S akkor van egy még tágabb kör, amelyről szintén nem szabad megfeledkeznünk. Ez nekem különösképpen fontos, ez pedig a Kárpát-medencei magyarság dimenziója, és itt aztán nagyon pepita a kép. Mert nagyon sok drámai trenddel szembesülünk, demográfiai trendekkel, beolvadással, felmorzsolódással. Ugyanakkor látunk nagyon ígéretes kezdeményezéseket, építkezéseket, sikereket is, amelyeket sokszor egyébként bizonyos emberek nem látnak, mások pedig csak azt látják meg. Mert ugye, a szemüvegeken nagyon sok múlik, de ennek sem akarom megvonni a mérlegét, csak jelezni szeretném az ambivalenciát.
És végül, ami a fiatalokat illeti, én a fiatalok irányában mindig pozitív voltam. Hála Istennek, az elmúlt években igyekeztünk mindig fiatalnak maradni néhány barátommal, mert van egy Pro Minoritate alapítvány meg van egy-két intézmény, amelyeken keresztül nyári táborokat és kulturális fesztiválokat szerveztünk. És én úgy látom, hogy a közép-európai ifjúsági szubkultúra nagyon színvonalas. Lendületes a művészeti élet, a szellemi élet, a színházi élet, a könnyűzenei élet, a dzsesszélet, az irodalom, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi ne kövessük el ugyanazt a hibát, mint amit annak idején velünk szemben elkövettek az elődjeink, hogy két civilizáció volt közöttünk. A politikának ki kell nyílnia, és ezen a téren nem vagyok elégedett a Fidesszel. A Fidesz nem tudta az elmúlt években beintegrálni úgy az ifjúságot, azokat a trendeket, amelyek vonzóak a fiatalok számára, amelyekre szükségünk lenne ahhoz, hogy azt mondhassuk: akkor mi most kiszállunk a hullámvasútból, és megírjuk az emlékiratainkat. Pedig lehet, hogy előbb-utóbb ehhez is el kellene kezdeni készülődni.

Csáky Pál: Azt hiszem barátok közt nem lenne igazi a beszélgetés, ha az érzékeny témákat megkerülnénk. Karinthy Frigyes magyar író-filozófus mondta, hogy a férfi és a nő azért nem fogja soha megérteni egymást, mert mindegyik mást akar: a férfi a nőt, a nő meg a férfit. František Mikloškótól kérdem: miért nem sikerült az elmúlt 25 év alatt tisztességes módon megoldani a szlovák–magyar viszonyt Szlovákia területén? Miben látod te a problémát? Pszichikai-pszichológiai probléma lenne ez? A szlovákok félnek a magyaroktól, vagy valamilyen veszélyben érzik magukat biztonsági–politikai szempontból? Mi tehát a probléma, és miben látod a kiutat ebből a helyzetből?
František Mikloško: Az előbb arról beszéltem, hogy 89 novembere után az egyik legnagyobb feladat a szlovákok számára az identitásuk megtalálása volt. A jelenlegi identitásuké, egyúttal azonban a történelmi identitásuké is, hogy megszabaduljanak bizonyos frusztrációiktól. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ugyanígy vonatkozik a Szlovákiában élő magyarokra is. Egyszer az egyik szlovákiai magyar barátnőm azt mondta, hogy tulajdonképpen nem tudja, kicsoda ő valójában. „Olyan érzésem van – mondta –, hogy itt nem akarnak engem, nem szívesen látnak Szlovákiában. Ha Magyarországon vagyok, ott sem érzem úgy, hogy egyenértékűnek tartanának. Azaz nem tudom, ki vagyok, hogyan álljak így két lábbal a földön?” Ez nagy probléma, és ez a szlovákiai magyarság gondja, meg más országok kisebbségeié, vagy a más országokban élő magyar kisebbségeknek is a gondja.
Véleményem szerint ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon, három tényezőre van szükség. Az elsőt a szlovákok jelentik. Amíg a szlovákok nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a magyarok jól érezzék magukat itt, hogy önmaguk lehessenek, addig a magyar barátnőm érzése – hogy ezt hozzam fel példának – megmarad. A szlovákok részéről ez tulajdonképpen a 19. és 20. század fordulójának és a 38-as év tapasztalatainak az összehasonlítása, vagyis veszélyt éreznek. Ez a veszélyérzet jelenleg már, úgy gondolom, nem a nemzet veszélyeztetésére, hanem a határok megváltoztatásának a veszélyére vonatkozik inkább. Létezik itt ugyanis egy olyan elképzelés, hogy a végső cél a határok módosítása lehet.
A szlovákok másik problémája, amit megéltünk, és tulajdonképpen gyakorlatilag a kommunizmus 40 évéhez köthető, az a szlovák nacionalizmus. Nos, ez alatt a 20 év alatt lehet, hogy nem sok mindent értünk el, de senki sem mondhatja, hogy képtelenek voltunk harcolni a szlovák nacionalizmussal. Például a toleránsabb nyelvtörvény elfogadása 90 novemberében nem volt kis küzdelem, amikor a parlament körül éhségsztrájkolók meg tüntetők voltak. Emlékszel te is, bizonyára, Pál arra a jelenetre, amikor a rendőrök éjjel fél kettőkor mentettek ki bennünket a parlament hátsó bejáratán keresztül, rendőrségi autóbuszban.
Azt gondolom tehát, hogy a küzdelmeinket meghívtuk, persze nem voltak mindig sikeresek, de tudatosítani kell, hogy a szlovák nacionalizmus visszaesőben van. Az, ami 89 elején a Matica slovenská vagy a Szlovák Nemzeti Párt volt, az olyan formában – legalábbis olyan brutális és vulgáris formában – már nem létezik. És ez folytatódott Mečiar idejében is. Mára azért szelídült a dolog, ebben az irányban érezhető valamiféle pozitív előrelépés, ami nem mondom, hogy a szlovákok érdeme, hanem inkább az időé. Az idő megmutatta, hogy a kétnyelvű táblák senkit nem zavarnak és senkit nem veszélyeztetnek. Ezért egyáltalán nem értem, hogy néhány vasútállomáson miért nem akarják kitenni ma a kétnyelvű táblákat, ez teljesen nevetséges. Én úgy értelmezem, hogy ez csak egyfajta tromf-féleség Fico kezében, és egyszer majd úgyis megengedi, de akar majd érte valamit cserébe, mert egyébként teljességgel érthetetlen ez az egész.
A másik oldalt maguk a magyarok képezik. Egyszer egy magyar politikus azt mondta nekem, „tudod, van egy gondunk, hogy nem tudjuk kialakítani a saját kultúránkat, hiányzik a megfelelő számú ún. értelmiségi művész, a háttér. Vannak szimbolikus színházaink, éneklő csoportjaink, de ezek tényleg kisebbségiek, tehát nehezen beszélhetünk egyelőre saját kultúráról. Hogy ez az 500 ezres létszámmal függ-e össze, nem tudom, mindenesetre olyan érzésem van, hogy mi nem a saját kultúránkban élünk, hanem valamilyen másban.” Ez tehát magának a kisebbségi helyzetnek a problémája, és megmondom nyíltan, Budapest problémája is, hogy hogyan fog ehhez hozzáállni.
Budapest is keres egyfajta modellt, hogyan megszólítani ezeket a kisebbségeket. Most megint csak egy olyan dolgot említenék, amit a magyar barátaimmal való beszélgetéseimkor hallottam. Mondjuk, az a kettős állampolgárságról szóló törvény bizonyos értelemben becsapott a szlovákiai életbe, és a szlovákok nem voltak rá felkészülve. Én úgy gondolom, hogy igazából a magyarok sem voltak rá teljesen felkészülve. Nekem egy magyar mondta – természetesen ez most provokatívan hangozhat, de nézzék el nekem –, Budapest érzi, hogy a magyarok kihalófélben vannak Magyarországon, és ilyen módon akar Szlovákiából produktív embereket az anyaországba vinni. Ő mondta, hogy e mögött a törvény mögött valami ilyesmi is van.
Ez megint csak olyan dolog, amiről én nem tudom megmondani, így van-e, azt azonban mindenesetre tudom, hogy Csehszlovákia azon esett szét, hogy a csehek és a szlovákok nem találták meg a közös jövő vízióját. Örültünk a demokratizálódásnak, a gazdasági reformnak, meg nem tudom mi mindennek, és azt mondtuk, hogy igen, igen, mi akarjuk ezt, de vannak saját szlovák problémáink a csehekkel szemben. Úgy érzem, hogy ugyanez zajlik a szlovákok és a magyarok közti dialógusban is 93 januárjától. Mi az Európai Unióról beszélünk, a transzformációról, az életszínvonalról, meg nem tudom miről, és a magyarok azt mondják, igen, igen mi is ugyanezt akarjuk, de nekünk megvannak még a saját problémáink, és szeretnénk, ha azok is megoldásra kerülnének. És én értem ezt, mert mi ugyanezt éltük meg Prágával szemben. Ha azonban nem találjuk meg a közös víziót, akkor ez a viszony nem oldódik meg, és a feszültség megmarad itt továbbra is.

Csáky Pál: Fel van adva a lecke, Zsolt. Az én kérdésem az lenne, hogyan látjátok ti ezt a témát Budapestről? Ugye, az alapprobléma az, hogy 1920-ban csináltak itt egy rossz közép-európai felosztást, megbontották az etnikai határokat, amiből csak feszültségek lettek. Nem akarlak én itt provokálni baloldali gondolkodókkal, de Fejtő Ferenc mondta a sajátjairól, hogy a magyar baloldal nem találja a helyét ilyen vonatkozásban, és nem tud jól viszonyulni a nemzeti kérdéshez.
Ha megnézzük a magyar jobboldalt, ott is vannak komoly vargabetűk. Németh Zsolt most nem véletlenül ül itt, ő ama kevés magyar politikusok egyike, aki elmondhatja, hogy az elmúlt években konzisztens véleménye volt erről a kérdésről, és a jobboldal nagyon sokat köszönhet neki. De néha úgy érzem, hogy van egy egyszínű kormány Magyarországon – a ti jelenlegi kormányotokról beszélek –, amely mintha nem mindig lenne a helyzet magaslatán ilyen vonatkozásban. Itt a teremben is volt néhány ember, aki felszisszent, amikor azt mondtad, hogy a mostani magyar–szlovák viszony, a viszony Magyarország és Szlovákia közt jobb, mint az első Fico-kormány idején volt.
A probléma az, hogy akkor durva volt, akkor ilyen Slota Jancsi-s, meg asztalra csapós volt. Az tény, hogy most civilizáltabb, visszafogottabb a hangnem, a viszony, te erre azt mondod, hogy csend van, de a problémák majdnem mind ugyanazok. A Malina Hedvig-ügy megoldatlan, a fociverőkkel semmi sem történt és éppen most próbálják lefaragni a kulturális támogatásainkat. Persze, hogy kell a gázvezeték, meg sok minden, amiről beszéltél, száz százalékig egyetértek ezzel, de nem lehet csak arra tekinteni.
A kérdés tehát, hogy van-e a magyar kormánypolitikában konzisztens elképzelés erről a témáról. Azt érezzük, hogy Magyarország bent, középen, az utódállamok között nagyon nehéz helyzetben van, tehát sok szempontot figyelembe kell vennie. Úgy érzem, hogy a magyar–román viszony is billeg, billegett egy időben a magyar–szerb is. A magyar–szlovák viszony most egy kicsit csendesebben billeg, de problémamegoldás nemigen van. Hogy látod te a kérdésnek ezt a vonulatát, esetleg azt is, amit Mikloško úr mondott, hogy a magyar–szlovák viszony rendezetlenségében van egy szlovák felelősség, van egy felvidéki magyar felelősség és van egy magyarországi magyar felelősség?
Németh Zsolt: Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy lássuk: a népek között léteznek viták, és ezeknek a vitáknak általában lehet pozitív megoldásuk. Ezért érdemes odafigyelni, hogy hogyan tudják vagy hogyan tudták összehozni ezeket. A franciák meg a németek nem voltak nagy barátok, ma nagyjából mégis azok. A közelmúltban ünnepeltük az Elyseé-szerződést, és szemmel láthatóan eléggé szorosan együttműködnek, és figyelembe veszik a másikat, együtt mennek előre, és fontosnak tartják, hogy ez a köztük lévő összhang ne boruljon fel.
Nem az elzászi modellt szeretném én most népszerűsíteni. Olyan, hogy elzászi modell nincs, vagy legalábbis az nekünk nem modell, hogy asszimiláljunk egy közösséget, és aztán harminc év után kirakjuk a kétnyelvű táblákat. Kicsit leegyszerűsítettem a dolgot, de ettől még igaz, hogy a német–francia tandem működik. És akkor még sorolhatnánk a különféle nagyobb európai bilaterális viszonyokat. Meg lehetne nézni az osztrák–olasz megbékélés mintáját, a finn–svéd huszadik századi viszonyt, amelynek folyamata még nem zárult le. Éppen a múlt héten hozták létre a finnek meg a svédek azt a vegyes bizottságot, amely a finn–svéd viszony megoldásáról szól, a legmagasabb szinten adtak társelnököket. Finnországon belüli kérdésről beszélek, tehát a finnországi svédek és a finn állam létrehozott most egy vegyes bizottságot arról, hogy újra tárgyaljanak újra tárgyalható kérdéseket. És azért az már most sem rossz, amit ők ott összehoztak a huszadik század folyamán. Vagy ott van a német–dán viszony, de akár Nagy-Britannia, illetve Spanyolország kisebbségi kérdéseit is említhetném. Ezek között persze, vannak jó példák és vannak rosszak is. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy Európában, az Európai Unióban többé-kevésbé megoldották a vitás kérdéseket, kitárgyalták és megtalálták a megfelelő megoldásokat.
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy siker volt az is, amit a múlt hét folyamán a magyar–szerb viszonyban sikerült elérnünk. Harmincezer magyart belelőttek a szerbek a Dunába, a magyarok pedig körülbelül háromezer szerbet mészároltak le a második világháborúban. S most a két államfő elment Csúrogra, ahol létrehoztunk egy emlékművet, és megkövettük a másikat. Fejet hajtottunk, elindítottunk egy folyamatot. Amikor Áder János a szerb parlamentben elmondta a beszédét, amelyben bocsánatot kért, az egész szerb parlament felállt, és állótapssal fogadta a magyar köztársasági elnök erről szóló nagyon súlyos és nagyon érzékeny témát érintő szavait.
De én idehoznám a magyar–szlovák viszonylatban azt is, amit Mikloško úr több alkalommal, de Hrušovský úr is elmondott. És mellé tenném, hogy a mi oldalunkon is elhangoztak ezzel kapcsolatban olyan beszédek – nem akármilyen szinten –, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Én tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássuk, nem a mi problémánk az egyedüli. Más viszonylatokban is végbementek hasonló dolgok, és nekünk is vannak mással is hasonló problémáink. Ők is igyekeztek megoldani azokat, és mi is elindultunk egy pozitív irányba. Nem szabad félnünk, meg tudjuk ezt csinálni, mi, magyarok és szlovákok is. Abban is egyetértek, hogy három fontos játékos van ebben a dimenzióban: Budapest, Pozsony és mondjuk, Komárom. Van tehát egy háromszög, és ennek a háromszögnek ki kell tudnia alakítania egy dialógust erről. Amikor Miroslav Lajčák legutóbb eljött Magyarországra, akkor Martonyi Jánossal elkezdtek beszélni a Beneš-dekrétumok meg a kollektív bűnösség kérdéséről, valamint Esterházy János ügyéről is. Persze, a szlovák külügyminiszter kapott utána hideget-meleget, és magyarázkodnia kellett, hogyan értette, meg hogyan nem értette azt, amiről Martonyi Jánossal tárgyalt. Azt akarom ezzel csak jelezni, hogy valami megindult, de ezek a kérdések nem fognak egyik pillanatról a másikra megoldódni. Ám ha el tudnánk érni egy trendfordulót, az nagyon fontos lenne. Az pedig, hogy csökkennek az ellentétek és a viták, az jó.
A csend az mindig viszonylagos. Persze hogy tudom, hogy nincs csend, nekem nem kell magyarázni, de tény, hogy csökkent a kilengések amplitúdója, és ez viszonylagos csendet jelent. Attól még tudjuk, hogy vannak kilengések, de azt gondolom, hogy ez akkor is pozitív folyamat. S azt, hogy mikor adja meg erőfeszítéseinknek a fordulatot a Teremtő, azt semelyikünk sem tudja, de előbb-utóbb el fogjuk érni azt a pillanatot. Persze azután is hosszú úton kell még tovább mennünk, mert a nemzeti kérdés megoldása csak a sztálini frazeológiában létezett. Mármint az, hogy csak a kommunizmus tudta megoldani a nemzetiségi kérdést. A nemzetiségi kérdés megoldása egy fogalmi nonszensz, az a pozitív végtelenben történik majd meg. Én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy a párbeszédet ne hagyjuk abba, az önbizalmunkat pedig őrizzük meg. És ennek az önbizalomnak egy látványos megnyilvánulása volt a hétvégi megyei választás. Mondanak olyat egyes magyarországi politikusok, hogy a felvidéki magyarság a leggyengébb láncszem a Kárpát-medencei magyarságban. Vitatható. Mert a hétvégi választás azt bizonyította, hogy az itteni magyarság nagyon látványosan meg tudta magát mutatni. Vagyis van, és lesz is, de ezt különösen a felvidékei magyaroknak kell elhinniük.

Csáky Pál: Azért is próbáljuk ezeket az estéket szervezni, hogy mutassuk, vagyunk, és tudunk értelmesen együttgondolkodni. Nekem két utolsó kérdésem lenne még a vendégeinkhez. Az utolsó előtti egyforma mindkettőjük számára: miként lehetne a magyar–szlovák viszonyt nagyon gyorsan és egyszerű módon megoldani Szlovákiában? Autonómia – miért igen és miért nem? Miért félnek ettől a szlovákok? Az autonómia alatt nem okvetlen csak területi autonómiát kell érteni, hanem autonómia-formák kombinációit. Tehát miért igen, és miért nem?
František Mikloško: Én azt javaslom, hogy hozzunk létre valamilyen szlovák–magyar szótárt néhány szó tartalmára vagy néhány eseményre vonatkozóan. Itt van például Trianon: a magyar részben például az lenne, hogy tragédia, mégpedig nemzeti tragédia, amely máig nagy trauma. A szlovák részben pedig az, hogy mi Trianont annyira nem érzékeljük. Nem azért, mintha nem tudatosítanánk, hogy mi történt, hanem mert a Csehszlovák Köztársaság létrejötte, majd azt követően Trianon Szlovákia alapjait jelentették, kulturális és minden más téren. Vagyis teljesen másként értékelünk bizonyos momentumokat, mert más következményeik voltak népeink történelmére. De én azt gondolom, hogy egy szlovák számára nem probléma annak a megértése, hogy a magyar tragédiaként fogja fel Trianont. Ám egy magyarnak is meg kellene értenie, hogy Csehszlovákia Szlovákia megmentését szolgálta.
És az autonómia... Az autonómia igen, gond... Hiszen mi volt Szlovákia problémája először Budapesttel szemben, majd később a csehekkel szemben is? Hát az, hogy mindig csak függelék voltunk! Ha valami történt Szlovákiában, én a szüleimtől hallottam, hogy a mi ügyünkről, a szlovák kérdésről van szó. És e mögött a szlovák kérdés mögött a lényeg az volt, hogy valakinek a függeléke vagyunk. Éreztük, hogy amíg nem vesszük a sorsunkat a saját kezünkbe, addig nem leszünk érettek, addig csak éretlen nemzet maradunk.
A 89 utáni fejlődés megmutatta, hogy csak idő kérdése az önállósodás. Másrészt viszont az autonómia szó a szlovákok 1938-as tudatában csak köztes lépcsőfok az önállósodáshoz. Egyszerűen ez ennek a szónak a történelmi felfogása itt. Lehet, hogyha önkormányzatnak neveznétek... Az autonómia egyszerűen a függetlenedést jelenti, így fixálódott a szlovák köztudatban. Ahogy nálatok a Trianon rögzült, nálunk az autonómia. Először tehát meg kell érteni a másikat, hogyan értelmezi az azt a fogalmat, és megpróbálni találni egy nyelvet, amely nem fog azonnal valamiféle történelmi visszaemlékezéseket kialakítani, amelyek még mindig frissek. És nem fogja ezáltal eltorzítani a lehetséges dialógust.
Előhúzogathatunk valamiféle visszaemlékezéseket a 17. vagy a 18. századból is néha. De azokat már elfelejtettük, régiek, ám a huszadik századiak még nagyon frissek. Látni kell, hogy amikor a 19. század végén a magyarok szuverén győzelmet arattak, akkor nem nagyon voltak tekintettel a szlovák kisebbségre. Vagyis egy konkrét helyzetre ilyen reakció született, ami most már tovább hagyományozódik.
Ugyanúgy, önkormányzati szinten gyakran megjelennek olyan vélemények, hogy ahol győz a magyar kisebbség, ott a szlovák kisebbség helyzete nem egyszerű, tehát a tolerancia a gyengébb irányában mindig kisebb. És ez kölcsönös, bár a magyar kisebbség politikai jelentősége Pozsonnyal szemben természetesen szimbolikus. De önkormányzati szinten már nem. Én úgy gondolom tehát, hogy a jövőben mindenről beszélni kellene, nem szabadna, hogy tabutémák legyenek. És nem kellene mindjárt azt gondolni, hogy egy ilyen dialógus államellenes. Annak azonban, hogy ez a vita eredményhez vezessen, persze, bizonyos előfeltételei vannak.

Csáky Pál: Rendben, de el kell ismerni, hogy az autonómia tényleg megoldás. Európában, ahol nyugalom van, ahol igazi csend van, olyan csend, amely azt mondja, hogy nagyjából rendben vannak a dolgok, az ott van, ahol autonómiák működnek. Nagy-Britannia: ki gondolta volna 15 évvel ezelőtt, hogy a skótok parlamentet kapnak, autonómiát kapnak? Wales: autonómiát kapott, Hollandiában a frízek autonómiát kaptak, Belgiumban a németeknek autonómiájuk van. Franciaországban érdekes törvény van életben a korzikai nyelvről, a tartalma kész kulturális autonómia. Olaszországban Dél-Tirol, a németeknél a dánok, Dániában a németek, nem folytatom... Finnország hivatalos megnevezése kétnyelvű a hét százaléknyi svéd kisebbség miatt. Az Aaland-szigetek autonómiáját már nem is merem említeni... Mekkora mentális változás lenne ez ahhoz képest, ami van? Nem folytatom, de megkérdezem: Zsolt, te hogyan látod mindezt?
Németh Zsolt: Én is azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb érv az autonómia mellett egy közösség számára, hogy meg akar maradni. Hívhatjuk kollektív jogoknak is, és még adhatunk ezer nevet neki, de gyakorlatilag a lenni szinonimája. A közösségi lét szinonimája, amelynek intézményi és jogi garanciáját jelenti.
Azzal én maximálisan egyetértek, amit Mikloško úr mondott, hogy nagyon szép feladat lenne összeállítani két szótárt. Mert nemcsak magyar szótárt kell összeállítani, hogy mi mit értünk alatta, hanem amit ő mondott, az is nagyon fontos, hogy mit nem értünk rajta. És hogy mit értünk azokon a történelmi élményeken, eseményeken, amelyeknek az értelmezése szögesen ellentétes.
Mindenkinek szép feladat lenne elmondani például, hogy mit ért Esterházy Jánoson. Mikloško úr tudja, hogy mi mit értünk Esterházy Jánoson, és egyetért velünk, de nincs könnyű dolga, amikor el akarja mondani a sajátjainak, hogy ki is volt Esterházy János.
Ma is volt egy beszélgetésem egy fontos szlovák emberrel, aki azt mondta, hogy Esterházy János a politikai katolicizmus megjelenítője, ami rossz emlékeket idéz a liberális szlovák értelmiség gondolkodásában, mert erre a politikai katolicizmusra épült fel a Hlinka-rendszer. Nem akarok én most ennek a részleteiben elmerülni, de a lényeg az, hogy valóban értelmezési feladatok előtt állunk, amihez minimum két szótárt is össze kellene állítani. Ezt a két szótárt aztán lehet, hogy egyesíteni is lehetne. Mindenféleképpen azt érezzük azonban, hogy a párbeszéd ilyen értelemben nagyon sporadikus és gyenge, nem igazán működik az említett háromszög három oldalán, pedig mindegyik oldalon nagyon fontos lenne. Én azt gondolom, hogy ha már autonómiáról beszélünk, akkor ebben a kérdésében az a legfontosabb, hogy egyáltalán elkezdjünk róla beszélgetni. Mert egészen addig, amíg nem beszélgetünk, addig csak egy politikai adok-kapok az autonómia ügye, egy bunkósbot, és egyáltalán nem kerülünk közelebb az értelmezéséhez.
Én fontosnak látom azt, ami az elmúlt egy-két esztendőben Szlovákiában történt. Fontosnak tartom, hogy a magyar közösség is másképpen viszonyul az autonómiához. Mert addig nagyon nehéz autonómiáról beszélni, amíg a magyar közösség viszonyulása is ambivalens. Természetesen nem segíti ezt a dialógust, hogy a Most-Híd pártpolitikai célból az autonómiával riogatja a magyar választókat. Itt is van tehát még feladat. Úgy látom, hogy az elmúlt két esztendőben eljutottunk abba a stádiumba, ahol Romániában körülbelül tíz esztendővel ezelőtt voltunk. Ott ugyanis körülbelül tíz esztendővel ezelőtt lehetett elkezdeni az értelmi párbeszédet erről először értelmiségi szinten, aztán egyre szélesebb politikai szinten. Legutóbb, az Ungureanu-kabinet időszakában már ott tartott az erdélyi magyar politika, hogy az a fajta kulturális autonómiatörvény, amelyet Szerbia egyébként elfogadott, már a koalíciós megállapodás részét képezte. De még Romániában sem valósult meg a kulturális autonómia, annak ellenére, hogy a legutóbbi hétvégén az RMDSZ belső szerveként megalakult a kulturális autonómiatanács, csak hát nem erről van szó. Mégis azt mondom, az mindenképpen vívmány, hogy Szlovákiában ma az autonómiáról szép lassan szótárt fogunk csinálni, ami ugyan még nem autonómia, de szerintem nagyon fontos célkitűzés. A felvidéki magyarságnak pedig elvi érdeke, hogy ebben a szótárkészítésben szerepet vállaljon, mert végső soron a pozsonyi parlamentnek kell majd megszavaznia a megoldást. Ehhez azonban el kell nekik magyarázni, hogy miről van szó.

Csáky Pál: Az utolsó kör következik. Három név végezetül az én részemről, egy plusz kettő.
Elmondanám, hogy amikor a mai találkozót fontolgattuk, felmerült még Karel Schwarzenberg neve. Akkor még csehszlovákabb lett volna ez a találkozó. Azt szerettem volna megkérdezni tőle, hogy továbbra is tartja-e, amit Edvard Benešről mondott. Sajnos ez nem jött össze, egészségügyi okok miatt. Csak a pontosság kedvéért: azt mondta Benešről, hogy a jelenlegi európai normák szerint Benešt a Hágai Nemzetközi Bíróság elé kellene citálni, mint háborús bűnöst.
A második név: Beneš. Mi a véleményetek Benešről és a Beneš-dekrétumokról, tömören.
A harmadik: Esterházy János. Ehhez kapcsolódóan Ferko Mikloškóval van egy közös történetünk. 2001-et írtunk, Esterházy születésének 100 éves évfordulója volt. Nincs tudomásom arról, hogy a szlovák kormány vagy a csehszlovák kormány egy órát tárgyalt volna valaha korábban arról, hogy egy kormánytag – ebben az esetben én – rész vehet-e egy emlékünnepségen Budapesten. Írásos, hivatalos határozat nem született, de ajánlás igen, mégpedig, hogy ne menjek el, mert annak politikai következményei lesznek.
Természetesen elmentem – de ülésezett a KDH elnöksége is, amely szintén azt javasolta Ferko Mikloškónak, hogy ő se vegyen részt az emlékünnepségen, és ne vegye át az Esterházy-emlékérmet. Ferko azt mondta, hogy márpedig elmegy – és el is jött.
És mire jó, hogy egy kormánytagnak két szolgálati autója is van? Nekem is volt, miniszterelnök-helyettesként egy egyes és egy kettes számú. És én azt mondtam Ferkónak: ha eljössz, megkapod az egyesemet. Tehát a tiltás ellenére mindketten elutazunk Budapestre, ráadásul mindketten kormánykocsiban, két különbözőben.
František Mikloško tehát a KDH vezetésének tiltása ellenére a miniszterelnök-helyettesi BMW-vel utazott Budapestre, hogy átvegye az Esterházy-emlékérmet. Megjegyzem, engem ezért le akartak váltani a szlovák parlamentben, sikertelenül.
Mindezt azért mondtam el, mert a szlovák politikai térfélen két olyan szlovák politikus van, aki pozitív véleménnyel van Esterházy Jánosról. Az egyik Ján Čarnogurský, családi kapcsolatok és édesapja véleménye miatt, a másik pedig František Mikloško. Ferko, tehát először Esterházy, azután a Beneš-dekrétumok.
František Mikloško: (nevetve) Csáky Pál ma csupa könnyű kérdést tesz fel. Először elmondom hát, mi a gond Esterházy Jánossal. Minden egyes politikus, aki a Szlovák Állam idejében tevékenykedett, ellentmondásos, és mindig is ellentmondásos marad. A zsidó kérdés kezelése és mindaz, ami azt megelőzte – és tulajdonképpen az egész akkori légkör – azokat az embereket sohasem lesz képes tisztára mosni. Még egy szlovák miniszterelnököt sem. Most Tisóra gondolok, értelemszerűen. Beszélni sem lehet róla – és hasonló pecsét van talán Esterházy Jánoson is.
Mindig is gondot fog jelenteni a szlovákiai zsidó társadalomnak, és problémát jelent a liberális politikusok számára is. Ők azt állítják, igaz ugyan, hogy Esterházy János az ellen a fő zsidótörvény ellen szavazott 1942-ben, de azelőtt képviselőként megszavazott más törvényeket, amelyek tulajdonképpen az összes zsidó problémához vezettek. A döntő lépésnél ugyan visszalépett..., de ennek kielemzése már a szlovák történészek dolga. Ez örök probléma lesz, ugyanúgy, mint Esterházy rehabilitációja, mert ha elkezdődne Esterházy rehabilitációja, onnan már csak egy lépés lenne Tiso rehabilitációja, és az politikailag nagy problémát jelentene. Az nem baj viszont, ha azt mondjuk – és Ján Čarnogurský meg én is mondtam –, hogy Esterházyt igazságtalanul ítélték halálra, a távollétében. Pedig tudták, hol van, vagyis az szándékos politikai bosszú volt. Az a napnál is világosabb, hogy ez elfogadhatatlan, és nekem nem okoz gondot ezt kimondani. De a rehabilitációval gond van.
Ennek ellenére a magyar kisebbség nem mondhat le Esterházy Jánosról, mert számukra a folytonosságot jelenti. Esterházy János neve 1918-tól vagy 1920-tól forog a köztudatban, mégpedig nagyon elegáns formában. A magyar politikai kisebbség számára kulcsfontosságú személyiséget jelent, más ilyen személyisége nincs.
Számomra Esterházy János egy olyan keresztény ember, aki a szentség hírében halt meg. Én a történetével úgy találkoztam, hogy egy olyan pap mesélt róla, akivel együtt volt a fogságban, és akinek Esterházy János elmesélte az egész életét. Ez a pap az utolsó pillanatig mellette volt. Esterházy János a szentség hírében halt meg, egy olyan keresztény volt, aki megbocsátott a bántalmazóinak, imádkozott érettük. Vagyis ebben az irányban beteljesítette a keresztény vértanú fogalmát. És ezért mindig védelmezni fogom, de tudatában vagyok azoknak az érzékeny dolgoknak, amelyek a második világháború időszakához kötődnek. Tudatában vagyok annak is, ami mindezt megelőzte, és tisztában vagyok minden olyan összefüggéssel is, amit akkor a zsidókérdés kezelése teremtett Európában és az egész világon.
Az összes Beneš-dekrétumról nincs értelme beszélni, csak a magyar és a német kérdéssel kapcsolatosakról van szó. El szeretném mondani, hogy a kezdeményezésemre parlamenti elnökként elfogadtunk egy nyilatkozatot 1991 februárjában a szlovákiai németek kiköltöztetésével kapcsolatban. Sajnálatunkat fejeztük ki azért, ami történt, de egyúttal elítéltük a kollektív bűnösség elvét is. Tehát, mondhatni, hogy az én kezdeményezésemre a parlamentben elfogadott nyilatkozat kibővült azzal a mondattal, hogy a kollektív bűnösség elvét elítéljük. Tudom, hogy most Csáky Pál azt mondhatná, hogy éppen ő nyújtott be egy szövegtervezetet a magyar kérdéssel kapcsolatban, 1992 tavaszán. Erről azután már nem szavaztunk, mert – mint bizonyára emlékszel – széthullott a szlovák kormánykoalíció, a Nyilvánosság az Erőszak Ellen után széthullott a Kereszténydemokrata Mozgalom is. De megerősítem: Csáky nyújtotta be azt a tervezetet, amelyben a szlovák parlament bocsánatot kért volna a magyaroktól is a második világháború után történtek miatt, s ez a dokumentum megtalálható a parlament archívumában.
De én úgy gondolom, hogy ezek csak olyan pót dolgok, a kollektív bűnösség elvével ma Szlovákiában senkinek sincs gondja. A gondot a magyarok szenvedései jelentik, akiket egy kalap alá vettek csak azért, mert magyarok voltak. Igyekeztek kitelepíteni őket a cseh határrészekre vagy Magyarországra. Ez az alapvető probléma, amivel a szlovákoknak szembe kell nézniük, erkölcsileg is, és én elképzelhetőnek tartom, hogy anyagi kárpótlás formájában is.
Egyfajta modell, precedens már létezik, amit a zsidó közösség vonatkozásában létrehoztunk bizonyos kárpótlást illetően. Csáky Pál ebben is fontos szerepet játszott, ő nyújtotta be ezt a dokumentumot a kormány alelnökeként. Ez is érdekes azért, nézzük csak meg így, utólag: a kormány magyar tagja nyújt be egy ilyen javaslatot. Egyetlen szlovák kormánytag nem tette meg ezt, ráadásul látnunk kell, hogy az inkriminált időszakban, amikor a zsidóüldözés folyt Szlovákiában, a déli magyarlakta területek nagy rész nem is tartozott Szlovákiához. Pikáns dolog ez, elismerem. Ám megint csak ismétlem magam: mindennel, amit 45-48 vonatkozásában megnyitunk, azzal Pandora szelencéjét nyitjuk meg. Mert itt vannak a németek, a nagy üzemek államosítása, és néhány egyéb kérdés.
Jómagam tehát azt gondolom, hogy ez csak kizárólag kulturált módon oldható meg, ahogy az a zsidókérdésben történt. Vagyis, hogy létrejön egy alap, amellyel – mondjuk, hogy szimbolikusan – kiegyezünk ezzel a kérdéssel. De abban a pillanatban, ha gazdasági szinten szeretnénk a kérdést megnyitni részletekbe menően, akkor ez az egész felrobban. A 45-48-as évek drámaiak voltak, amelyekkel senki sem tud zöldágra vergődni, és én úgy gondolom, hogy a szlovák politikusoknak nincs ehhez merszük. De azt az utat, amelyet a zsidó közösség vonatkozásában megtettünk, azt elképzelhetőnek tartom, az kulturált út. Tudom, Pál, hogy a te aláírásod van a dokumentumon, látod, a szlovák politikusok sokkal óvatosabbak voltak ezzel a kérdéssel kapcsolatban is.

Csáky Pál: Van néhány megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Először is: amikor arról tárgyaltunk, hogyan megcsinálni ezt, a szlovák parlament először bocsánatot kért a zsidóktól a holokauszt során elszenvedett szenvedéseik miatt. Aztán bocsánatot kértünk a kárpáti németektől, ez a ti kezdeményezésetekre történt. És azt mondtuk a parlamentben, hogy sorra kerül a magyar kérdés is, ami azonban már nem valósult meg. Ferko, köszönöm, hogy nem felejtetted el, hogy felolvastam a plénumban egy szöveget 1992 tavaszán. A szlovák parlament nem fogadta el, arra való hivatkozással, hogy már közeledik a parlamenti választás kampányidőszaka, majd visszatérünk a kérdésre az 1992-es választások után. Ez nem történt meg.
A másik megjegyzésem: a zsidó kárpótlás kérdése sem volt egyszerű dolog. A történészek megerősítik majd, hogy a dokumentumokon tényleg az én aláírásom van, de hangsúlyozom, hogy kormányhatározat alapján cselekedtem. Volt tehát ebben a kérdésben politikai támogatás is 2001-ben. Ám egyetértek veled abban, hogy ez lehet a modell a magyarok kártérítésének vonatkozásában is.
Németh Zsolt: Szeretném megköszönni Mikloško úrnak, amit most is megismételt, és az elmúlt húsz esztendőben folyamatosan elismétel és kifejez. Mert azt gondolom, hogy az ő személye és az a kör, amely az ő személyéhez köthető, tölthet el bennünket reménnyel, hogy előbb-utóbb csak túlleszünk ezeken a problémákon. És nagyon fontos – azt gondolom – az ő véleményüket, az ő figyelmeztetésüket nekünk, magyaroknak is meghallgatnunk. Ők ebben a nagyon összetett, nagyon bonyolult helyzetben a realitásérzékünknek és az eligazodási képességünknek nagyon fontos jelzőtáblái.
A második, amit szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz, az lenne, hogy nekem a legnagyobb közösségi élményeim közé tartozik az, amikor Berényi József elnök úrral együtt New Yorkban részt vehettem azon a díjátadón, ahol a Rágalmazásellenes Liga Esterházy Jánosnak adományozta in memoriam a Bátorság és Szolgálat díjat. Fantasztikus élmény volt. Abraham Foxman, ennek a szervezetnek a vezetője, egy holokauszt-túlélő ember tartotta Esterházy János laudációját. És én ezt szeretném ajánlani mindazoknak, akik azzal a kérdéssel szembesülnek, hogyan nézzünk Esterházy János és a zsidókérdés viszonyára. Abraham Foxmannél hitelesebb zsidó közéleti személyiség vagy politikus a világon nagyon kevés létezik, és ő elmondta, hogy mit gondol Esterházy Jánosról, és miért gondolja azt. Ha úgy tetszik Abraham Foxmannél zsidóbb embernek Esterházy Jánosról kialakítani véleményt nem szükséges.
Harmadik megjegyzésem: én nagyon fontosnak tartom azt, hogy Esterházy János egy vértanú volt. És én ugyan nem vagyok katolikus, hanem kálvinista, de szerintem abból a szemszögből kell közelíteni Esterházy Jánoshoz, hogy ő egy vértanú volt, és a vértanúk a katolikus gondolkodásban egy egészen minősített helyet foglalnak el. Ő nem a huszadik századi vagy a tizenkilencedik századi politikai palettán értékelendő. Ha úgy tetszik, nekünk, magyaroknak olyan ő, mint Márton Áron. De Márton Áron sem azért kimagasló személyiség, mert ellenállt a román kommunista diktatúrának, hanem azért, mert ő is egy vértanú volt a maga módján, aki életét áldozta a hitéért és az igazságáért. És azt gondolom, hogy ebben a dimenzióban ez a legfontosabb, hogy ezen keresztül Esterházy Jánost is sokkal jobban lássuk és értékeljük. Mert igazán így lehet az élete egy univerzális inspiráció, a példája kiemelkedő a világ számára. Mert azért mi, magyarok sem bővelkedünk boldoggá avatott személyekből, különösen nem pártelnökökből. Kevés pártelnököt avattak boldoggá, és ez mégis csak egy egészen egyedülálló példa lenne, ami univerzális jelentőségű: egy szent politikus vagy egy politikus szent.
A Beneš-dekrétumok, illetőleg Esterházy János vonatkozásában még azt szeretném elmondani, hogy cseh kezdeményezésre My Hero – Your Enemy címmel egy nagyon érdekes konferenciasorozatot indítottunk el a visegrádi együttműködés keretei között. Épp Schwarzenberg külügyminiszter úrral a közeljövőben szeretnénk egy következő My Hero – Your Enemy konferenciát megszervezni, amely ezeket a kérdéseket taglalná. Megjegyzem, hogy visegrádi együttműködésről van szó, ami kiváló keret Esterházy és a hasonló kérdések taglalásához, a hetvenedik évforduló pedig nagyon jó alkalom lesz az elkövetkező évben, hogy ezen elgondolkozzunk. Ha hisszük tehát, hogy előbb-utóbb meglesz az, amiről most beszélgetünk, vagyis egyszer csak sikerül ebben a kérdésben egy trendfordulót elérni, akkor a hetvenedik évforduló kiváló alkalom lehet erre.
Én azt gondolom, hogy el kell, hogy jöjjön az a felismerés is, hogy a Beneš-dekrétumok ügye és az Esterházy-kérdés sem csupán a felvidéki magyarokról, hanem a szlovákokról is szól. Mi tudjuk, hogy ez milyen nehéz, mert régóta, hosszan és nagyon sok prizmatörésen keresztül kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. És be kell, hogy valljam, ez sokszor problémát jelent a magyar szellemi élet számára is. De azt gondolom, hogy ehhez kellő empátiát kell biztosítani, hogy tudjuk, ebben csak szereplők vagyunk mi, magyarok, felvidéki magyarok. Áldozatok, kitelepítettek, üldözöttek vagy ha úgy tetszik: statisztái egy szlovák, cseh-szlovák történetnek. A kérdéssel elsősorban azoknak kell szembenézniük, akik az akkori törvényeket meghozták. Szlovákia esetében a szlovák politikának.

Csáky Pál: Uraim, kedves František Mikloško, kedves Németh Zsolt, nagyon szépen köszönöm a tartalmas beszélgetést.

(2013. november 11.)

Erősödik vagy gyengül a nemzeti gondolat
a 21. században?



Vendég: Szili Katalin
politikus, az Országgyűlés volt elnöke
(fotó)


Az elnök asszonnyal való előzetes beszélgetésünk során abban egyeztünk meg, hogy három részre bontanánk a beszélgetésnek azt a részét, amikor mi ketten beszélgetünk, és természetesen utána önök is szót kapnak, bármiféle kérdést, megjegyzést fel lehet tenni, meg lehet fogalmazni.
Köszönöm még egyszer, elnök asszony, hogy itt vagy velünk, hogy eljöttél. Az első pont legyen talán: Szili Katalin a személyiség, a második blokk: politikai tapasztalatok, és a harmadik blokkban beszéljünk a nemzetpolitikáról, a nemzetről, vagyis a nagyobb közösségről. Tehát, kedves Szili Katalin, magánemberként mit szeretnél az életedről elmondani?
– Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy én is tisztelettel és szeretettel köszöntsem mindannyiukat. Kicsit úgy érzem, hogy hazajöttem, elég sűrűn jövök ide, Pozsonyba vagy a környékére. Nyáron jó néhány napot töltöttem még a martosi nyári egyetem előtt különböző településeken. Ennek oka is volt, hiszen március 15-ét itt töltöttem volna Önökkel, de ugyanúgy, ahogy az elnök úr akkor a hó fogságába került, nekem is megakadályozta a hófúvás, hogy eljöjjek ide.
Csáky Pál elnök úr azt kérte, beszéljek arról, ki is Szili Katalin. Meg kell, hogy mondjam, sokszor magam sem tudom, de elmondhatom azt is most már az én koromban, hogy 1956-ban születtem, egy horvát határ menti kistelepülésen, Barcson. Ott jártam az általános iskolába, majd ezt követően kerültem Pécsre, ott jártam középiskolába és egyetemre is. Aztán az egyetem befejezése után elég széles skálán kezdtem el dolgozni, hiszen a jogászi pályát gyámügyesként kezdtem, és megismerkedtem a szociálpolitikának egy olyan területével, amely nem volt éppen lélekvidító számomra.
Úgy négy és fél évnyi munka után távoztam onnan, jogtanácsos lettem, akkor még a vízügyi igazgatóságon, ami érdekes időszaka volt az életemnek. Formálisan ugyanannál az íróasztalnál ültem, de állandóan változott a hivatal fölöttem. Így azt hiszem, három vagy négy munkaköri bejegyzésem is volt akkoriban, pedig végig ugyanannál az íróasztalnál ülve ugyanazt a tevékenységet folytattam. Azután elvégeztem még az Eötvös Loránd Tudományegyetemen még egy humán ökológus szakot, majd még egy politológusit is, de ezek már csak a saját külön érdeklődéseim voltak. Nyilvánvaló, hogy az életemnek ez egy jelentős időszaka, hiszen magam is csodálkozva tekintek arra, hogy 2014 tavaszán húsz esztendeje lesz, hogy képviselő vagyok, ami egy nő életében komoly időszak. Azt megelőzően pedig 1990-ben indultam először a választásokon, és tulajdonképpen azóta már a hatodikon indultam. Az volt az érdekes, hogy 90-ben, amikor az első szabad választás volt, 11 jelöltből harmadikként bekerültem a második fordulóba is, akkor szocialista párti képviselőjelöltként, ami akkor jó eredménynek számított.
Aztán a rendszerváltozást követően úgy döntöttem, hogy én már a közéletben tovább nem akarok részt venni. Az édesanyám meg is volt akkor ijedve, hogy ő rendesen kitaníttatott engem, és nem érti, miért kell nekem politikusi pályára mennem. 1992-ben volt egy időközi önkormányzati választás, és felkértek, hogy induljak el. Sokat gondolkodtam rajta, mígnem végül csak beadtam a derekam. Azt kell, hogy mondjam, az egy érdekes választás volt. Akkor még kétkörös volt az önkormányzati választás, és a második körben az MDF akkori jelöltje két szavazattal kapott többet, mint én. Az én stábom újraszámolást kért, és kiderült, hogy egy rám leadott szavazat volt az ellenfelem csomagjában, így az övé eggyel csökkent, az enyém viszont eggyel nőtt, vagyis egyenlő lett a szavazatszámunk, s mivel a jogalkotó erre nem talált ki semmit, újra kiírták a választást. Úgyhogy tessék elképzelni, 90 óta, ha beleszámolom a 92-es polgármesteri jelöltségi kalandomat is és az összes választást, 15-16 kampányt csináltam végig életemben, ami nem egyszerű. Olyan választásokról is beszélek persze, ahol nem én voltam a jelölt, csak támogattam valakit.
Az életemről még annyit szeretnék megosztani önökkel, hogy két gyermeket, egy fiú- és egy leánygyermeket neveltünk, akiknek a szülei meghaltak. A fiam most volt 30 éves az elmúlt hétvégén, mindketten nagyon jó gyerekek. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusi pálya jelentősen magányossá tett engem is, úgyhogy az életem így zajlott, most már eljegyeztem magam teljes egészében a politikával. Hogy meddig, az egy nagy kérdés. Arról majd még lehet, hogy beszélünk.

Szeretném azt is megmagyarázni, hogy miért tegeződünk. Felajánlottam az elnök asszonynak a fórum előtt, hogy magázódjunk a beszélgetés során, de már nem is tudom, talán 25 éve, hogy ismerjük egymást...
– Legalább olyan hosszú időszak, mint a demokráciánk... És én nem szeretem az alakoskodást, azért kértem, hogy tegeződjünk – mint mindig.

Én nagyon tisztelem Szili Katalin elnök asszonyt, s tudom, sokan vannak így ebben a teremben, de azért szeretném megmagyarázni, miért pont ő van itt ma velünk. Nem tudom, emlékszel-e a kassai Márai szobor átadására? Mínusz 3-4 fok lehetett, jeges, havas decemberi nap volt, és mindez a hírhedt magyarországi népszavazás után történt pár nappal, 2004-ben. A pénzt a Márai szoborra a szlovák kormány adta, de Szili Katalin révén Magyarország is jelentősen támogatta, ami korrekt lépés volt, utólag is köszönjük szépen. Szili Katalint meghívták Kassára, a szobor avatására, és hát ez a politikus-sors, ugye? – egy tüntető tömeg fogadta őt.
Szili Katalin ezt megelőzően a magyar országgyűlés elnökeként kijelentette nyíltan, hogy ő igennel fog szavazni az állampolgárságra 2004-ben, és gondolom, így is történt. Akkor, amikor az akkori magyar miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc nyíltan ez ellen kampányolt, s az MSZP véleménye is negatív volt. Az eredmény tudjuk milyen lett – és Szili Katalin, aki akkor a szocialista garnitúrából egyedüliként állt ki nyíltan mellettünk, eljön Kassára, és a kelet-szlovákiai magyarok dühe rajta csattan. Tiltakozó tömeg fogadja őt Kassa közepén, a főkonzulátus előtt, ahol egy tiltakozó irományt adnak át neki. Utána pedig elég durva füttykoncert fogadta őt a szobornál is.
Én akkor a szlovák kormány képviseletében, miniszterelnök-helyettesként voltam jelen. Én is beszédet mondtam, többé-kevésbé az egyik házigazda voltam, bár a kassaiak szervezték a rendezvényt. Máraitól elolvastam sok mindent, okos Márai idézeteket akartam volna mondani, de mindent félre kellett tenni. Egyrészt mert hideg volt, nem lehetett hosszan beszélni, másrészt meg azért, mert az az életemben nem sokszor előforduló helyzet állt elő, hogy nem szépeket és nagyokat kellett mondani az ott jelenlévő választóimnak, hanem rájuk kellett csördíteni. Keményen megfeddtem őket, s kértem, viselkedjenek Máraihoz és az ő szellemi hagyatékához illő módon. És ne Szili Katalint bántsák, hanem a magyarországi kormánykoalíciót – és mindazokat, akik dilettáns politizálással engedték, hogy ez a folyamat Magyarországon ide süllyedjen.
Nos, a kérdésem: hogyan éli meg Szili Katalin az ilyen turbulenciákat? Milyen hasonló dologra emlékszel még az országgyűlési elnöki tisztséged idejéből?
– Köszönöm ezt a kérdést, mert vannak az életemnek olyan pillanatai, amelyeket – bármi történik és bármennyire fáj is –, vállalnom kell. Nagyon érdekes kettőség ez, és ahogy most erről beszéltél, elnök úr, belegondoltam, hogy a 2004. december 5-ei népszavazás idején volt a szocialista pártban egy társadalompolitikai tagozat, amelynek az egyik vezetője éppen a munkatársam és kabinetfőnököm, Kerényi György volt, aki most szintén nemzetpolitikai ügyekben főtanácsadó. És akkor ők álltak ki mellettem. Azt mondtuk, ha a politika az alatt a 14 esztendő alatt nem oldotta meg ezt a kérdést, most nincs joga nemet mondani. Akkor azt a választókra kell bízni, hogy döntsenek ők a kérdésről. És hát ebben mi akkor nyilván szembementünk a párt akkori fő vonalával.
Vagyis amikor én otthon kiálltam ezért, akkor én a határon túli magyarságot vállaltam. Viszont, amikor átmentem a Márai szobor avatására, ott viszont azokkal kellett sorsközösséget vállalnom, akik ezt akkor nem tették. Szerintem, önök között itt, a Felvidéken is sokan vannak politikusok vagy a közszerepléstől távolabb állók, akiknek nap mint nap vállalniuk kell a tartásukat. Volt ilyen élményem egyébként azt követően is – például, amikor Marosvásárhelyen egy csokor leforrázott szegfűt kaptam.
Ebben az egészben egyébként az volt a legérdekesebb, hogy pontosan az azokhoz közelálló sajtó örvendett a leginkább azon, hogy engem kifütyültek, akik annak idején nem velem vállaltak ebben sorsközösséget, és nem álltak ki a határon túli magyarságért, hanem a „nem” mellett kampányoltak. Ezek voltak a leginkább hangosak ezektől a hírektől. Én úgy gondolom, hogy a tartást és a kiállást minden pillanatban vállalnunk kell, sajnos, azokkal és azzal a közösséggel is, akikhez akkor még tartoztam, és akikkel együtt politizáltam. Ezek az elemek hozzátartoznak a politikához, a memoárjaimban majd sokat fogok még ezekről elmélkedni.
Van számos más történet is, de hadd emlékezzek inkább szívesebben a számomra kedves történetekre, mint amilyen például éppen idén nyáron Csíkszeredában történt. Amikor a csíksomlyói búcsúra mentünk, előtte a csíkszeredai főtéren egy fiatalember kiszállt azért az autójából, hogy odajöjjön, kezet fogjon velem, és azt mondta: „Köszönjük, hogy mindig kiállt értünk”. És nekem ezek a történetek fontosabbak. Nyilván meg kellett élnem azt is, ami Kassán történt a Márai-szobornál, és azt gondolom, hogy meg kell értenem azokat is, akik akkor úgy érezték, hogy őket kitaszította a nemzet.

Van nekünk még egy ilyen hasonló sztorink. Ne tessék megijedni, nem hozzuk fel az összeset, de talán még ezt az egyet. Ugyanis itt vagyunk Pozsonyban, s vannak itt Pozsonypüspökiből is néhányan, akik talán még most sem tudják, mi történt a kopjafájuknál azon a bizonyos délutánon. Azt hiszem, 2007-ben történt, a kitelepítések kezdetének 60. évfordulóján, amikor sorra zajlottak a községekben az emlékező ünnepségek. Kopjafákat, emléktáblákat állítottak az emberek, Magyarországról autóbuszokkal jöttek emlékezni erre a fájdalmas évfordulóra. Én akkor az MKP elnöke voltam. Az egyik ilyen ünnepségen azt kérdezi tőlem az egyik újságíró – azt hiszem, magyarországi újságíró volt –, hogy mi a véleményünk, mi az MKP véleménye erről a témáról, és mi az, amit tenni kívánunk az ügyben.
Én elmondtam azt, amit az elnökségben is megbeszéltünk, hogy próbálunk egy tisztességgel vállalható megemlékezés-sorozatot támogatni, ugyanakkor a szlovák parlamentben is szeretnénk egy kezdeményezést tenni, hogy a szlovák parlament is ítélje el már végre a Beneš-dekrétumokat, és a kollektív bűnösség elvét, ami miatt az elődjeinknek – vagy talán önök közül is néhányuknak – komoly megpróbáltatásokon kellett keresztül menniük. Ficóék erre egy durva rendkívüli parlamenti üléssel válaszoltak, egész nap ócsároltak bennünket, mígnem a végén elfogadtak egy nagyon szerencsétlen, durva határozatot, amelyben – nem szó szerint, de lényegében – megerősítették 2007-ben a Beneš-dekrétumokat, és azt mondták, hogy azok szelleme érinthetetlen.
Erre mi benyújtottunk egy megbékélési nyilatkozatot, hogy a problémát kiegyensúlyozzuk. Az akkori elnökségünk ezt a kiegyensúlyozott, diplomáciailag gondosan ellensúlyozott szöveget összeállította, és az volt a tervünk, hogy a két parlament közösen, ugyanazon a napon elfogadja ugyanazt a szöveget magyar és szlovák nyelven. Arról volt tehát szó, hogy a kitelepítések hetvenedik évfordulóján nézzünk szembe ezzel a kérdéssel, és zárjuk le azt egy közös nyilatkozattal, amelyet mindkét parlament ugyanazon a napon fogadna el. Ebben kölcsönösen bocsánatot kértünk volna egymástól, és definiáltuk volna, mit értünk ez alatt. Tehát pontosan megfogalmaztuk a szövegben, miért kér bocsánatot az egyik vagy a másik fél.
Amikor a szlovák térfélre benyújtottuk ezt a javaslatot – ami egyébként máig vállalható szöveg, és a politológusok is azt mondják, hogy máig a legjobb szöveg ebben a témában –, akkor a szlovák parlament pártjai elutasították ezt, egyedül talán a KDH lett volna hajlandó tárgyalni róla – de meglepett, hogy még Dzurindáék sem. Ugyanezt a szöveget átküldtük magyar nyelven a magyar parlamentbe. Szili Katalin összehívta azonnal a házbizottságot, és 48 órán belül kaptuk a választ, hogy a magyar parlament összes pártja elfogadja ezt a határozatszöveget, és kész róla tárgyalni a szlovák féllel.
S ebben a felfokozott magyarellenes légkörben – tessék csak visszagondolni még az első Fico-korszak elejére, a szurkolóverés után vagyunk néhány hónappal –, Pozsonypüspökin is egy szép kopjafát állítanak a kitelepítettek emlékére az iskola kertjében. A pozsonypüspöki rendezők nevében a Csemadok elnöknője pedig Szili Katalint, az Országgyűlés akkori elnöknőjét hívja meg fő szónoknak az ünnepségre. És Szili Katalin ebben a kiélezett helyzetben az első szóra azt mondja, hogy rendben.
Erre persze bekapcsolt a szlovák diplomácia és bekapcsolt a magyar külügyminisztérium is, levelet írtak neki, és azt javasolták, hogy nem kellene most eljönnie. A magyar miniszterelnöki hivatal is azt mondta, nem ajánlja, hogy eljöjjön, a biztonságiak is ezt javasolták. És Szili Katalin ennek ellenére eljött Pozsonypüspökibe, eljött a magyar iskolába. Ott találkoztunk, az igazgatónő irodájában, ahol aztán megbeszéltük, mit fogunk lépni. Az elnök asszony nem mondott beszédet, hogy ne lehessen mibe belekötni. Hivatalos nyilatkozat sem volt, de emlékszem, annyi televíziós kamera és élesre töltött mikrofon sem azelőtt, sem azóta nem volt Püspökin.
Felavattuk a kopjafát, aztán átvonultunk a kultúrházba, ahol egy nagyon szép és méltóságteljes megemlékezés volt. A lényeg tehát, hogy a magyar hivatalos politika száz százaléka azt javasolta Szili Katalinnak, hogy ne jöjjön át a Felvidékre, mert Ficóval most nagyon feszült viszonyban van Magyarország. És Katalin nekiment a száz százaléknak, és vállalt bennünket, egy ilyen kiélezett helyzetben is. A velünk való sorsközösséget vállalta, nem pedig azt, amit a bürokraták meg a nem tudom milyen politikusok az asztalára tettek. Ezt utólag is köszönjük. Arra lennék kíváncsi, ez milyen érzés volt?
– Ennek valóban van előzménye, amiről én nem tudtam. Csak utólag tudtam meg, hogy a kabinetfőnök urat éjszaka még a külügyminiszterünk is felhívta Amerikából, és azt mondta neki, hogy ne jöjjek át. Lehet, hogy ha nem szóltak volna semmit, akkor talán még fontolóra is veszem a dolgot, de ezek után azt mondtam, muszáj közösséget vállalnom a felvidéki magyarokkal, és ott lennem.
Azt hiszem, soha életemben akkora sajtóm egy olyan megemlékezésen, ahol egy szót nem szóltam, még nem volt. Mindenki azt figyelte, mit fogok tenni. Én azt gondolom, hogy az a némaság, amellyel mi akkor ott letettük a magunk koszorúit, sokkal többet beszélt mindennél. Hadd emlékezzem viszont a te beszédedre, amelyet ott, a művelődési otthonban elmondtál, s aminek én úgy gondolom, olyan katartikus hatása volt, amit régen hallottam azelőtt is, meg azóta is. Én úgy gondolom, az megint csak egy olyan pillanat volt az életemben, amikor úgy éreztem, hogy nekem ezt gondolkodás nélkül vállalnom kell, még akkor is, ha sokan féltenek vagy igyekeznek lebeszélni róla. Még akkor is, ha esetlegesen – ahogy mondtad – mindenki, még a biztonságiak is óvtak tőle.
Ott, a kultúrházban, a beszédedkor éreztem át a legmélyebben, hogy nekem ott kellett lennem. És szerintem ez így volt jó, hogy ott voltunk, és együtt voltunk. Azzal együtt, hogy főleg azt követően kellett ezt vállalnom – és én ezért nem értettem senkinek a félelmét –, hogy az egész magyar parlament azzal a megbékélő határozattal ott állt mögöttem. Én azt hiszem, nekem akkor házelnökként ennek a belső parancsnak kellett eleget tennem.
De ha már említetted ezeket az élményeket, ez jó lehetőség számomra is, hogy egy kicsit visszatekintsek azokra az időkre – mert azért voltak jó pillanatok is, függetlenül attól, hogy sok-sok vitánk is volt. Most visszaemlékszem a nyelvtörvény ügyében arra, amikor végigjártuk Brüsszelt, Párizst és Strasbourgot, s a parlament valamennyi frakciója, frakcióvezetője velünk tartott, és ott együtt álltunk ki az ügyért. Én azt gondolom, hogy azok a fontos pillanatok, amikor tényleg úgy érezzük, hogy nem vagyunk ilyen kérdésekben egyedül, hanem az egész közösségért tehetünk.

Tényleg nem akarom én ezt a témakört túlragozni, de azért ez egy további eleme Szili Katalin egész politikusi habitusának és jelenségének. Bizony emlékszünk arra, hogy a Fico-kormány szigorította a nyelvtörvényt, s a dunaszerdahelyi futballstadionban összejött 14-15 ezer ember. Ez minket is meglepett, nagyon felemelő volt, ez volt a felvidéki magyarság legnagyobb tömegmegmozdulása az elmúlt 25 évben. Erre a magyar parlament is összefog, ötpárti delegációval körbejárja Európát, és azt mondják mindenütt, hogy mögöttünk állnak: a teljes magyar parlament. Nem csak egy párt, és nem csak az elnök asszony. Elnézést kérek, elfelejtettem mondani, hogy Pozsonypüspökin is ötpárti delegáció volt jelen, tehát minden frakció képviseltette magát.
És akkor az utolsó, ezzel kapcsolatos megjegyzés, kérdés: amikor a volt magyar miniszterelnök valamilyen politikai megfontolásoktól indíttatva úgy döntött, hogy a MÁÉRT nevű fórumot, ahol a magyar parlament magyarországi politikai pártjai találkoztak a határon túli magyarok képviselőivel, nem fogja tovább működtetni, akkor Szili Katalin csendben azt mondta – vagy lehet, hogy nem csendben, de ezt majd elmondod –, hogy akkor létrehozom a Kárpát-medencei Képviselők Fórumát. És a regnáló, ugyanabból a pártból lévő magyar miniszterelnökkel szembe menve egy hivatalos parlamenti fórumot hozott létre, amely talán még jobban működött, mint az elődje, amit betiltott a miniszterelnök. Végül is ez is egy olyan téma, hogy a saját pártodban, a saját kormányodban volt egy nagy ellenszél, de te azt mondta, hogy nem, én mégis csinálok egy fórumot a külhoni magyarok érdekében. Én azt hiszem, hogy ezt is méltányolnunk kell.
– Igen, érdekes volt, mert 2003-ban, amikor már nyilvánvaló volt, hogy a nemzetpolitikai párbeszéd valahol azon a szinten, ami ennek az úgymond formális szintjeit jelenti, befulladt, akkor mi, a kollegáimmal összeültünk, és azon tanakodtunk, hogy kellene valamit csinálnunk, mert azért mégiscsak egy nemzethez tartozunk.
Aztán amikor jött ez az ötlet, kitaláltam, hogy hívjuk magyar-magyar parlamenti partnerségnek, röviden Mama-Papának. És sokáig egyébként így is hívtuk ezt a fórumot, mert olyan kedves volt, ebben benne vannak a szülők is, tehát az, ami nekünk tulajdonképpen a közösséget jelenti. S amikor 2003-ban elindítottuk ezt, akkor az első összejövetelünkön, amit én ezúton is köszönök, ti is partnerek voltatok, hiszen kellettetek ehhez ti is. Kellettek azok a határon túli politikusok, akik azt mondták, függetlenül attól, hogy a MÁÉRT nem működik, leülünk Szili Katalin asztalához. Aztán elkezdtük ezt aszerint szervezni, hogy a határon túli parlamentekbe magyarként beválasztott képviselőket ültetjük le egy asztalhoz. Így aztán minden évben tartottunk egy plenáris ülést, ahol azt kell, hogy mondjam, a nemzet krémje volt jelen. Hiszen tényleg Duray Miklóstól Tőkés Lászlóig, Csáky Páltól Pásztor Istvánig – és sorolhatnám mindazokat a tevékeny résztvevőit a nemzetpolitikának, akik annál az asztalnál ültek – eljöttek, és támogatták az ügyet. Nem engem: a nemzet ügyét. Sokszor volt, hogy kilencvenen-kilencvenöten ültünk a parlament Vadásztermében az asztal körül.
Én két dologra vagyok nagyon büszke. Az egyik az, hogy mindig minden döntésünket konszenzussal tudtuk meghozni. 2004-től, amikor ez a Mama-Papa átalakult Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumává (röviden KMKF) egészen addig, amíg 2010-ben az új parlamenti vezetés át nem vette, 12 stratégiai anyagot fogadtunk el konszenzussal. Beletartozik ebbe – és ebben Duray Miklósnak is jelentős szerepe volt – például a szórványstratégia megalkotásától, a nemzeti együttműködés stratégiáján keresztül, a kulturális és a határ menti térségfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekig minden olyan stratégiai anyag, amelyekből még ma is táplálkozunk.
A határ menti térségek esetében azért szólnunk kell arról is, hogy az Ipoly-hidaktól kezdve a kassa-miskolci gyorsforgalmi autóúton keresztül számtalan olyan kérdés szerepel a dokumentumban, amelyre szerettünk volna olyan keretet találni, amely mentén a nemzetpolitika hétköznapjainkban legfontosabb kérdéseit aprópénzre válthatjuk. Így 2010-ben úgy köszöntünk el, hogy ez a 12 stratégia gyakorlatilag rendelkezésre áll. Ehhez azonban kellett az is, hogy határon belül, tehát a magyarországi politikai pártok képviselőiből, illetőleg a határon túl magyarként megválasztott képviselőkből olyan együttműködésre kész politikusokat találjak, akik mindig készek voltak a konszenzusteremtésre. Mostanában sokszor előhozom azt a példát, hogy 2006-ban például elfogadtuk, hogy a kampányban a nemzetpolitika, mint olyan, nem lesz a kampányolás témája, és ezt mindenki be is tartotta.
S a tizenkét pontos konszenzusos stratégián túl én arra is büszke vagyok, hogy a 2010-es kormányváltást követően az új parlament is megtartotta ezt a formát. Tehát a KMKF ma is létezik, működik, működnek a munkabizottságai, amelyek részben szakpolitikai, részben különböző együttműködési kérdésekkel foglalkoznak. Én azt hiszem, hogy kevés politikus mondhatja el magáról, hogy tudott olyat alkotni, ami talán tovább működik egy vagy két kormányzati ciklusnál. Volt még egy ilyen, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa, amit 2008-ban hoztam létre, és ez is ugyanúgy működik ma is. Az inkább a távlati stratégiatervezéssel foglalkozik.
És ennek még vannak legújabb kori eredményei is, mert tavasszal elfogadtunk egy hosszú távú stratégiát, amely mögött 95 százalékos támogatottság volt. Én úgy érzem, hogy szükség volt akkor, 2003 környékén arra, hogy teremtsünk egy fórumot, ahol párbeszédet tudunk folytatni közös ügyeinkről. Akkor, amikor a kormányváltás volt, a jelenlegi államtitkár Németh Zsolttal váltottunk pár szót, hiszen ők is, mindig is támogatói voltak a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának. Viccesen mondtam is neki, könnyű dolgotok van, mert ezt a stratégiát már csak végre kell hajtani. Ám nyilvánvalóan közös érdekünk, hogy mindig legyen a nemzetpolitikában néhány olyan kérdés, amelyben együtt tudunk működni és amelyekben egyetértünk.

A beszélgetésnek ezt a részét lezárandó, azért nem szabad kihagyni egy nagyon friss élményt. Mi ma délután négykor együtt kezdtük a programunkat a Duna utcai magyar alapiskolában és gimnáziumban, ahol a Rákóczi Szövetséggel közösen elsősöket köszöntöttünk. A pozsonyi két magyar iskolából voltak ott elsősök a szüleikkel, a Duna utcai magyar alapiskolából, illetőleg a pozsonypüspöki magyar alapiskolából. Nagyon megható találkozó volt, én az elnök asszony mellett ültem, körülbelül így, mint most, és láttam, hogy néha picit elhomályosodik a szeme. Eddig tehát a kemény Szili Katalinról beszéltünk, aki szembemegy a pártjával, a kormányával, felvállalja a kritikákat, a bántásokat, sok mindent, és ma meg mintha elérzékenyült volna a Duna utcai alapiskolában. Elnök asszony, ez hogy történt?
– Hát azért én is nőből vagyok. Látni azokat az apróságokat... Ennek az az előzménye, hogy néhány kisgyerek magyar nyelven szavalt meg énekelt nekünk, és hát az ő tiszta szemükbe nézve mindig elgondolkodom azon, hogy milyen sok problémánk van a száraz adatokkal. A demográfiával, az asszimilációval, azzal, hogy hányan iratkoznak be a magyar iskolába. Az igazgató asszonnyal is beszéltünk erről előtte. És én úgy gondolom, hogy meg kell simogatnunk azoknak a szülőknek a fejét – és külön a kis buksikat, a gyermekekét is, akiket oda iratnak be.
Ezzel kapcsolatban is volt egy élményem. A nagykövet úr kedves felesége volt velem Besztercebányán, azt hiszen, tán háromnegyed évvel ezelőtt, egy konferencián. És volt ott nekünk egy élményünk, ami engem lelkileg eléggé megviselt. Egy egyetemista kislányt rendeltek mellém, hogy szlovákról magyarra és magyarról szlovákra tolmácsoljon. És én megkérdeztem tőle, hogy hova való, ő meg mondta, hogy az Ipoly mentéről. Mire én megkérdeztem, hogy hány magyar diák tanul a besztercebányai egyetemen, és ő azt válaszolta, hogy nem tudja, mert ő nem magyar, hanem szlovák. Ekkor rákérdeztem a szüleire, mire mondta, hogy az édesanyja magyar ugyan, de otthon ő csak a nagymamájával beszél magyarul. És ez nekem úgy megmaradt a lelkemben, mert egyszerűen nem tudtam felfejteni magamban sem, hogy mi lehet az az indíttatás, hogy ő gyakorlatilag, szó szerint értve magyar anyanyelvű, de nem tartja magát magyarnak.
Ezért aztán mi külön odafigyelünk a kollégáimmal együtt arra, hogy a Rákóczi Szövetség tényleg mérhetetlen szervezőmunkáját segítsük. Én minden évben szeptemberben legalább egyszer igyekszem ellátogatni a Felvidékre is. Voltam így Dunaszerdahelyen ösztöndíjátadáson, Szalkán, most pedig éppen pozsonypüspöki és pozsonyi diákoknak adtuk át az ösztöndíjat. Én azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos, mert a lelki összetartozásunkat is jelenti. És szükség van erre azért is, hogy mi távlatosan tényleg ne csak statisztikákban, hanem egyébként is érezzük azt, fontos a nyelv, a kultúránk, a hagyományaink és ezek megőrzése. És számomra rendkívül fontos volt az, hogy a Duna utcán ma értették azt, hogy ezt az ő gyerekeiknek, majd az unokáiknak is tovább kell vinniük. Azért, hogy mondjuk, 150, 200 vagy 500 év múlva is hallatsszon itt még magyar szó.

Amíg te beszéltél, addig én néztem a szülők arcát, és nemcsak a hölgyeké, hanem a kemény férfiaké is elérzékenyült kicsit, ami egy dolgot mutat. Ezeken a beszélgetéseken nem szoktunk aktuálpolitikai dolgokról beszélni. Most se óhajtok magyarországi aktuálpolitikai kérdéseket felhozni. Nem akarok beszélni a szlovákiai belpolitikáról sem, sem pedig a felvidéki magyarság megosztottságáról, de azért egy mondat ott körözött, köröz bennünk, valószínűleg benned is. Az, hogy ez a közösség tényleg védharcokat folytat itt, minden gyerekért, minden életért küzdelem folyik itt. És ilyenkor bármiféle megosztás, amelyik ebből a magyar gondolatkörből kivisz bárkit, az a közösséggel szembeni bűn. Ezt a peremvidéken érezni a legjobban, amikor az ember látja azokat a pedagógusokat, akik mindent megpróbálnak megtenni, hogy egy-két gyerekkel több legyen az iskolájukban. Pedig jön velünk szembe a demográfia, az asszimiláció, a különféle idegen nemzetpolitikai sugallatok vagy az a szellemiség, amelyben a szlovák iskolában tanítják a történelmet meg az irodalmat, az irodalomtörténetet. Ez nagyon nehéz helyzet tehát, és ilyenkor belülről is behozni még egy szlovák-magyar vegyes gondolkodást, egy megosztó filozófiát, azt hiszem, ez nagyon nagy bűn.
– Tudod, elnök úr nekem az a fontos, hogy azok az emberek, akik odaadják a gyermekeiket tanulni, azok érezzék mindig annak a bizonyosságát, hogy jól döntöttek. Hogy véletlenül se bizonytalanodjanak el egy pillanatra sem abban, hogy esetlegesen rosszul döntöttek a gyermekeik jövőjét illetően.
S ha megengeded, hadd hozzak fel egy másik példát, még a házelnöki időszakomból. Emlékszem, hogy a Vajdaságban nagyon sok konfliktus volt annak idején. S akkor egyszer leültem az akkori szerb házelnökkel, és azt mondtam neki, hogy valamit tennünk kellene ez ügyben parlamenti szinten is. És létrehoztunk egy ötéves ún. toleranciaprogramot, ami nagyon jól működött, és aminek három eleme volt. Az egyik, hogy közös táborozásokat csináltunk a fiataloknak, volt, amikor Szegeden, volt, amikor a Délvidéken. A másik, hogy közös történelemkönyvet adtunk ki, és a harmadik, hogy közös konferenciákat tartottunk a gazdasági együttműködésről, ami nagyon jól működött.
Én tehát hiszek abban, hogy ha értjük egymást, és nemcsak és kizárólag a különbségeket nézzük, hanem a partnereinket próbáljuk meggyőzni arról is, hogy fontos a sokszínűség a társadalomban és a politikában is, akkor előre tudunk lépni. Én hiszek abban, hogy nem két vagy három pólusnak kell csak egy-egy demokráciát a vállán tartania, hanem a politikai palettának is legalább annyira tükröznie kell azt a sokszínűséget, ami egyébként a társadalomban is fellelhető. És ehhez nyilván párbeszédet kell folytatnunk. Egyszer viccesen azt mondtam, hogy a politikus nőknél az együttműködési készséget sokan ebben a macsó politikában gyengeségként értékelik, pedig szerintem nem az. Távlatosan szükség van arra, hogy legyenek közös pontjaink is.

Éppen a KMKF és az egyéb máig megmaradt élő kezdeményezések példája mutatja, hogy mennyire fontos volt akkor a politikai konszenzus kialakítása, és túlélt mindenféle politikai turbulenciát. Mindenki azt mondja, aki józanul gondolkodik, hogy ezzel lehet valamit kezdeni, hiszen konkrét munkára van szükség és keretekre, amelyek ezt biztosítják.
Menjünk azonban most egy kicsit magasabb pontra, próbáljuk magunkat megnézni fentről is. Hogyan látja Szili Katalin a magyarságot, a magyarság problémáit és esélyeit, akár mint a parlament illetékes bizottságának a tagja? És külön rátérünk majd az autonómiára is, hiszen Szili Katalin egy albizottságnak az elnöke is.
– Elöljáróban csak annyit szeretnék mondani, hogy 2011 januárjától a parlament először létrehozott egy nemzeti összetartozás bizottságot, amelynek hosszabb ideig az alelnöke voltam.
Már érintettük korábban azt a kérdést, ami a 2004. december 5-ei népszavazás hatásaival volt kapcsolatos. Én ezt a pontot úgy értékelem, hogy akkor szakadt szét a végletekig a nemzet. Ezért is nagyon fontos kérdés számomra, hogyan tudjuk ezeket a sebeket a rendelkezésünkre álló eszközökkel valahogy gyógyítgatni, hiszen egyébként is szanaszét szabdaltak vagyunk.
Nyilvánvaló, hogy vannak politikai megosztottságok, amelyek nem biztos, hogy mindig jót tesznek a nemzet érdekeinek. Ezért a 2010-es májusi-júniusi döntéseket, amelyek gyakorlatilag ezeket a kérdéseket a helyükre tették, én maximálisan támogattam, bár annak idején, még a megelőző pártomban, 2009. december 5-én egy választmányi ülésen tettem arra kísérletet, hogy az ötéves évfordulón tegyük helyére ezt a dolgot, és kérjen bocsánatot a párt. Én úgy gondolom, hogy az egy olyan lélektani pillanat volt, amikor ezt meg kellett volna tenni. Nyilván ezért 2010-ben, amikor a könnyített állampolgárság megadásáról szóló törvényről szavaztunk, én magam maximálisan támogattam, úgy, ahogy a nemzeti összetartozás napját is. Megjegyzem, hogy a június 4-ei nemzeti összetartozás napja, mint elgondolás, először éppen ebben a nemzeti együttműködés stratégiánkban szerepelt, amit még a KMKF-ben hoztunk.
És akkor talán a sorsomnak egy másik pontjáról is hadd szóljak, ami a 2010. június 4-ei nemzeti összetartozás napján az a plenáris ülés volt, amelyen akkor még az MSZP frakciótagjaként egyedül ültem bent az ülésteremben. Én azt hiszem, hogy van ennek a nemzetpolitikai kérdésnek egy szimbolikus tere, és nyilván van egy, ami a hétköznapjainkról szól.
Ami a szimbolikus térben történik, azt hiszem, hogy az teljesen egészében rendben van. Ott sikerült a helyükre tenni azokat a megosztottságot tényleg a végletekig kiélező kérdéseket, mint amilyen az állampolgárság kérdése és az ahhoz kapcsolódó egyéb kérdések voltak. Számomra az mindig egyértelmű volt, hogy az állampolgársághoz hozzátartozik a választójog is. Bár itt, Szlovákiában nyilvánvalóan ezt a kérdést sokkal érzékenyebben kell kezelnünk, mint másutt.
Megjegyzem egyébként, hogy 2011-ben, amikor az alkotmányozás volt, akkor nekem volt egy javaslatom, hogy hozzunk létre a magyar parlamentben, a közjogi rendszerünkben egy második kamarát, és az egész hazai kisebbség, illetőleg a határon túli magyarság képviseletét ebben a második kamarában biztosítsuk. Mivel ez a módosító javaslatom nem ment át, akkor az én véleményem az volt, hogy nem kizárólag az aktív, hanem a passzív választójogot is meg kellene adni, mondjuk, én a román példát követtem volna inkább, ami határon túli választókörzetek létrehozását jelenti. A mi esetünkben hármat-négyet, ebben egyébként a házelnök úrral, Kövér László elnök úrral közös platformon voltunk, de hát kisebbségben maradtunk, így most marad a listás szavazás. Én azonban hiszem, hogy ennek hozzá kellett volna tartoznia ahhoz, ami az állampolgárságot jelenti, számomra az állampolgárság egy és oszthatatlan, s a hozzá tapadó jogok úgyszintén.

Gyorsan hozzáteszem, azt hiszem, sokan vagyunk ebben a teremben, akik csatlakozunk a Kövér Lászlóval alkotott platformodhoz. Abban van logika, hogy valóban legyenek választhatók is és választhassanak is a határokon túl élő polgárok. A legtöbb parlamentben egyébként ez úgy van megoldva – a horvát parlamentben például, a román parlamentben, a lengyel parlamentben, az olasz parlamentben, de a spanyol parlamentben is –, hogy van néhány olyan képviselői hely – az alkotmány szabályozza ezt, vagy pedig a választójogi törvény –, amely képviselői helyek a parlamentben a külhonban élő nemzettestek képviselői számára vannak fenntartva. Azok aztán megválasztják a saját képviselőiket az adott parlamentbe. Így lehetne ez talán a magyar parlament vonatkozásában is.
Említetted, hogy Szlovákia esetében ez érzékeny kérdés. Szlovákia kis ország, fiatal ország, és most nem a szlovákságról beszélek, hanem a szlovák politikáról. A szlovák politikusok többsége úgy néz erre az egész kérdéskörre, mint egy családi kincsre, amely porcelánból van. Amelyik törékeny lehet, amelyet dugdosni kell, vagy amelyre vigyázni kell, és lehetőleg mindenkitől meg kell védeni, a magyaroktól is. Ezért viselkednek szerintem az állampolgársági törvény vonatkozásában is úgy, ahogy viselkednek, holott a többes állampolgárság egyre inkább európai norma kezd lenni.
– Igen, ez nagyon fontos kérdés. De beszéljünk arról is, hogy végül is a schengeni határok közé kerültünk, s a határok légiesekké váltak. Így nemcsak saját államunk polgárai vagyunk, hanem gyakorlatilag európai polgárok is, s én úgy hiszem, hogy minden olyan európai megoldást el kell fogadnunk, amely másutt már gyakorlatilag bevált.
Egy dolgot még hadd említsek meg itt, pontosan azért, mert 2014-ben Magyarországon választások lesznek, és először lesz lehetőség arra, hogy a határainkon kívül élő magyarság is éljen a választójogával, ami szerintem teljesen rendjén van. Augusztusban a kolozsvári magyar napokon is részt vettem egy fórumon, amelyet követően több felszólalásra reagálva én magam kezdeményeztem azt – tehát most már a nyilvánosság előtt is elmondtam –, hogy szülessen egy határon túli választási kampányra vonatkozó etikai kódex. Pontosan azért, hogy véletlenül se váljon kiszolgáltatottá a magyar kisebbség a többségi nemzettel való kapcsolatában, mondjuk, a kampányt követően. Mert egy kampányban előfordulhatnak olyan megnyilatkozások – bár remélem, hogy nem lesznek, de lehetnek –, amelyek okot adhatnak esetleg ilyenfajta vitákra. Én most arra kértem a kollégáimat, hogy segítsenek ebben, és próbáljunk meg egy ilyet az asztalra tenni.
S ennek kapcsán eszembe jutott az is, hogy például a négyszázezres lengyelországi németség épp az idén szavazott, most, a hétvégi választáson. Ott például született egy olyan megoldás, hogy minden német politikai párt csak a saját programját ismerteti a különböző helyi médiumokon keresztül, de nem mennek át a határon kampányolni. Én azt gondolom, nekünk is az a közös érdekünk, hogy ne a végletekig történő megosztás legyen az uralkodó ebben, hanem az, ami valóban a legfontosabb számunkra: a pozitív programok, hiszen a határainkon kívül élő magyarság is pártlistákra fog szavazni.

Igen, jövő év áprilisáról beszélünk. Ismerjük a problémáinkat, s nem hiszem, hogy ezeket most megint fel kellene hozni, legalább is a részünkről nem. De azért hadd mondjak el egy dolgot. Megint csak jellemző a szlovák gondolkodásra, hogy a magyarországi választások szlovákiai begyűrűződéséről a legteljesebben és a legszebben a véleményét a Sme című napilap karikatúristája mondta el egy karikatúrával.
Megjegyzem, specifikum, hogy mindkét nagy szlovákiai napilapban naponta megjelenik egy-egy karikatúra, a társadalmi viszonyokra való reagálásként. Évek óta egy Shooty nevezetű úr produktumai a leginkább figyelemre méltóak ezen a téren. Neki az ezzel kapcsolatos mostani karikatúrája úgy néz ki, hogy a szlovák belügyminiszter, Kaliňák áll a mikrofonok előtt, és azzal a tipikus kaliňáki aljasságba hajló mosollyal mondja, hogy a szlovák belügyminisztérium, a szlovák rendőrség és titkosrendőrség felkészült arra, hogy a magyarországi választásokat lemenedzselje Szlovákia területén.
Most viszont az autonómia albizottság tisztelt elnök asszonyához fordulok: hogy látod te az autonómiát, az autonómia esélyeit?
– Létrehoztunk az összetartozás bizottságon belül egy ún. autonómia albizottságot, hiszen a Kárpát-medencében sok helyütt felmerült az autonómia kérdése. Nyilvánvaló, hogy számunkra az volt a fontos, hogy egyrészt legyen ebben egy közös képünk.
Két kitételt nagyon pontosan szeretnék megfogalmazni a sajtó számára is. Az egyik, hogy csak olyan dolgot teszünk az asztalra, vagy koordinálunk, amely már máshol bevált. Nem a mi dolgunk kitalálni azt, ami egyébként Európában szokványos, és sok helyen működik. Tehát semmi olyat nem akarunk, ami egyébként Európától idegen, vagy ami Európában Aalandtól Dél-Tirolig nem megszokott. A másik pedig, hogy az anyaország semmit sem szeretne e téren kitalálni, ezt a helyi közösségeknek önmaguknak kell megfogalmazniuk.
Feltehetik a kérdést, hogy akkor mit csinál a mi albizottságunk. Mivel ezek a kérdések a magyarságot érintik, mi abban nyújtunk koordinációs segítséget, ami ezeknek a kérdéseknek az áttekintését jelenti, Székelyföldtől a Partiumig, Szabadkától Pozsonyig, ahol léteznek ilyen önálló kezdeményezések. Székelyföld azért is különösképpen érdekes, mert ott most a régiók kérdése is felvetődött. És arról folytattunk Berényi József elnök úrral, Szigeti László úrral, illetőleg Bárdos Gyulával beszélgetést, hogy az albizottság áttekintette eddig valamennyi területnek az ilyen jellegű önálló saját törekvését, amely az elmúlt húsz-harmincvalahány évben az asztalra került.
Nyilvánvaló, hogy mi ebben a témában segíteni tudjuk az olyan helyi kezdeményezéseket, amelyek egyébként Európában szokványosak. Én úgy vélem, hogy Európa a kisebbségpolitikai kérdésekkel nem foglalkozott eddig igazán, hiszen az Európai Bizottság és Brüsszel mindig átpasszolta ezeket a kérdéseket az Európa Tanácsnak. Én viszont azt gondolom, megkerülhetetlen, hogy távlatosan egyszer a kisebbségi kérdéseket is asztalra tegye.

Annál is inkább, hogy nem nézhetjük tétlenül azt, hogy az Európai Unióban a kisebbség, a kisebbségi téma egyre inkább kezd félrecsúszni. Kisebbség alatt hovatovább a szexuális kisebbségeket meg a migráció által képzett új kisebbségeket értik.
Nekünk az európai sokszínűség elve alapján az autochtón, tehát a történelmi kisebbségeket kellene néznünk. Azért lenne jó egy ilyen kezdeményezést újból az asztalra tenni, és bevinni Európába, az európai politikába és a köztudatba, hogy lássuk, mennyi ember érintett és érdekelt ez ügyben. A FUEN adatai alapján az európai lakosság kb. 10 százalékának van nemzeti-kulturális szempontból kisebbségi kötődése.
Nem könnyű téma ez, tudom. Biztos, hogy lesznek ellenérdekeltségek is, de szerintem Spanyolországban a katalánoktól kezdve a baszkokon keresztül mindenki a szövetségesünk lehetne. Belgiumban 60 ezer németnek külön autonómiája van és parlamentje Eupenben, a skótok parlamentet kaptak, a walesiek parlamentet csináltak, a frízeknek Hollandiában parlamentjük van, a dél-tiroli autonómia-törvény egyik paragrafusa úgy szól, hogy a Dél-Tirol területén beszedett adók kb. 80 százalékban visszakerülnek oda. Dél-Tirol a nyolcadik leggazdagabb régió Európában, ennek köszönhetően is. Nem csak Olaszországban, ott a leggazdagabb. Ez tehát pénzt is jelent.
És a kulturális előzékenységre már csak egy példa. Említetted az Aaland-szigeteket. Aaland egy kis sziget harminc kilométerre Svédországtól, majdnem száz százalékban svéd lakossággal. A svédek az első világháború után úgy gondolták, hogy majd az övék lesz, akkor rajzolták újra a határokat. Finnország szabad lett, az oroszok visszavonultak, és a nemzetközi konferencia Aaland szigetét – amely majdnem Svédországban van – Finnországnak adta, de azzal a kitétellel, hogy autonómiát kell neki adni. És tudják, hogy hangzik az aalandi autonómiatörvény első paragrafusa? Ismétlem: Finnország területéről van szó, egy szigetről, amelynek a 92 százaléka svéd nemzetiségű. Az első paragrafus így hangzik tehát: Aaland szigetén a hivatalos nyelv a svéd. Mindenki szabadon használhatja a finn nyelvet is.
Ez azt jelenti, mintha a komáromi vagy a dunaszerdahelyi járás azt mondaná, hogy nálunk, a mi járásunkban vagy a mi városunkban a hivatalos nyelv a magyar, s mindenki szabadon használhatja a szlovák nyelvet is. És a finnek ezt lenyelik, persze, az alapját egy nemzetközi döntés képezi. A 6 százaléknyi svéd kisebbség miatt egész Finnország kétnyelvű. Sőt, ha megnézik a pozsonyi finn nagykövetséget, kétnyelvűen van kiírva az ország neve itt is, a 6 százaléknyi svéd miatt. Én tehát úgy gondolom, hogy valóban vannak olyan pozitív nemzetközi példák, amelyeket fel kell hoznunk és fel kell mutatnunk.
– Abszolút egyetértek azzal, hogy ezt az asztalra kell tennünk. Ezért is tartom fontosnak, hogy beszélünk erről, hiszen nagyon sokszor, valljuk be őszintén, ha ezt a szót hallják, hogy autonómia, mindenki rögtön elszakadásról és egyebekről beszél. Ami tévedés. Mert azért az autonómiának vannak különböző formái, a személyi, a kulturális, a területi. Sőt, azt mondják, hogy ott, ahol egyébként ezeket az autonómiaformákat biztosítják, olyan gazdasági fellendülés van, ami egyébként a többségi nemzetnek a gazdaságát is jelentősen segíti.
Én azt hiszem, fontos, hogy ezeket a kérdéseket mindvégig próbáljuk napirenden tartani. És ha abból indulunk ki, hogy a 28-ak Európájában körülbelül 164 nemzetiség él, akkor úgy vélem, közös érdek, hogy ezekről beszélni lehessen. Ehhez nekünk a partnereket is meg kell nyernünk, akár a szlovák partnereinket vagy akár a román partnereinket is, de sorolhatnám tovább.

Így van, és hát ugye, nekünk, kisebbségben élőknek pedig meg kell becsülnünk magunkat, mert ha föladjuk önmagunkat, akkor gondok lehetnek, és Budapestről nem lehet minket megmenteni. Én az utolsó kérdést tenném most fel: mit üzen Szili Katalin a felvidéki magyaroknak? Hogyan látsz te bennünket, mi tehát az üzenet?
– Én nagyon szeretem a magyarságot, és nyilvánvaló, hogy nagyon kötődöm érzelmileg is azokhoz, akikkel valaha, bármikor, bármiben együtt tevékenykedtem. Szívesen jövök ide mindig, és nekem nagyon jó érzés, hogy sok szeretetet kapok, nagyon barátságos emberekkel találkozom.
Azt üzenem – azt szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára –, hogy egyszer talán eljön az az idő is, amikor számunkra az összefogás fontosabb lesz minden más pártpolitikai megosztásnál. Hiszen, ha azt látja mindenki, hogy a pártpolitika szétmetszi a nemzet szövetét, és nem találunk néhány olyan kérdésre közös választ, ami összeköt bennünket, akkor azt gondolom, nagyon nehéz jövőnek nézünk elébe.
És ez igaz mindannyiunkra, határon innen és odaát. Időnként kicsit úgy érzem, hogy amikor a határon kívül élő magyarság már kezdene összefogni, akkor otthon történik mindig valami, ami ezt a megosztottságot egy újabb impulzussal elősegíti. Én bízom benne, hogy egyszer azt a fajta gyűlöletstruktúrát, amelyet most a nemzetben érzékelünk, felváltja annak a felismerése, hogy vannak közös ügyeink, amelyeket kiemelten kell kezelnünk. Persze, nem kell mindenben egyetértenünk. De én hiszek a sokszínűségben, és kell néhány olyan kapocs, ami a lelkünkben ezt a fajta összetartozást elősegíti.
Hadd mondjak erre egy példát. Legutóbb, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának egyik munkabizottságán, a határon kívüli kommunikáció volt a kérdés. S ott az egyik tengeren túli diaszpórában élő honfitársunk azt kérdezte, miért van az, hogy más nemzetek össze tudnak fogni, mi viszont csak azt érzékeljük, hogy hogyan feszülnek egymásnak a saját nemzettársaink. Én tehát azt kívánom maguknak, hogy egyszer éljük meg azt a pillanatot, amikor megvan az a magaslati pont az életünkben, hogy ez az összefogás létrejön.

Őszintén köszönjük, kedves elnök asszony.


(2013. szeptember 5.)


Tenni, és nem sajnáltatni magunkat!



Vendég: Bordás Sándor
pszichológus, szakíró, egyetemi oktató
(fénykép)



Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm mindannyiukat a mai találkozón, és nagy tisztelettel köszöntöm mai beszélgetőpartnerünket, Bordás Sándor pszichológust, akivel a kisebbségi problémakör pszichológiai oldalát próbáljuk körüljárni. Igazából kicsit másképpen akartam kezdeni a mai estét, de Bordás úr mondott egy érdekes mondatot, ami meglepett engem, és akkor talán elrugaszkodhatnánk ennek a mondatnak a tartalmától. Azt mondta ugyanis, hogy zűrös dolgokat éltünk át mi, magyarok a történelemben a 20. században is, de nem kezeltük rosszul a krízishelyzeteket, azaz nem jöttünk ki rosszul belőlük, vagyis pszichikailag egész jól helyt álltunk. Professzor úr, kifejtenéd hogyan értetted ezt?
– Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek Önök között. Olyan témáról beszélgetünk ma itt, amely gyakorlatilag elég régóta foglalkoztat engem. Talán onnan kezdeném, hogy van a témát illetően egy belső motivációm, azután majd visszakanyarodok a kérdésedre.
A minőségi munkát úgy lehet legjobban elérni, ha valaki belülről motivált. Én a Vajdaságban születtem, Szabadkán érettségiztem, most pedig Dunaszerdahelyen élek, tehát ilyen szempontból is kisebbségből kisebbségbe kerültem. Ha arra térünk vissza, hogyan oldotta meg a magyarság a történelem által produkált traumákat, hogy feldolgozta-e azokat, akkor ebből a belső motivációból lehet a legjobban megközelíteni ezt a kérdést.
Engem az érdekelt például, miért van az, hogy a Vajdaságban Szabadka és környéke a hatvanas, hetvenes években világelső volt a megkísérelt, valamint végrehajtott öngyilkosságok terén. Elsősorban ennek a motivációs háttere érdekelt, vagyis az, hogy a magyarság hogyan reagál bizonyos helyzetekre. Majd amikor 1991-ben kitör a jugoszláv polgárháború, amit a saját bőrömön éltem meg, az agressziónak a kifelé vetülésével kezdtem el foglalkozni.
Néhány kollégával, például a történész Ujváry Gábor professzorral vagy László Attila erdélyi professzorral az utóbbi pár évben megpróbáltuk egy kicsit boncolgatni a magyar történelmet, és arra jöttünk rá, hogy a magyar kultúra valójában olyan szinten megtanulta kezelni a problémáit, aminek köszönhetően a mai napig megmaradtunk itt, a Kárpát-medencében. És ez nem kis dolog. Mert ha nem tudtuk volna kezelni a problémáinkat, akkor ma este nem lennénk itt, és nem beszélnénk magyarul Pozsonyban – ez a válaszom a kérdésedre. Vagyis mégiscsak jól oldottuk meg a dolgainkat, mégpedig azért, mert a kultúránk, ahogyan reagált a kihívásokra, mindig egyfajta kristályosodási folyamaton ment át – és megy át mind a mai napig. Tehát egy tökéletesedési, letisztulási folyamatnak vagyunk a tanúi. És mindig egy adott szituációra reagáltunk, amit a történelemben éppen elszenvedett a magyarság. Mentálhigiénés szempontból a traumák hatásai gyakran 20-30 év elteltével jöttek legerősebben a felszínre.
Ha a magyarság helyzetét nézem a Vajdaságban, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a vajdasági magyarok 1945-ös lemészárlása (több mint ötvenezer magyarról beszélek) a későbbiek során erősen meghatározta Szabadkán és környékén a nevelési magatartásokat, és szociálpszichológiai szempontból háttérbe szorította az agressziót. Nem engedte a gyerekeket agresszíven kibontakozni, a túlélés miatt alárendelt szerepre nevelte őket. Nem szerettek volna ugyanis újra konfliktusba kerülni a szerbekkel. Ez a nevelési magatartás egyes családok esetében az agresszió befelé vetítését eredményezte, különösen olyan esetekben, ahol a családot egyéb veszteségek is érték, pl. vagyonelkobzás.
De a vajdasági magyarok zöme tanult ezekből a helyzetekből, és sok szinten újraszerveződött. Hasonlóan, mint a szlovákiai magyarság. Ha megnézzük a felvidéki magyarok traumáit, például az 1947-48-as kitelepítések kapcsán, hogy azok milyen hatással voltak az itteni magyarságra, azt látjuk, hogy itt is beindult az alárendelt magatartásra való nevelés. Bár az akkori időszakból öngyilkossági statisztikákat felvidéki viszonylatban nem találtunk, az akkori Csehszlovákiában ezekhez az adatokhoz nem lehetett hozzáférni, sajnos később sem. De az átélt helyzet egyfajta példát is kreált olyan értelemben, hogy megmutatta magát egy erős mag, amely vállalta akár a reszlovakizáció megtagadását is. Ha belegondolunk, hogy abban az időben milyen erős kiállást jelentett ez, elismeréssel kell adóznunk azok előtt az emberek előtt, akik ezt felvállalták, mint ahogy az előtt is, hogy ezeknek az embereknek a leszármazottaik a mai napig vállalják a magyar értékeket.
Ha a dualizmus korából indulunk ki – csak addig mentünk vissza, régebbre nem –, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon erős individualista fejlődési folyamat zajlott le a magyar kultúrában. Olyan értelemben, hogy az önszerveződési folyamatok, a civil társadalmi szervezetek nagyon erősen elkezdtek működni. És a szakma, a pszichológia látja azt, hogy az embernek mi a legfontosabb. Az ember egyik legfontosabb vágya az önmegvalósítás, tehát, hogy önmagamat érvényesíteni tudjam a társadalomban. A férfiak számára ez rendkívül fontos, a nőknek egy kicsit más a programjuk, de azért hasonló. A nők általában a férfiakra szocializálódnak, a férfiak pedig a társadalomban elfoglalt pozíciókra. És a humanisztikus pszichológia szerint, ha az önmegvalósítási szükségletünk érvényesül, akkor kiegyensúlyozottak vagyunk, és az összes alatta lévő szükséglet is teljesül.
Nos, ez a fajta lelkiállapot létezett a dualizmus korában, és megvolt a Horthy-rendszer alatt is bizonyos szempontból. Ami ezt kettétörte, az az 1945-47 közötti időszak volt, amikor ez a fajta önmegvalósítás, ez a fajta individuális fejlődési folyamat megrekedt. Akkor egy sötét időszak következett, amely belefutott 1956-ba, amit követően egy még sötétebb időszak jött a magyarság szempontjából. És beindul egy öngyilkossági hullám elsősorban Magyarországon. Csehszlovákiában nem tudjuk, hogy mekkora az öngyilkossági ráta az ötvenes években. Én tehát az öngyilkossági mutatókat próbálom felhasználni indikátorként, ami tulajdonképpen jelzi egy társadalom mentálhigiénés állapotát. Tehát az 1945-47-es trauma az, ami a magyarságot megrengette. Egy tollvonással megszüntettek akkor 1600 civil szervezetet, a magyarság egy része számára megszűnt az önérvényesítési lehetőség, nem beszélve az erőszakos államosításról, a „kulákvilágról”, a vagyonok, földek elkobzásáról stb. Ennek a folyamatnak a traumája késve, 1970-ben és 1980-ban jelentkezett a legmarkánsabban, amikor Magyarország első helyen volt az öngyilkossági statisztikában. A Vajdaságban ez a magas öngyilkossági ráta 1960-ban volt, Szabadka és környéke ebben megelőzte Magyarországot.
Érdekes, hogy 1989 után megszűnt ez a magas trend Magyarországot illetően, ma az ország hetedik helyen áll az öngyilkossági statisztikákban. Ez azt jelenti, hogy egy nagy kihíváson és nagyon erős reagálási formákon ment keresztül a magyarság, de megoldotta a problémáját. Hogy az 1956 utáni magyar időszak mennyire volt súlyos, ezt a különböző pszichiáter- és pszichológus kollégák pontosan tudják, hiszen megjelent erről egy nagyon jó könyv, mindenkinek ajánlom. Kézdi Balázs Negatív kód című könyvéről beszélek, amelyben a szerző megfogalmazza, hogy a nyelvben is megjelent a tagadó reakciók sokasága, melyet negatív kódnak nevezett el. Ez az öngyilkosság motivációs hátterét hozza elő a nyelven keresztül a szocializációs folyamatokból. Ennyire súlyos volt tehát a helyzet a kommunista diktatúrában, de 1989-90 nagy lelki felszabadulást jelentett. Lekerülni a hetedik helyre nagy teljesítmény volt, ezért látom én pozitívan a magyar kultúra fejlődését.

A 19. század második fele, a kiegyezés utáni időszak tehát hozott egy olyan attitűdöt a magyar magatartásban, hogy próbáljuk megszervezni, próbáljuk felemelni magunkat. Összefügghet ezzel az, hogy 1956-ban, a forradalom idején Magyarországon néhány nap alatt meg tudták szervezni magukat?
– Egyértelműen. Ha a tanulási folyamatokat nézzük, amit én szocializációs folyamatnak nevezek, azok rétegesen, nagyon izgalmasan fejlődnek és haladnak. Jött 1956, két hét alatt lezajlott a tragikus folyamat, de akkor is megmutatta a magyar kultúra, hogy ilyen rövid idő alatt képes volt megszervezni az ellenállást. Egyértelmű, hogy nagyon komoly tanulási folyamatnak kellett a háttérben lennie.
Én azt érzékelem, hogy a fő törés 1945-47-ben következett be a magyarság és Magyarország szempontjából. Persze, van egy korábbi törés is, az Trianon. Az is komoly hatás volt, ez egyértelmű. Láthatjuk, hogy 1920 és 1930 között az öngyilkosságok száma 10 százalékkal megnövekedett. A trianoni döntés tehát szintén nagyon komoly törést jelentett a magyarság életében, de nem végleteset. Mert ha azt a szemléletet követjük, hogy az individualizmus és a kollektivizmus mentén haladunk végig, akkor láthatjuk, hogy az individualista társadalmak az iparosodott társadalmak. Az ipari fejlődés folyamán tehát eltolódik a hangsúly a „mi”-ről az „én”-re. „Énközpontú” társadalom fejlődik ki. „Én” irányítom a dolgokat, s majd később összefogunk. Ennek élő példája Hollandia, ahol ez tökéletesen működik. Ezért tartom nagyobb törésnek 1945-47-et, amikor egy, már viszonylag fejlett individualista társadalomra ráhúznak egy kollektivista modellt. Ebbe belerokkant a magyar kultúra. 1956-ban még megpróbált kihátrálni belőle, de sikertelenül. Ennek aztán a teljes mentálhigiénés súlya, mint említettem, a 70-es, 80-as években robbant, akkor kulminált a magas öngyilkossági rátában.
A folyamatokat elemezve tehát semmiképpen sem tudom azt elfogadni, hogy magunkra vállaljuk, hogy mi egy beteg nép vagyunk. Ez nem igaz. Egyáltalán nem igaz, sőt. Azokat a megpróbáltatásokat, amelyeken keresztülmentünk, más kultúrákkal összehasonlítva nagyon jól megoldottuk. Ha csak azt nézzük, hogy végül is szláv kultúrában, szláv tengerben vagyunk, ahol a kollektivizmus a jellemző, azt kell mondanunk, hogy elég erősen ellenállunk.
Beszéljünk egy kicsit az öngyilkosság motivációs hátterének kutatásáról. Említettem, hogy az első öngyilkosság-kutatásomnak az volt a témája, hogy mi a különbség a vajdasági szerb és a vajdasági magyar öngyilkosság háttér-motivációjában? Egyáltalán: van-e különbség? Azt látja az ember, hogy a szerb kultúra horizontális kommunikációs kapcsolati rendszerben él egymással. Ez azt jelenti, hogy a családi rendszerekben több anya-apa-modell van. S ha egyik kiesik a nevelésből, akkor ott a másik. A magyarok vertikális kapcsolati rendszerben vannak egymással. Egy apa és egy anya van, ha az egyik kiesik, akkor óriási a trauma. A kollektivista társadalmi rendszerekre jellemző a horizontális kommunikációs kapcsolati rendszer, míg az individuálisra a vertikális kommunikációs kapcsolati rendszer a jellemző. S itt jön be a trauma ismét, vagyis az, hogy a magyarság már keresztülment egy individualizációs folyamaton, s újra vissza lett kényszerítve a kollektivista gondolkodási sémába. Ez okozta a traumát.

Beszéltünk arról, hogy van egy másfajta különbség is a szerb-szlovák magatartás között az egyik oldalon és a magyar magatartás között a másik oldalon. Mégpedig az, hogy a történelmi-társadalmi traumák mennyire hatnak az egyénre, az emberi döntésekre, egészen az öngyilkosságokig bezárólag. Te azt mondtad, hogy a szerbek és a szlovákok is a frusztrációjukat másokkal szemben próbálják megélni vagy kiélni, a magyarok meg önmagukba zárják. Hogy is van ez pontosan?
– Igen, a történet visszavezethető pontosan erre az időszakra. Ez az 1945-47 utáni időszak, amikor mi, magyarok nem tanultuk, nem tanulhattuk meg az agresszió szociálpozitív formában történő kiélésének a lehetőségét. A szerb kultúra más, s ha most egy kicsit elkalandozunk, és a jugoszláv polgárháború kitörésének az okait kezdjük firtatni, akkor több fontos dolgot megállapíthatunk.
1991-et írtunk. Jugoszlávia a leggazdagabb ország volt a térségben, a legfejlettebb volt katonailag is, gazdaságilag is. Magyarország, a Szovjetunió utódállamai sehol nem voltak, sem Csehszlovákia, ami akkor még egyben volt. S mi történik? Jugoszláviát szétlövik. És ki kezdi szétlőni? Kiderült, ma már tudományosan bizonyított tény, hogy a szerbek. A Szerb Tudományos Akadémia meghirdeti Nagy-Szerbia doktrínáját, aminek megnyeri Miloševićet is, aki Janus-arccal áll az ötlet mellé. Hogy miért? Mert úgy ítélik meg, hogy eljött a dicsőség, a reváns ideje. A szerbek történelemben elszenvedett traumái, főleg a Rigó-mezei csata revánsa, melyet a törökökkel vívtak, akik elfoglalták egész Koszovót. A csata ugyan 600 évvel korábban történt, de a szerb kultúra a történelem során nem tudta feldolgozni ezt a nagy traumát. Sőt, a kollektív tudat és a kollektív tudattalan generációról generációra ébren tartotta a szerbek eme nagy veszteségét. És most akar revánsot venni, 1991-ben a Rigó-mező elvesztése miatt, mivel a szerbek ezt úgy élik meg, hogy a Rigó-mezőn a mai napig a törökök leszármazottai élnek. Ezért most revánsot vesznek, és meghirdetik Nagy-Szerbiát.
A fenti gondolatmenet Vamik Volkan amerikai pszichológus véleménye, amellyel én teljes mértékben egyetértek. De nemcsak Koszovót, illetve Rigó-mezőt akarják visszaszerezni, hanem az egész horvátországi, boszniai, vajdasági részt, ahol szerbek élnek.
Ha lélektani szempontból elemezzük a szerbiai folyamatokat, akkor azt látjuk – különösen a szerb férfimentalitás szempontjából –, hogy a szerb férfi nem férfi fegyver nélkül. Az identitásképzés, az agresszió kifele vetülésének a lehetősége már gyerekkortól jelen van. A szerb kultúrában a mai napig természetes, hogy a padlásokon géppuskák, gépfegyverek, sőt nehezebb fegyverek is vannak. A szerb férfi nem férfi fegyver nélkül, és idővel az agresszió tárgya is megjelenik. S azt látjuk, hogy a szerb kultúra az agressziót – a frusztráció hatására, ami lehet akár egy 600 évvel azelőtt elszenvedett frusztráció is, például a Rigó-mezei csatának a vesztesége, amit végig úgy éltek meg, hogy a szerb kultúra legnagyobb szégyene – a lelki gátak felszabadítása eszközeként éli meg. A Rigó-mezei csatavesztés 600 éven keresztül nem dolgozódott fel, nem vezette le a feszültséget a kultúra, és 600 évvel később egy polgárháború kiváltásában jön felszínre.

Nálunk hogyan van ez?
– A szlovák kultúra ebből a szempontból talán más jellegű, de ők is revánsot akarnak venni a magyarságon, a tizenkilencedik század végén-huszadik század elején 50 éven keresztül elszenvedett traumáik miatt. Amivel szembesültünk és szembesülünk tehát, az a szlovák elnyomás, ami a mai napig tart. Az, amit a magyarokkal szemben kiélnek, ki akarnak élni, az tulajdonképpen reváns. Egy revánsfolyamatnak vagyunk tehát a tanúi és elszenvedői. Az említett 50 év a revánsa, csak más eszközökkel. Amíg a szerb kultúra az ellenséget megöli, addig a szlovák kultúra jogilag próbálja ellehetetleníteni, vagy elzavarja az országból, mint ahogyan azt 1947-48-ban megtette. Most tehát revánsot vesznek rajtunk, s ha majd ez a revánsvágy kiéli magát, akkor talán megnyugszanak.
A szlovák kultúra tehát „szociálpozitívabban” vezeti le az agresszióját, mint a szerb, ahol mindez „szociálnegatívabb” formában jön felszínre. A magyarság esetében, ahogy láttuk, a nyelvi kódrendszerébe is beépült, és inkább befelé vetítette az agressziót a frusztrációk hatására, mert nem tanulta/tanulhatta meg szociálpozitív formában kezelni azt 1989 előtt, a kommunista diktatúrában. Bár itt más összefüggésekkel is találkozhatunk, melyek egy újabb beszélgetés témái lehetnének.
Nem véletlenül szorgalmazom azt, hogy be kellene iktatni Magyarországon, de itt, Szlovákiában is a magyar iskolákban, az alapiskolákban, de a középiskolákban különösen a konfliktuselméletek, a konfliktuskezelési technikák tanítását tantárgyi szinten. Azt, hogy hogyan oldjuk meg, hogyan kezeljük, hogyan oldja meg a gyerek, a szülő, a tanár azokat a helyzeteket, amelyekkel naponta találkozik. Hogy ne agresszíven reagáljon, ne kifelé, a másikra vezesse le a feszültséget, de önmaga felé se fordítsa azt, hanem próbálja megkeresni a középutat, és a győztes-győztes helyzet felé vinni a dolgot. Most úgy látjuk, hogy nincs középút. Nincs meg az a nyugat-európai konfliktuskezelési stratégia, amely semlegesíti az agressziót. S ennek a tudatosítását én rendkívül fontosnak tartom.

Lépjünk akkor egy picit tovább, s nézzük meg a kisebbségi létet, a mindennapjainkat. Másként akartam ezt a kérdést eredetileg megfogalmazni, de tegnap egy olyan helyzetbe kerültem, ami eléggé hatott rám. Mosonmagyaróvár mellett, Halászi községben az 56-os áldozatok emlékművét avattuk fel. Utána a polgármester úr fogadást adott, ahová eljött a híres erdélyi focista, Bölöni László testvére is. Ő Marosvásárhelyen volt fogorvos, s a nyolcvanas évek végén jött át Romániából Magyarországra. Odajött az asztalunkhoz, és két percen belül arról kezdett el beszélni, mennyire örül, hogy Mindenszentekre megy vissza Marosvásárhelyre, az ősei sírjához. De – mondta –, már azt sem tudja, hogy minek örüljön, mert ő már nem érzi otthon magát sem itt, sem ott. Az itteni, magyarországi léte jobb, mert jobb körülmények között él, s itt nincs a napi románosító nyomás. De itt is lelkiismeret-furdalása van, mert lélekben kitéphetetlenül erdélyinek érzi magát. Azt mondja, amikor itt van, akkor hazavágyik, amikor meg ott van, akkor meg Magyarországra.
Ha elkötelezett magyarok bárhol összejönnek, rövid időn belül szóba kerül, hogy mi a helyzet a pozsonyi magyarsággal vagy a felvidéki magyarsággal. Természetes ez? Deformál bennünket a kisebbségi lét, vagy egyáltalán hogyan lehet kezelni ezt az állandósult nyomást?
– Én nem hiszem, hogy ez deformáció, inkább természetes folyamat. Egy kicsit talán az identitások közötti átjárásként lehetne megfogalmazni ezt.
Amikor először foglalkozni kezdtünk azzal a kérdéskörrel, hogy mit jelent a szlovákiai vagy a felvidéki magyarság, illetve a vajdasági, erdélyi vagy délvidéki magyarság, akkor egy elég komoly kérdőívrendszert dolgoztam ki erre a kérdéskörre. Arról, hogy mit is jelent magyarnak és mit is jelent felvidéki magyarnak lenni. Úgy ahogyan létezik felvidéki magyar identitás, létezik erdélyi magyar identitás is, ezt az erdélyi kollégák kutatásai igazolták. Az, amit megfogalmaztál, azt jelenti, hogy ahol az ember felnő, az a magyar identitás a sajátja – Bölöni esetében ez Erdély, az erdélyi magyar identitás. Majd átmegy Magyarországra, és rádöbben, hogy a magyarországi magyar ember teljesen más, mint a kisebbségi magyar ember, mondjuk, az erdélyi magyar ember. Az erdélyi magyarokról egyébként tudni kell, hogy nagyon erősen szegregálódtak a román elnyomással szemben, így védekeztek ellene, azaz bezárkóztak. A saját értékeiket nagyon ügyesen megmentették.
A Vajdaságban roppant érdekes a helyzet, mert kezdetben volt egy nagyon erős szegregáció a magyarok részéről. Később a Tito-rendszer 1970-80-as éveiben, amikor nagyobb volt a demokrácia, létrejöttek a vegyes házasságok. Kialakult egy törekvés egymás megismerése irányában. Majd jött a polgárháború, amitől ez az egész „demokratikus” folyamat szétment, és bizonyos értelemben mindenki visszatalált a maga régi-új identitásához.
Igen ám, csak azt is látni kell, hogy a magyarországi magyar identitás megint más. A vajdasági magyar identitás, a magyarországi magyar identitás és a felvidéki magyar identitás is különbözik egymástól. És ezt nagy valószínűséggel nem csak a határok okozzák, amelyek Trianon után létrejöttek, a gyökerek sokkal mélyebbek. Nagyon valószínű, hogy a történelemből erednek.
Én erre a szláv, illetve a jugoszláv kutatásokból következtetek, a horvátok ugyanis azt mondják, hogy igen, én ugyan horvát vagyok, de elsősorban dubrovniki vagy zágrábi vagyok, vagy eszéki. A helyi identitás rettentően fontos kérdés náluk.
A magyarság esetében inkább regionális identitásról beszélhetünk, mert a magyar nem azt mondja, hogy kolozsvári vagy budapesti vagyok, hanem azt, hogy én erdélyi vagy magyarországi vagyok. Persze, lehet, hogy második, harmadik szinten már pontosítunk, és a felvidéki magyar is megfogalmazza, hogy honnan van: pozsonyi vagy dunaszerdahelyi. Ezt nevezzük az identitások állomásának. Feltesszük magunknak a kérdést: hogy ki is vagyok én most. Valószínűleg Bölöni azt mondja, elsősorban az erdélyi magyar identitás a sajátom, én erdélyi vagyok – másodsorban pedig magyarországi magyar. És jó visszamenni az elsődleges identitásomba, mert az biztonságot ad. Az elsődleges identitásomban biztonságban éreztem magam, hiszen abban nőttem fel. De mi van, ha elveszítem azt?
Ha a személyes példámon szeretném ezt ecsetelni: nekem visszamenni a Vajdaságba már nagy veszteség, főleg lélektanilag. Nem tudok visszamenni, mert teljesen más a mai vajdasági magyar társadalom, mint amelyikben én felnőttem. Én már nem érzem magam ott biztonságban. Azt hiszem, hogy a szlovákiai magyar identitású ember büszke lehet arra, hogy még megvan, létezik, s viszonylag erős a felvidéki magyar társadalom. Már aki magyarnak vallja magát, gondolkodhat így. A szlovákiai magyar identitás nem ment olyan szinten tönkre, mint ahogyan tönkre ment a vajdasági a polgárháborúnak köszönhetően. Mert ellehetetlenedett, annak ellenére, hogy nagyon erős a kitartása, és az otthon maradottak nagyon erős magot képeznek mind a mai napig.
Biztonságban lenni tehát nagyon fontos szükséglet. S ilyen szempontból rendkívül lényeges, hogy melyik az az identitás, amelyikben nagyobb biztonságban érzem magam. Előfordul, hogy ott, ahol felnőttem, már nem vagyok olyan biztonságban, mint itt, ahol jelenleg élek. De az eredeti identitásom azért odahúz, a mostani viszont ide. S ez az utóbbi már racionális döntés, mert itt kapom meg a nagyobb biztonságot. Ám az alap-identitásom, ezer élménnyel amott van. Ez tehát nagyon összetett kérdés.

Kik vagyunk tehát mi? Hogy látod a szlovákiai magyar identitást? Kicsit más a pozsonyi és a Pozsony környéki, s megint más a csallóközi magyar identitás. És különböznek egymástól az egyes régiók identitásai, egészen az ukrán határig. Beszélgetésünk során azt mondtad például, hogy a Párkánytól keletre eső vidék keményebb magatartást mutat, mint a csallóközi vagy a tömbmagyar. Hogyan látsz bennünket, szlovákiai magyarokat?
– Erről elég pontos képet sikerült alkotnom, mert sok tréninget vezettem, Pozsonypüspökitől egészen Kassáig, egy elég hosszú időszak alatt. És ez alapján mondom, hogy nagyon egészséges, tiszta és jó gondolkodású emberekkel leginkább a gömöri régióban találkoztam, Fülek környékén. És persze, ott van még, a volt polgári városi réteg: Komárom, Érsekújvár, Kassa. A Kassa környékéről származó emberek elég kemény tartással rendelkeznek, a Csallóközről ugyanez már nem mondható el, talán azért, mert nagyon kevés polgári értékkel rendelkezett.
A Selye János Egyetemen is tanítottam, ahol ennek az összefüggésében lehetett látni a tudást, a szívósságot és az akaratot is. Nagyon sok jó felvidéki magyar hallgatóval találkoztam a komáromi egyetemen, nem igaz tehát az állítás, hogy az egy furcsa egyetem. A vezetés problémáiba nem kívánok most belemenni, de én nagyon szerettem ott tanítani, mert nagyon okos diákokkal találkoztam. Persze voltak másmilyenek is, de nagyon érdekes, hogy a kitartással és tartással, meg az okos háttérrel rendelkezők inkább a Párkánytól fölfelé lévő és a pozsonyi régióból jöttek, nem a Csallóközből.
A hallgatóimat mindig azzal szoktam frusztrálni az első órán, hogy megkértem őket, mondják meg, miért vannak itt, mi a belső motivációjuk. Azért van-e itt valaki, mert érdekli a tanári pálya, vagy, mert anyuka azt mondta, hogy ide kellene jönni? Vagy mert kevés a pénzük, így csak ide tudott jönni? Vagy, mert a barátnője/barátja is idejár? Próbáljuk megfogalmazni, mi a nyavalyát keresünk itt, buzdítottam őket.
Én ezt nagyon fontos kérdésnek tartom, mert ennek függvényében tudni lehet, hogy a hallgató jó hallgató lesz-e, vagy holnapután már nem is lesz itt. És nekem az a tapasztalatom, hogy Komáromtól keletebbre általában jobban meg tudták fogalmazni, mit keresnek itt, mint a csallóköziek. Én azt látom, hogy az értékek másként alakultak-alakulnak Dunaszerdahelyen és környékén, mint Komárom környékén és Párkánytól fölfelé, vagy akár Pozsony környékén. Eléggé megosztott ilyen szempontból a felvidéki magyarság. A megosztottság szót használtam, de ha visszatérünk a kollektivista és individualista szemlélethez, amit korábban említettem, akkor érthető, hogy Bécsben egy konferencián azt mondtam, hogy a magyar kultúra patológiásan individualista. Majdnem megöltek ezért. Ez a megosztottság valószínűleg az individualizmusunknak köszönhető. De úgy látom most is, hogy nagyon erős az individualizmusunk, pedig bizonyos helyzetekben össze kellene fognunk, hogy túléljük a traumát, a konfliktust, mert a csapatmunkának, a csoportnak, a mi egységünknek érvényesülnie kellene az értékrendszerünkben. Már csak azért is, mert nagyon bonyolult nyelvünk van. Sokat foglalkoztam a nyelv és a gondolkodás kérdésével is. Tegyük csak fel a kérdést: miért vagyunk mi ilyen furcsa szerzet itt, a Kárpát-medencében. Másként gondolkodunk, mint a szlávok vagy a románok, teljesen más a megközelítési rendszerünk. És rádöbbentem, hogy a nyelv miatt.
Létezik a Sapir és Whorf féle nyelvi relativitás elmélete, amely azt mondja, hogy a másként beszélő emberek másként gondolkodnak. A magyar nyelv rendkívül bonyolult nyelv. Egy képnyelv, amely kimondottan bonyolulttá teszi a gondolkodásunkat. Ennyire egyszerű a dolog. És aki ezt elveszíti, az nagyon-nagyon sokat veszít. Önök nyilván mindnyájan ismerik a szlovák gondolkodást is. Azt gondoljuk, hogy ismerjük egymást, aztán kiderül, hogy mégsem értjük egymást. A gondolkodásunkat, a mélységeket, a szimbólumrendszert. Egymás mellett élünk, de nem együtt, és feladni ezt a nehezen kiismerhető magyar gondolkodást, nagyon nagy vétség ilyen szempontból. Ezt azzal tudom megmagyarázni a legjobban, hogy én például beszélek szerbül és beszélek németül is. Ausztriában dolgoztam két évig, és láttam, hogy az osztrákok hogyan gondolkodnak. De jártam nyugatabbra is, és láttam, hogy az angolok miként gondolkodnak. És itt, Szlovákiában is, a szlovák nyelvet is megtanultam a szerb nyelven keresztül annyira, hogy tudtam érvényesülni.
Volt egy szlovák kolléganőm, akivel nagyon sokáig együtt dolgoztam, s azt gondoltam először, hogy értjük egymást. Aztán rádöbbentem, hogy egyáltalán nem értjük egymást. Nem értjük egymás gondolkodási mechanizmusait, én sem az övét, ő sem enyémet. És ezek nagyon fontos kérdések, hogy tudunk-e együttdolgozni mi, magyarok, vagy nem tudunk? Márpedig sokkal könnyebb lenne együttdolgoznunk, nekünk, magyaroknak, mivel magyarul beszélünk, és jobban értjük egymást, azonos a gondolkodásmódunk. S talán ezért is vannak ennyire bonyolult szabályrendszereink, ha például belegondolok abba, hogy Magyarországon mennyire bonyolult a választójogi rendszer. Összegezve tehát, a magyart csak egy magyar ember érti, értheti meg igazán.

Hogyan látod a magyar–szlovák viszonyt? Mondhatjuk azt, hogy a szlovákokat Szlovákiában zavarja a magyarok jelenléte? Az az alap szlovák attitűd – persze, nem mindenkinél, de a politikai és a társadalmi elit nagy részénél –, hogy a magyarokat valahogy annulálni kellene? Mi legyen erre a magyar attitűd, a helyes magyar válasz? Mi tehát a véleményed az asszimilációról, mi a helyes kisebbségi magyar álláspont szerinted ebben a kérdésben? Hogyan viszonyulhatunk mi ehhez a helyzethez? És most nem politikai, társadalompolitikai vagy történelmi szempontok alapján kérdezem ezt, hanem tisztán a pszichológia, mint tudomány szempontjából. Mi a jó válasz a napi asszimilációs teher elviselésére úgy, hogy ne betegedjünk bele lelkileg?
– Mindenképpen az értékeket kell keresni, elsődleges szempont az értékek és a helyes modellek keresése. Vagyis az, hogy hogyan tudjuk kihozni magunkat ebből a helyzetből. És ez Magyarországra is vonatkozik, nem csak a szlovákiai magyarságra. De ha a szlovákiai magyarságot nézzük, akkor én azt hiszem, hogy a – vélt vagy valós – 50 évnyi elnyomás, a kiegyezéstől 1918-ig egy elég hosszú revánsot indított el a szlovákságban, ami még mindig tart. Persze ezt politikai szinten is igyekeznek bizonyos mértékig szítani ma is, s találkozunk vele elég gyakran a napi együttélés szintjén is. Vagyis elég mélyen rögzült ez a szlovák társadalomban.
Egyszer egy cikkemben azt írtam, ha majd revánsot vettek rajtunk, akkor majd békén hagynak bennünket – de az az igazság, hogy ez nem biztos. Visszatérve az értékek kereséséhez, azt hiszem, hogy minél több az egészséges, önmagát vállaló, hiteles modell a magyar társadalomban, a szlovákiai magyarok vagy magyarországi magyarok között, aki példát tud mutatni, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az megmarad magyarnak.
Nagyon fontos ebből a szempontból, hogy kivel azonosulok, ki az, aki meghatározza az értékeimet. Az elsődleges szocializációs értékeket a család adja: az apa és az anya. Azután a média. De nagyon fontos, hogy mit mond, milyen értékeket nyújt az iskola és a tanárok. És persze, az egyházak. Láthatjuk, hogy a történelmi egyházak eléggé válságos helyzetben vannak. A régi, hagyományos szerepük, ami volt, már megkopott. Márpedig, mint szocializációs ágens, ott vannak, ott kell lenniük még mindig. Fontosak a kortárscsoportok is, s hogy általában ki a hangadó. A kortárscsoportok akkor tudnak a leginkább érvényesülni, ha például szétesik a család. És a válások száma sajnos, 40-50% körül van. Rendkívül fontos, hogy az ilyen esetekben ki vagy mi lép a családi modell helyébe. A pedagógus, a média, az egyházak? Ki adja az értéket, ki határozza meg azt, hogy én magyar gyerek maradjak? Holott azt látom, hogy ha esetleg beolvadok, az érvényesülési lehetőségeim nagyobbak, abból akár előnyeim is lehetnek.
Az asszimilációról beszélve egyébként két tendenciát látok. Az egyik az önként vállalt asszimiláció, amikor feladom a saját értékeimet, és fokozatosan beolvadok egy másik kultúrába. A másik az erőszakos, amikor a hatalom próbálja rám nyomni az asszimilációt. Ez utóbbi majdnem mindig ellenállást vált ki. Veszélyesebb az, amikor önként vállaljuk a beolvadást. Most azt látjuk – valamelyik interjúmban ezt bővebben kifejtettem –, ha kicsit elmegyünk a politika irányába, a Most-Híd párt azért tett rendkívül rosszat a szlovákiai magyarságnak, mert legalizálta azt, hogy ha én szlovákul beszélek, akkor különb vagyok, több vagyok, mint az az ember, aki magyarul beszél. Ez nagyon nagy hiba, megengedhetetlen. Hiba, hogy én többnek érzem magam, ha magyarként szlovákul beszélek, és azt gondolom, hogy ettől én különb ember vagyok. Ez borzasztóan nagy hiba, és ezt legalizálta a Most-Híd párt. Ha tetszik, ha nem, ki kell mondanunk. Pártként legalizálni azt, hogy a magyarság egy asszimilációs tendenciába folyjék bele, nagyon nagy hiba, s ők pontosan ezt tették. Ezek a modellek, amelyek e program mögött állnak, hiteltelenek, nem sok jót várhat tőlük a felvidéki magyarság. Ez a fajta „legalizáció” nagyon veszélyes a magyarság fennmaradása szempontjából.
Én azt erősítem meg inkább, hogy igenis merjünk magyarul felszólalni bármilyen közegben, mert ettől többek vagyunk, mintha esetleg szlovákul, vagy németül beszélnél, a nyelvet törve. Ezt vállalnunk kell, ezek nagyon fontos kérdések. Ezek adják az értéket.

Ez most egy nagyon fontos pont. Van egy volt munkatársad, Hunčík Péter. Együtt is dolgoztatok. Péter nyilvánosan vall egy olyan nézetet, hogy miután kisebbségiek vagyunk, és ha jóban akarunk lenni a szlovákokkal, nem az a fontos, hogy a saját véleményünket fogalmazzuk meg és azt képviseljük, hanem próbáljunk kellő empátiával elébe menni az elképzelt vagy reális szlovák elvárásoknak. Azokat tegyük a magunkévá, és akkor majd béke lesz. Ez lényegében valahol annak a másik pártnak, a Most-Hídnak az ideológiája.
Amit te mondasz, az ennek az ellentéte. Te azt mondod, hogy vállaljuk magunkat, keressünk meg a pozitív pilléreket, és ezeken próbáljunk meg építkezni, mert csak így van esélyünk. Korábban azt is mondtad nekem, hogy puhák vagyunk mi, felvidéki magyarok, tehát keményebben kellene mindezt felvállalnunk. Nos, ezt a dilemmát, hogyan látod?
És itt vannak a társadalmi példák, s most példálózhatnánk sok mindennel. Kik a valós, hitelt érdemlő példák a mai, celebektől hemzsegő világunkban? Nemrégiben részt vettem egy budapesti beszélgetésen, ott azt mondták, hogy emlékezzünk vissza a hatvanas-hetvenes évekre, az írók, meg a színészek: a magyar színészek, magyar írók voltak a piedesztálon, ők voltak a mintáink! Most meg a Győzike-féle celebek! Szóval iszonyatosan szétverődött ez a világunk. Ez is ellenünk játszik. Most akkor a mások elvárásainak próbáljunk meg eleget tenni, vagy pedig saját magunknak?
– Mindenképpen saját magunknak, és köszönöm, hogy felhoztad ezt a kérdéskört. Amikor Csehszlovákiába kerültem, már jó régen, kerestem az értelmiségi köröket, kerestem, ki az, akivel szót tudok érteni. És hát Hunčík Péter volt az, akibe belebotlottam. Elkezdtünk együttdolgozni, ötletelni, és baráti kapcsolatba is kerültünk. És nagyon sokat publikáltunk is. Ügyes ember volt, nagyon sok pénzt tudott szerezni akkoriban a Márai Sándor Alapítványon keresztül, és nagyon sok jó kutatást végeztünk. Amint említettem már, a jugoszláv polgárháborút én a saját bőrömön éltem meg. Ráment a családi házunk, a birtokunk, minden tönkrement, bizonyos értelemben szinte egyik napról a másikra.
Akkor kezdtem el foglalkozni az agresszió kifelé vetülésével. És ehhez a belső motivációm óriási volt, meg akartam tudni, mi okozta mindezt. Megérteni azt, ami történt, s ami miatt történt. Van egy gazdag ország, szétverik, pillanatok alatt rengeteg ember földönfutóvá válik, sokan meghalnak, rengeteg az áldozat. Csehszlovákia akkor vált szét, 1992 végén. Kézenfekvő volt a kérdés: itt is megtörténik a polgárháború? Itt is az lesz, ami Jugoszláviában volt? Nagyon jó volt a talaj tehát a kutatásra, és Pétert sikerült megnyernem ahhoz, hogy kutassuk közösen ezt a témát, hiszen barátok voltunk. Nagyon sok alapítvány támogatta az ötletet, rengeteget dolgoztam akkoriban egy tízéves kutatóprogramban a Márai Alapítványnak, és roppant módon érdekelt, hogy miről is szól ez a történet, mármint a polgárháborúé.
Kettőnk kapcsolata azután 2000-2001 tájékán teljesen abbamaradt. Én rádöbbentem, hogy gyakorlatilag jobban kezdem ismerni a szerb kultúrát, a szlovák kultúrát és a cigány kultúrát, mint a magyart. Rengeteget foglalkoztunk a cigányokkal is, mint etnikummal. Feltettem magamnak a kérdést: a magyar kultúrát miért nem ismerem. Beszélek a szerbek traumájáról, a Rigó-mezei csatáról, de hát itt vannak a magyarok traumái, Trianon, 1945-47, 1956! És ezekkel én miért nem foglalkozom?
Ekkor kezdtem el mást csinálni, és szakmai szempontból 12 éve nem találkoztam Hunčík Péterrel. Ez év júniusában összefutottunk egy konferencián Komáromban, ahova őt is meghívták, de valahogy teljesen másról beszélt megint. Egyáltalán nem kommunikáltunk ilyen szempontból, s végképp nem értek egyet azzal az elképzeléssel, amit ő most próbál ideológiailag megfogalmazni, mármint, hogy menjünk a szlovákok elé bizonyos dolgokban. De miért kellene elébük mennünk? A mi értékeink, ha visszamegyünk néhány száz évet, másról szólnak, mint a szlovák kultúra értékei! S egyáltalán: meddig tudunk visszamenni? Én nem vagyok történész, de biztosan nem Szent Istvánig, ami a közös szlovák–magyar múltat illeti.
Egyáltalán: miért jutottunk el odáig, ahová eljutottunk, ez engem rendkívül érdekelt. És tisztázni szerettem volna, hogyan is állunk mi ezzel a néhány fontos kérdéskörrel. Törökök. Mohács. Osztrák-Magyar Monarchia. Miért nem neveltünk ki újabb Bethlen Gáborokat, akik pozitív hősei lennének a magyarságnak? Hol vannak a mi pozitív mintáink, a modelljeink? Ezeken kezdtem el gondolkodni. Hogy hogyan tudunk eljutni önmagunkhoz. S miért nem sikerül ez oly gyakran?
Nos, most amikor ezek felett töpreng az ember, és próbálja önmaga számára összerakni a mozaikokat, akkor duplán megerősödik benne a gondolat, hogy igen, magunkat kell elsősorban megismernünk. A mi kultúránk rendkívül gazdag, onnan kell kivenni a modelleket. Modelleket kell alkotnunk önmagunk számára, főleg a történelemre támaszkodva, és ezeknek érvényeseknek kell lenniük ránk, szlovákiai vagy szerbiai magyarokra, de érvényesnek kell lenniük az összmagyarság szempontjából is. Vagyis újra kell építenünk önmagunkat, és létrehozni egy csomó civil szerveződést. Ne csak a mindenkori kormány mondja meg, hogy mit csináljunk mi, mondja meg a civil szféránk is. És támogassuk azokat, akiknek önmegvalósítási törekvéseik vannak, akik értékeket alkotnak és adnak a magyar nemzeti identitás mentén. Ebből a szempontból nagyon nehéz a helyzet, mert a globalizáció által betört ide egy fogyasztói társadalmi értékrend Nyugatról. És nagyon nehéz ennek ellenállni, de a hollandok például megcsinálták. Megcsinálták, hogy a saját értékeiket szem előtt tartva egy fantasztikus fejlődésen mennek keresztül, és ma az egyik legfejlettebb, legjobban működő ország az övék Európában. Nem a gazdaságra gondolok csupán, hanem a szervezettségre is.
Mi is eljuthattunk volna ide már nagyon régen, ha hagynak bennünket, de nem hagytak. Ám ezt meg kell tennünk, nekünk magunknak kell megteremtenünk a lehetőséget saját magunk számára.

Többször is említetted a hollandokat. A hollandokról egyébként nekem is jó véleményem van, nem véletlen, hogy az Európai Unióban is az északi államok a leggazdagabbak, legfegyelmezettebbek. Hollandia, Nagy-Britannia, még akár Németország is, mindenképpen Svédország, Norvégia – bár nem európai uniós tag –, Finnország és Dánia, ezek kétségkívül jól működő országok.
S ami engem nagyon meglepett: a gazdagság mellé kiderült, amikor az ún. boldogság-rátát mérték, hogy ezen államok polgárai a legelégedettebb, legboldogabb polgárok is. És amikor azt kérdeztem magyarországi filozófus barátaimtól, hogy mi lehet ennek az oka, azt mondták, hogy a protestáns etika, a keresztény erkölcs miatt van így. Nem véletlen, hogy a déli országok vannak eladósodva, tehát Görögország, Olaszország, Spanyolország, Portugália. Mert lazák, mindent lazábban kezelnek. A pénz mellett az erkölcsöket s a törvényeket is. Magam azt mondtam volna, hogy a lazaság boldogít. De – úgy látszik –, nem. Az északiak elégedettebbek, boldogabbak. Tehát a közerkölcs, az etika, a belső tartás, a rend, a törvénytisztelet az, ami fontos, ami az egyik kitörési pont lehet?
– Igen, ugyanis a birodalmak mindig erkölcsileg esnek szét először. A Római Birodalom is erkölcsileg esett szét előbb. Tehát az erkölcsi hanyatlás eredményezte a szétesést.
A kérdés az, hogy vissza tudunk-e menni az úton. Hogy mely értékek mentén tudunk visszamenni az erkölcsi modellekhez. Nagyon fontos megállapítás, hogy olyan helyen stabil a lét, ahol a tisztesség, a tisztességes munka, nem pedig a lopás, a csalás és a hazugság számít. Popper Péter egyszer a Kodolányi Egyetemen egy előadáson, amikor a hallgatók megkérdezték tőle, hogy tanár úr, miért ilyen rossz a világ, azt felelte: azért, mert a patológia irányít! Tudják, hogy mi a pszichopata triász jellemzője? Nem szeret, nem tanul, nincs bűntudata. Nézzük meg a bankárokat, mondta, és kezdte sorolni. És nagy igazság van benne, ha ezek az erkölcstelen modellek az értékalkotók, akkor mit várunk attól, aki a modellkövető? Hát persze hogy ezt az értéket fogja követni! Logikus, nem? Popper tehát nagyon bölcsen ezt mondta: azért ilyen a helyzet, mert a patológia irányít. Ezért vagyunk ott, ahol vagyunk.
Hogy meg tudjuk-e fordítani ezt, az nagyon nehéz kérdés. Mert azt látja az ember, hogy a pénz és a hatalom van az első helyen. Korábban beszéltem a szocializációs ágensekről, és sehol nem szerepel a gazdasági ágens, a pénz ágense. Hogy a pénznek mekkora szocializációs szerepe van az érték vagy az értéktelenség formálásában. Ez egy nagy kérdés, ezzel is érdemes lenne foglalkozni. A válaszom tehát az, hogy minden birodalom, minden kultúra mindig először erkölcsileg esett szét, s csak utána hullott fizikailag is darabokra.

Részemről az utolsó kérdés: mit üzennél, mi az, amit esetleg még szeretnél elmondani? Egészében véve optimista ember vagy-e, optimista magyar vagy-e? Ennek a kérdésnek a háttere az, hogy Bordás professzor úr elárulta, hogy ő most rendel is Budapesten, s jelenleg nem lehet hozzá bejutni Budapesten, olyan sok ember jár hozzá. Magyarán: valószínűleg ez a bizonytalanság is, meg egyáltalán ez a civilizációs helyzet, amelyben vagyunk, hozzájárul a lelki instabilitásainkhoz. Magyarországon talán a gazdasági helyzet is bizonyos rétegek szempontjából, vagy az ott tapasztalható iszonyú társadalmi-politikai megosztottság is okozza azt, hogy az emberekben rengeteg frusztráció gyűlt össze.
Hogyan látod a jövőnket? Van esélyünk felvidéki magyarként és összmagyarként is feltápászkodni?
– Én azt hiszem, hogy mindenképpen optimista magyar vagyok. Mondtam is, hogy a magyar kultúra, amit az elmúlt 200-300 évben végigcsinált, az a becsületére válik. És nagyon jól került ki bizonyos krízishelyzetekből is. Annak ellenére, hogy belülről nem így tűnik, de ha mélyen megkaparjuk, akkor ez így igaz.
Másmilyen világot élünk, érnek bennünket bizonytalanságok az értékek kialakítása körül, de azok a gazdasági és egyéb megszorítások is jelen vannak a mindennapjainkban, amelyek stresszt okoznak. Sokkal jobb helyzetben lennénk, ha a problémáink kezelését, az előbb említett északi kultúrákhoz hasonlóan, mi is elkezdenénk tanítani már középiskolai és alapiskolai szinten. Akkor nem lenne ez a negatív látásmód vagy sötét hozzáállás a dolgokhoz, ami bizonyos területeken nagyon érezhetően jelen van Magyarországon, és persze, itt is, a Felvidéken.
Én úgy vélem, hogy nagyon keveset tudunk a világról. Nagyon kevés a rálátásunk más kultúrákra. Mondjuk, ha a magyarországi magyarra gondolok, különösen a fiatalokra, akkor azt látom, hogy nagyon keveset mozognak a körülöttünk lévő térben. A helyhez kötött identitás nagyon erős náluk, és nem akarnak mozdulni, nem akarnak elmenni, tanulni, világot látni. Pedig csak tanulással, összehasonlítással lehet érvényesülni. Fontos, hogy összehasonlítsam magamat mással, akár az olaszokkal, akár a skandinávokkal vagy a hollandokkal. Meg kell nézni, hogyan élek én, és hogyan élnek ők. Mi az, ami megvan nekem, és mi az, ami hiányzik. Fontos, hogy megpróbáljam ezt nagyon őszintén bevallani magamnak, s hogy ne csapjam be magamat. Őszintén nézzünk szembe a helyzettel, és elemezzük, mi az, ami rajtam múlik, és mi az, ami a közegen. Ez az első lépés ahhoz, hogy megoldási lehetőségeket tudjunk felvázolni önmagunk számára.
Van még egy másik dolog, amiről nem beszéltünk, de ami szintén rendkívül fontos. Az idősebb generáció pontosan tudja, mit jelentett az, amikor az 1948 utáni időszakban, a kommunista diktatúrában az embernek azt mondták, hogy te ne változtass, majd mi megmondjuk, mit kell tenned. Majd mi eldöntjük helyetted, hogy mit csinálj. Majd a párt, az állam megold mindent helyetted. Te csak legyél nyugodtan, majd mi adunk neked munkát, biztonságot, te csak maradj nyugodtan a fenekeden.
S aztán jött 1989, s a jelszó: változtatni, változni, csináld meg magad lett! De a szüleinket nem így szocializálták, s ők sem így szocializáltak bennünket. Egyszerre ott állt a nagy kérdés mindannyiunk előtt: tudok én hirtelen más lenni? Ehhez megint csak tanulási folyamatra, megküzdési stratégiára volt-van szükség. Hogy hirtelen változtatni tudjunk. Ezek nagyon nehéz kérdések.

Harmadszor mondod azt, hogy mi, magyarok, az elmúlt néhány száz évben jól kezeltük a dolgokat. Engem meglep ez az állítás, s talán nem vagyok ezzel egyedül ebben a teremben. Akkor mi a mi bajunk mégis? Túlzottan magunkba fordulunk? Javíthatatlan pesszimisták vagyunk, vagy csak a lábunk előtt nézzük a földet, és nem nézünk szét maguk körül? Nem nézünk előre és hátra sem? Miért van az, hogy sok minden mégis meglep bennünket? Hogy gyakran vesztesnek érezzük magunkat? Pesszimista nép a magyar?
– Már nem. Én úgy érzem, már nem annyira. Annyi sok jó példát fel tudnék hozni. Ha a gondolkodásunkra térek vissza, ennyi sokoldalú döntési lehetősége egy kultúrának sincs, mint nekünk. Már említettük, hogy a nyelv meghatározza a gondolkodást. Szokták mondani, hogy azért van annyi Nobel-díjasunk, mert zsidók voltak. Igen, zsidók voltak bizonyos szempontból, de az anyanyelvük magyar volt, magyarok is voltak. Sőt, inkább voltak magyarok. Magyarul gondolkodtak, magyarul beszéltek, a magyar társadalomban éltek, ami a gondolkodásukat bonyolultabbá tette.
Nos, ha ezzel a gondolkodásmóddal nem tudunk élni, ezt a bonyolult és tehetséges gondolkodásmódot nem tudjuk használni, az a mi bajunk. Én viszont azt mondom, tudunk élni vele: és nagyon sokan tudnak élni vele. Persze, tanulni kell, küzdeni kell, ezt nem mindenki tudatosítja. Azért van bennünk talán az, hogy szeretünk sírni, szeretünk fájni, közben annyi mindenünk megvan! Ezt egyébként én is tapasztaltam magamon sokszor, régebben is. Van egy nagyon jó szerb barátom, belgrádi, és egyszer elkezdtem neki panaszkodni, hogy ez se megy, az se megy, amaz se megy, amire ő azt mondta nekem: mi bajod van neked? És elkezdte sorolni, mi mindenem van: van gyereked, van egy feleséged, egészséges vagy, lakásod van, autód van, jó munkahelyed van, utazgathatsz, mit akarsz még? És akkor én rádöbbentem, hogy igaza van.
Akkor most miért nyafogunk? Mindezt meg tudjuk nézni, ha befele fordulunk, s elemezzük a helyzetünket. A tréningeken, amelyeket vezetek, nagyon gyakran hallom az ötvenévesektől: hogy én nem értem el még semmit az életben. Akkor leülök vele, és kezdem én is sorolni: férje van? Van. Gyerekei vannak? Vannak. Egészségesek? Egészségesek. Munkája van? Van. Családi házban lakik? Igen. Szülei élnek? Élnek. Tessék már mondani, mi a probléma?
Tehát el vagyunk kényelmesedve, szeretünk fájni. Egy kicsit belülről van ez, a Kádár-korszak miliője is elvitt efelé a nem reális önértékelés felé. Talán a történelemből is hozott attitűd, amit ránk nyomtak: hogy mi egy beteg nép vagyunk. Nem igaz, nem vagyunk beteg nép! Összehasonlíthatjuk magunkat a szlovákokkal, osztrákokkal, csehekkel, bárkivel. Nem vagyunk beteg nép! Ezt nagyon fontos tudatosítani.
Nézzünk csak vissza, mit értünk el eddig! S akkor majd rájövünk arra, hogy nagyon sok mindent elértünk, úgy is, mint nemzet, s úgy is, mint egyén. Akkor meg miért nyafogunk? A válasz a történelmi traumáinkban gyökerezik.

Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!

(2012. október 26.)


Le kellene végre rázni magunkról 
a kommunizmust


Vendég: Pomogáts Béla
irodalomtörténész, kritikus, az irodalomtudományok doktora
(a fotók lehetnek a rendezvényeken készült fotók is – ha vannak)



Ez a mai előadás önmagát próbálta megszervezni. Bő egy évvel ezelőtt ugyanis kiadtunk egy könyvet, Álom a szabadságról címmel, 2500 példányban. Mára az a kellemes meglepetés ért bennünket, hogy elfogyott a könyv, néhány példány maradt csak belőle, és az előtt a dilemma előtt álltunk, hogy újra nyomtassuk-e, vagy próbáljunk meg egy másik, hasonló jellegű könyvet kiadni. Végül a második megoldás mellett döntöttünk. A könyvünk hála Istennek megszületett, Csend és lélek a címe, viszont úgy gondoltuk, hogy nem lenne igazán helyes és jó, ha ma este csak az új könyvről beszélnénk. Természetesen nagy tisztelettel mutatjuk be és nyújtjuk át azt is Önöknek az est második felében.
De miután volt már egy korábbi egyezségünk Pomogáts Béla úrral, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével és eljön hozzánk Pozsonyba, arra gondoltunk, egy kicsit elbeszélgetünk a nyelv, a kultúra megtartó erejéről, a magyar nemzeti sorskérdésekről és hasonló kérdésekről. Engedjék meg tehát, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem kedves vendégünket Budapestről, Pomogáts Béla urat, irodalomesztétát, irodalomkritikust, irodalomtudóst, a Magyar Anyanyelvi Konferencia egyik vezető személyiségét, a Magyar Írószövetség volt elnökét. Ezek a hivatalos tisztségei, de én azt gondolom, hogy Pomogáts Béla legjobb jellemzése mégiscsak az, hogy ő egy intézmény: a Pomogáts Béla. És nem utolsó sorban kedves barátunk, aki odafigyel a külhoni és ezen belül a felvidéki magyar közösség problémáira, kérdéseire, irodalmára is.
Kezdjük tehát azzal, hogy mint mond Pomogáts Bélának, ha azt hallja, hogy magyar nyelv, magyar kultúra, megtartó erő, és mit üzenne ezzel kapcsolatban a felvidéki magyaroknak. Az egyik lengyel értelmiségi írta valahol, hogy a lengyeleket politikailag néhányszor felosztották, ám ami mindeközben megtartotta a lengyel kultúrát, a lengyelséget, a lengyel civilizációt, az a nyelv volt. Minket is a török időkben, de előtte is és utána is daraboltak különböző módokon, s a magyar nyelv, a magyar kultúra megtartó ereje esetünkben is szignifikáns. Hogyan látod tehát te a magyar szellemiség, a magyar écesz évszázadokat átívelő fennmaradását, és ebben a nyelv szerepét?
– Nekem aggodalmaim vannak ezzel kapcsolatban. Röviden egy-két dolgot hadd mondjak el az életemről. Már elég öreg vagyok, megengedhetem magamnak. Mert ugye, betöltöttem a 78-at, tehát lehet, hogy ebben a teremben én vagyok a legöregebb.
Budapesten születtem, és a piarista gimnáziumba, azaz egy katolikus gimnáziumba jártam. 56-ban egyetemista voltam, és nagyon szerény szerepem volt a forradalom idején lezajlott eseményekben. Ennek ellenére lecsuktak, és csak 1960-ban szabadultam. 1965 őszén kaptam helyet az Akadémia Irodalomtudományi Intézetében, ami a második otthonommá vált, nagyon szerettem ott dolgozni, csak hetvenéves koromban mentem onnan nyugdíjba. De ma is bejárok oda, és ma is van egy helyem a képzeletbeli kerekasztal mellett. Ismerek ott mindenkit, és jó viszonyban vagyok az egykori kollégákkal, meg azokkal a fiatalokkal is, akik már az én távozásom után kerültek oda.
Sőt, egy időben az Akadémiának volt egy Illyés Gyula archívuma is, ami tíz évvel ezelőtt jött létre. Akkor az Oktogon mellett, az ún. Batthyányi palotában, tehát a Körúton, egy szép olasz neoreneszánsz palotában volt elhelyezve, aminek én voltam az ún. tudományos vezetője. Az archívumot nemrégiben szüntették meg, és az okok közt azt is felhozták, hogy Illyés nem olyan nagy író, hogy indokolt lenne egy ilyen intézményt fenntartani. Nagyon szomorúan mondom ezt, mert egy kicsit jellemzi azt a helyzetet is, amiben érzem magamat.
Amióta az eszemet tudom, azóta engem a magyar irodalom érdekelt – és nemcsak az irodalom, hanem nemzetünk sorsa is. Ha jól emlékszem – nem biztos, hogy jó számot mondok –, 103 önálló könyvem jelent meg eddig és még plusz 90, amelyeket én szerkesztettem, összeállítottam, vagy más módon hozzájárultam a megjelenéséhez. Sokat dolgoztam tehát ezen a területen is, s ahogy felsoroltad, elég sok tisztségben is voltam a rendszerváltozás után. De a rendszerváltozás előtt a könyvtárban ültem és dolgoztam, nem voltam tagja semmiféle szervezetnek, egyedül az akadémiai dolgozók szakszervezetében voltam tag, mert hát ugye, abba kötelezően be kellett lépni.
A rendszerváltozás után valóban úgy képzeltem, hogy talán felvirrad a magyar kultúrának valami nagy lehetősége. De ebben csalódnom kellett. Az a tapasztalatom, hogy az Antall József-féle kormányt leszámítva, nem fontos igazán ez a kérdés senkinek. Antallal egyébként nekem személyesen is jó kapcsolatom volt, mert fölöttem járt a piarista gimnáziumba három osztállyal, azonkívül a szüleink és a nagyszüleink is jó barátságban voltak. Antallt tehát a gyerekkoromból ismertem. Azt kell, hogy mondjam azonban, hogy az Antall-kormány és Antall József szomorú és tragikus halála óta én nem találkoztam olyan magyar politikussal, aki igazán a szívén viselte volna a magyar kultúra sorsát. Voltak jó politikusok, vannak ma is, de a magyar kultúra ügye az elmúlt évtizedekben Antall kivételével általában közömbösen érintette a magyar politikai vezetőket. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a kulturális minisztériumnak a költségvetését több mint 30 százalékkal csökkentették az idén, holott a rengeteg stadionépítésre óriási pénzek jutnak. Én elismerem, hogy egy futballstadion népszerűbbé tesz egy kormányzatot, egy politikai pártot vagy egy politikai vezetőt, mint egy verseskötet, készséggel elismerem, de nagyon fájlalom, hogy a magyar kultúra jelenleg kifejezetten mostoha sorsra jutott, holott nekem meggyőződésem, hogy bennünket, magyarokat a nyelvünk, a kultúránk tesz azzá, akik vagyunk. S ha a kultúránk megszűnik vagy beolvad valamilyen európai zagyvalékba, akkor a jelenünknek nincs jövője. Én az életemet a magyar irodalom szolgálatára tettem fel, és mint mondtam, nagyon sok könyvet írtam, főleg a huszadik századi magyar irodalomról.
Az a szomorúságom, hogy ahogy haladnak az évek, úgy tapasztalom, hogy az irodalom ügye, hogy is mondjam, nem igazán helyezkedik el a nemzet szívében. Tudom, hogy 12-13 millió embertől nem lehet elvárni azt, hogy mindenki Illyés Gyulát, Arany Jánost meg Babits Mihályt olvasson, de azért az, hogy Illyés Gyula lekerüljön a napirendről, hogy Babits Mihály jóformán szóba sem kerül ma Magyarországon, hogy Arany János nem tartozik ma a nemzet szentjei közé, az nagyon nem jó. És akkor említhetném még Vörösmartyt, Petőfit vagy Ady Endrét, attól tartok, hosszú lenne a sor. Ez engem kételyekkel és nagyon rossz érzésekkel tölt el, s egy kicsit végvári harcosnak érzem magam, mondjuk az Egri csillagok egyik közrendű katonájának, akinek az a feladata, hogy álljon a bástyán, és amennyire lehet, tartsa távol a túlerőt a vártól. De abban nem vagyok biztos, hogy az én sorsom úgy végződik majd, mint az Egri csillagok hőseinek a sorsa, bár megjegyzem, kevesen tudják, hogy utólag Dobó Istvánt is börtönbe csukták, már a győzelem után.

Amit mondtál, az lényegében a közéleti, politikai oldalról való megközelítés. Sokan mondják azt, mintha túlzottan érték nélkülivé vált volna a 21. századi politizálás, s egyáltalán, a 21. századi lét. Ha megnézzük a másik oldalról, tehát az irodalmi szempontok oldaláról: mint említetted, Magyarországon valakik kijelentették, hogy Illyés Gyula nem igazán nagy költő. A szlovákiai magyar sajtóban, de bizonyos fokig a magyarországi sajtóban is az is megjelent, hogy az Illyés Gyula-i világlátás, a nemzeti világlátás, egy zsákutca.
Érezhetően vannak itt tehát különböző szellemi irányzatok is. Említetted, hogy nem szeretnéd, ha a magyarság felolvadna egy európai rágógumiszerűségben, ugyanakkor kérdés, hogy tud-e ismét egy 13 milliós nép a kultúrájával, szellemiségével akkorát produkálni, hogy arra valóban oda lehessen figyelni, és ha igen, akkor kiket emelnél ki, illetőleg melyik irányokat támogatnád ebből a szempontból?
– Nekem meggyőződésem, hogy a magyar irodalomra nemcsak a magyarságnak van szüksége, hanem Európának és a nagyvilágnak is, Európa ugyanis egy mozaik-nemzet. Újabban már beszélnek európai nemzetről is, és főleg a nyugati világban, Párizsban, Berlinben, Rómában emlegetik ezt a fogalmat. Én azt hiszem, hogy ebben az európai nemzetben a magyar nemzetnek nagyon jogos és nagyon fontos helye van, hiszen több mint ezeréves nemzet vagyunk itt, Európának a közepén. Számtalan történelmi válságot átvészeltünk, és nagyon nehezen maradtunk életben, hiszen a magyar történelem nagyon sok eseménye jósolta azt, hogy nem marad belőlünk semmi. Nem szeretnék itt most a régmúltra visszautalni, de talán közismert, hogy Kölcsey Himnusza Herder jóslata nyomán születetett.
Ez a Herder-féle jóslat valósággal megmozgatta az akkori magyar közvéleményt. Hogy ha van a szellemnek, van a gondolatnak valamilyen közvetlen történelemformáló ereje, akkor számunkra ennek a jóslatnak történelemformáló volt az ereje. Az egész akkori magyar értelmiség ugyanis, elsősorban Kölcsey, megdöbbent ettől a jóslattól. És ez vezetett oda, hogy elkezdtek szervezkedni, elkezdtek azon dolgozni, hogy mégse legyen vége a magyar nemzetnek, hanem legyen egy olyan kultúrája, amely megtartja ezt a nemzetet. A Himnusz, ami mégiscsak a nemzeti imádságunk, tehát ennek a herderi jóslatnak a nyomán született, mondhatni, hogy a herderi jóslat által kiváltott szorongásnak a terméke.
Mi viszont meghaladtuk a herderi jóslatot, tehát valóban van egy főleg a tizenkilencedik század végére datálható olyan tapasztalat, hogy a magyar nemzet nem hajlandó megszűnni. Ennek a herderi jóslatnak volt a következménye korábban az a nagy reformkori lendület is, ami aztán elvezetett 1848. március 15-éhez és a szabadságharchoz. És elvezetett valójában oda, hogy a szabadságharc végül minden katonai vereség és minden elnyomás ellenére győzedelmeskedett, hiszen 1867-ben létrejött az osztrák-magyar kiegyezés, ami a magyarságnak újra teret adott Közép-Európában.
Az más kérdés, hogy az akkori vezetők ezt a lehetőséget nem használták ki. Erről az ötvenéves mulasztásról külön előadást tarthatnánk. Ötven év állt ugyanis az akkori magyar vezető réteg rendelkezésére, hogy konszolidálja az akkori, Trianon előtti Magyarország helyzetét. Leginkább talán egy Svájc-szerű berendezkedés lehetett volna a megoldás, ahol a szlovákok, románok, szerbek és németek olyan önkormányzatokhoz jutottak volna, ami megnyugtató lett volna a számukra. Véleményem szerint létre lehetett volna hozni egy közép-európai konszenzust, de ezt az akkori magyar politikai vezető réteg elmulasztotta. És én azóta is azt látom, hogy egymással szemben ható erők működnek itt. Egyrészt léteznek tehát olyan politikai és szellemi erők, amelyek Magyarország megmaradásán fáradoznak, és léteznek olyanok, amelyek nem igen akarnak ezzel törődni. Ez ma is tapasztalható. De a fő problémának azt érzem, hogy Magyarország megmentését illetően több kormányunk rosszul próbálkozik. Úgy gondolom, hogy sem azok az erők, amelyek Magyarország megmentésén fáradoznak, sem pedig azok, amelyek számára közömbös, hogy Magyarország és a magyarság feloldódik-e egy európai olvasztótégelyben, nem próbálnak a magyar kultúrára támaszkodni.
Szeretnék elmondani egy utóbbi időben szerzett nagyon keserű tapasztalatomat. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete októberben rendezett egy tudományos konferenciát, ahol olyan írók kerültek szóba, mint Szabó Dezső, Nyírő József meg Komáromi János stb. Mivel ez egy tudományos konferencia volt, nemcsak dicshimnuszok hangzottak el az egyes írókról, hanem bíráló megjegyzések is. Ezt követően egy szélsőjobboldali képviselő interpellációban fordult a miniszterhez, amelyben azt kérdezte, hogyan tűrhette a miniszter, hogy a Magyar Tudományos Akadémia egyik intézményében a konzervatív írókat megbírálják. Hát én ezt hülyeségnek tartom, mert egyrészt az irodalom és az irodalomkritika a legszorosabban összetartozik, Ady Endrét is meg lehet bírálni, Petőfit is, nemhogy Nyírő Józsefet. Az igazán lesújtónak viszont azt tartom, hogy az államtitkár válaszolt is erre az interpellációra, és ő is elítélte azt, hogy a tudományos intézetben ilyen vita volt (csak zárójelben teszem hozzá, hogy az államtitkárnak ehhez semmi köze, mert az Akadémia nem tartozik a minisztérium hatáskörébe).

Több érdekes gondolatot vetettél fel. Engedd meg, hogy visszatérjek az egyikhez, mert jó lenne a véleményedet megismerni ez ügyben. Azt mondtad, hogy a kiegyezés utáni magyar politikai és talán az egész szellemi elit is elmulasztott egy olyan lépést, amely föderalizálhatta volna a térséget, és ezáltal talán el lehetett volna kerülni Trianont. Úgy gondolod tehát, hogy Kossuthnak volt igaza a nagy történelmi vitában?
Kossuth ugyanis a kiegyezés után megírta a Cassandra-levelet, amelyben azt mondta, az a baj a kiegyezéssel, hogy Magyarország hajóját végzetesen hozzákötjük az osztrákokéhoz, és ha azok buknak, akkor Magyarország is bukni fog. Persze, 1867-70-ben ki gondolt arra, hogy egyszer majd bukni fog az Osztrák–Magyar Monarchia? De sajnos, így történt, és az a bukás tényleg magával rántotta Magyarországot. Nem beszélve arról, hogy 1919-ben – és ez nagyon gusztustalan dolog volt – még a sógorok is ellenünk fordultak, és Burgenlandot egyszerűen elvitték maguknak, mindenféle mondvacsinált okokkal.
Továbbgörgetve a gondolatot: Kossuth is mondogatott olyanokat, hogy Duna-menti Köztársaság kellene, sőt, többen is mondogatták ezt. Ezek szerint ez a gondolatmenet megmenthette volna akár a történelmi Magyar Királyságot is?
– Én abban nem vagyok biztos, hogy Duna-menti Köztársaság kellett volna. Lehet, hogy jó lett volna, de én készséggel kiegyeztem volna a dinasztiában. Kétségtelen azonban, hogy az akkori, Trianon előtti Magyarország bizonyos szerkezeti átalakulásra szorult. 1867-ben, amikor Deák, Andrássy és mások az osztrák kormánnyal a kiegyezésről tárgyaltak, a prágai cseh politikai vezetők felvetették a trializmus kérdését. Sőt, később, már az 1900-as évek elején a horvátok is kezdeményezték, hogy Magyarország tegye lehetővé a Monarchia amolyan négyes szerkezetté való átalakulását, legyen tehát egy Osztrák Császárság, egy Magyar Királyság, egy Cseh Királyság és egy Horvát Királyság. És persze, Horvátországhoz hozzávették volna Dalmáciát, Bosznia-Hercegovinát is. No, most én ezt egy nagyon életrevaló dolognak tartottam volna, akár Habsburg-uralom alatt is. Az majdnem mindegy, hogy milyen dinasztia uralkodik, úgyse a dinasztia dönt, hanem a kormányok és a politikusok. Ehelyett jött az első, majd a második világháború, csupa-csupa kényszerpályával. Tévedésekkel, hibákkal, és kevés, kevés stratégiával.
Ezzel az egésszel nekem az a bajom, hogy a magyar politikai stratégiák rendre csődöt mondtak, mind az első, mind a második világháború idején. Az utolsó olyan magyar politikus, akinek sikeres stratégiája volt, az Deák Ferenc volt, az utolsó olyan magyar politikusok pedig, akik tisztességesen és a nemzet érdekében tevékenykedtek, Tisza István, Bethlen István vagy Kállai Miklós voltak, illetve 45 után Nagy Ferenc, majd Nagy Imre, akit felakasztottak. De egy politikusnak nem az az elsőrendű dolga, hogy az akasztófa alá álljon, hanem az, hogy valahogy vezesse révbe a nemzet hajóját.

Én váltig úgy gondoltam, hogy irodalomról és nyelvről fogunk beszélni, de azt látom, hogy nemzetpolitikáról és történelemről beszélünk főleg, ami rendben van. Ám úgy érzem, hogy az előbb egy kicsit korrigáltad magad ama kijelentést illetően, hogy az utolsó magyar politikus, akinek volt víziója, az Deák Ferenc volt...
– ...Akinek sikeres víziója volt. Víziója volt Telekinek is, de akinek sikeres víziója volt, az Deák Ferenc, a többieknek nem volt sikerük...

Tehát elismered, hogy a Bethlen-kormány...
– ...Bethlennek a konszolidációban volt sikere, ezt elismerem, de a külpolitikában nem volt igazi sikere.

Miért, lehetett? Lépésről-lépésre jöttek ki abból a gödörből, amibe az első világháború után beszorították őket. És szerintem ott tisztességgel helytálltak.
– Ezt nem is vitatom.

Viszont, ha már belementél ebbe a csőbe, hogy történelemről beszélünk, akkor most ne hagyjuk ki az első világháború végét, Trianont és azt a sokkot, ami akkor az egész nemzetet érte. Azt a helyzetet szerintem nagyon alábecsülte a magyar politikai elit. Az 1918-as folyamatokra gondolok. Hogy látod te ezt? Illetve igaza van-e Oscar Wilde-nak, aki ugyan szerette a magyarokat, de azt írta rólunk, hogy a magyar egy furcsa nép. „Megöli a legokosabb emberét – Tisza Istvánt –, és miniszterelnökké teszi a legbutábbat – Károlyi Mihályt.” Egyetértesz ezzel?
– Egyik sem volt igazán igaz. Tisza István valóban nagy látókörű politikus volt, de ő sem tudta megoldani a magyar állam nagy kérdését, a magyar etnikum relatív fogyását. Következetesen elzárkózott ugyanis az elől, hogy az akkori, tehát a történelmi Magyarországnak – amely lakosságának csak kb. az 50 százaléka volt magyar – a nem magyar nemzetiségeit valamilyen módon megbékítse, holott erre lett volna lehetőség. A németeket, svábokat, az erdélyi szászokat például eleve meg lehetett volna békíteni, a lakosságuknak nem is volt szükségük autonómiára. A szászok ugyan szerettek volna autonómiát, de nem kapták meg.
A ruszinokat is meg lehetett volna békíteni. Nem volt sok ruszin, úgy 5-600 ezer, meg lehetett volna békíteni őket némi autonómiával. A románok közül a görögkatolikusokat kellett volna megbékíteni. Az erdélyi románok két egyházhoz tartoztak, a görögkatolikushoz és a görögkeletihez, és nagyon éles feszültségek voltak közöttük. A görögkatolikusokat már csak azért is meg lehetett volna békíteni a magyar állam eszméivel, mert ők a nyugati egyház tagjai. A görögkeletieket viszont nem lehetett volna. A szlovákokat is meg lehetett volna békíteni egy szlovák autonómiával. Egyébként, csak zárójelben mondom, hogy ez sokkal kisebb területre terjedt volna ki, mint a mai Szlovákia területe.
A Trianon előtti Magyarországnak 21 millió lakosa volt, ebből nagyjából olyan 15-16 millió embert fel lehetett volna sorakoztatni a magyar állameszme mellett, ha ezeknek a kisebbségeknek megfelelő nemzeti kereteket, nemzeti autonómiát adnak. És ezt Tisza István is elutasította. Tisza István már csak akkor tárgyalt a románokkal, amikor kitört ez első világháború. Azt sem tudatosította kellő súllyal, hogy Románia esetleg be fog avatkozni, és meg akarja szerezni Erdélyt, ami aztán 1916 augusztusának végén be is következett.
Az megint egy más kérdés, hogy a magyar hadsereg viszonylag jól tartotta a frontot, majd visszavágott. Azt csak zárójelben mondom, hogy ez volt egyébként Magyarország utolsó győztes háborúja, mert a románokat nemcsak kiverték Erdélyből a magyar csapatok, persze német segítséggel, hanem békére is kényszerítették Bukarestet.

Bár ez a Monarchia serege volt, s német segítség nélkül ezt nem tudta volna megtenni...
– Igen, így van. És most megint mondok valamit a magyar politika hülyeségéről. Nekem van egy könyvsorozatom Pesten – elnézést, hogy ilyen személyes dolgokról beszélek –, és ebben főleg Erdéllyel foglalkozom, a huszadik századi erdélyi történelem fordulópontjaival. Ezek dokumentum-kiadványok, én írok hozzájuk történelmi előszót. Megjelent ebből egy kötet az 1916-os magyar– román háborúról, amikor Románia megtámadta Magyarországot – annak ellenére, hogy a Monarchiával szövetségi szerződése volt –, és behatolt a Székelyföld városaiba. Egyébként a román katonák voltak a legjobban meglepődve azon, amit tapasztaltak. Nekik azt mondták, hogy fel kell szabadítani az erdélyi román testvéreket, és ahová bevonultak, ott csak magyarok éltek. Tehát szó sem volt román testvérekről a Székelyföldön.
Amikor a Monarchia hadserege a Mackensen-féle német hadsereggel együtt visszaverte a románokat, elfoglalták Bukarestet is. Megjegyzem, a román hadsereg a történészek szerint akkor közel 50 százalékos veszteséget szenvedett. Később, 1918-ban megkötötték a bukaresti békét. Ennek a békének volt egy olyan rendelkezése, hogy a román hadsereg megtarthatja a fegyvereit. Papíron ugyan le kellett volna szerelniük a sereget 30 ezer főre, ám ezt nemcsak elszabotálták, hanem bizonyos ezredeiket vissza is duzzasztottak hadi létszámra. Így 1918 őszén mintegy 170 ezer román katona állhatott készen arra, hogy benyomuljon Magyarország területére. A világtörténelemben nem volt még olyan békekötés, hogy a vesztes félnek a fegyvereit ne kobozták volna el. Ezekkel a fegyverekkel jöttek vissza aztán a románok, akik 1918 karácsonyán támadták meg újra Magyarországot, és 18 szentestéjén a hóban táncoltak a Szent Mihály-templom körül Kolozsváron.
Ezzel csak azt akartam elmondani, hogy sajnos, a magyar történelemben ilyen butaságok is történtek. Ha a román hadsereg fegyvereit akkor elkobozzák és behányják a tengerbe, vagy mit tudom én, kiosztják a baromfiudvaron, akkor a román hadsereg nem tudott volna felfegyverkezni 18 karácsonyán, és bevonulni Erdélybe. A franciák ugyanis nem tudták volna néhány hét alatt ellátni a román sereget fegyverekkel. Tehát a magyar politikának egy kicsit megfontoltabbnak kellene lennie, mert azóta is rengeteg ilyen hiba történt.
A belépés is a második világháborúba...

...és annak a módja... Ahogy Bárdossy csak úgy bejelenti azt az Országgyűlésben. Hadi állapotban lévőnek tartják az országot Szovjet-Oroszországgal, majd Nagy-Britanniával, és pár hónap múlva az Amerikai Egyesült Államokkal is. Mi üzentünk hadat teljesen feleslegesen nekik!
– Igen, erről beszélek, erről a hülye, nagy gallérról. Az előbb mondtam, hogy nagy hibának tartom, ahogy Horthy Miklós belépett a második világháborúba, mint ahogy nagyon nagy hibának tartom azt is, hogy amikor elszánta magát a fegyverszünetre, akkor nem fogadta el Dálnoki Miklós Béla tábornok hívását, és nem ment Husztra, az első hadsereg főhadiszállására, ahol megvédhették volna, hanem ott maradt a várban. Volt ott egy ezred, ami ugye az SS-páncélosokkal szemben kutyaszart sem ért, már elnézést... El kellett volna oda mennie, a családjával együtt, hogy ne rabolják el a fiát, ifjabb Horthy Miklóst, akit egy szőnyegbe csomagolva rabolt el az SS, Otto Skorzeny SS-Obersturmannführer vezetésével.
Szóval hibát hibára halmozott a magyar politika, egyébként manapság is ennek vagyunk a tanúi, provokálunk mindenkit ma is, ha kell, ha nem... És annak bújunk a fenekébe, akiknek nem kellene! Ezeket a hibákat meg lehetett volna spórolni. Sajnos, kénytelen vagyok azt mondani, hogy ha egy Arany-i szintű költő intézte volna a nemzet ügyeit, az sokkal észszerűbben csinálta volna, mint néhány hivatásos politikus.

Nem vagy túl pesszimista?
– De igen. És tudod, hogy ki a pesszimista? A jól értesült optimista.

Mondok jobbat. A második világháború után határkiigazításra került sor Magyarország és Csehszlovákia között, Magyarország egy nehéz helyzetben, a jóakaratát bizonyítandó, átengedett Csehszlovákiának három községet, köztük Dunacsúnyt is. Ha ez nincs, Csehszlovákia nem tudja 1992-ben egyoldalúan elterelni a Dunát, a dunacsúnyi hídfőhöz szükséges területet mi adtuk át nekik, 1946-ban.
– Na, látod! Hát erről beszélek!

És ha már említettük a románokat, akkor mondjuk el azt a sztorit is, hogy is volt az a dolog Szent Gellérttel, amikor Bakonybélből elment Erdélybe...
Azt már meséltem neked? Én tagja vagyok egy akadémiai vegyes bizottságnak, ez a Magyar Tudományos Akadémia és a Román Tudományos Akadémia közéleti vegyes bizottsága, ami időnként hol Budapesten, hol Bukarestben, hol Kolozsváron, hol pedig Szegeden ülésezik. Nagyon érdekes ez a bizottság, mert sok hasznos dolgot is lehet ott hallani, de időnként az embernek ketté áll a füle attól, amit hall.
Pár héttel ezelőtt Bukarestben volt egy ülés, ahol egy román történész kifejtette, hogy a románok már Krisztus születése előtt is keresztények voltak. És akkoriban jelent meg egy írás is, hogy Szent Gellértnek van egy Deliberatio című vallásos irata, nem túl terjedelmes, 25-30 oldalas latin szöveg. Egyébként ez az egyetlen mű, amely fennmaradt, ebben kitekint a saját élettörténetére is, és leírja, hogy ő Bakonybélbe került, Velencéből a bakonybéli bencés apátságba, mivel bencés volt. Utána Szent Istvánnak az utasítására Erdélybe ment, hogy ott létrehozzon egy püspökséget. Nagy meglepetéssel és örömmel tapasztalta, hogy Aradon – mert oda került –, ugyanazt a nyelvet beszélik, amit ő Bakonybélben megtanult. Erre a román történész azt írta, hogy ez is azt bizonyítja, hogy románok nem csak Erdélyben éltek, hanem még a Dunántúlon is, mert ha Szent Gellért értette a nyelvet Aradon, akkor logikus, hogy Bakonybélben is csak románok lehettek. Hát ezt hívják közép-európai történetírásnak... Egyébként több hasonló szlovák példát is tudnék idézni.

Mi is. De térjünk akkor még két-három mondat erejéig vissza a ringbe, ha már a történelem felé mentünk el. Gondolod, hogy létezhetett volna a negyvenes évek elején, harmincas évek végén olyan politikai elit, amelyik meg tudta volna csinálni azt, hogy nem lép be a második világháborúba? Ezt egyszerűen elképzelhetetlennek tartom az akkori viszonyok ismeretében.
– Pedig létezett is ilyen magyar politikai elit, mert először is ott volt Teleki Pál, aki pont ezt akarta elkerülni. Telekinek az volt a stratégiája, hogy Magyarország maradjon távol a háborútól, és próbálja meg megőrizni azokat a területi nyereségeket, amelyeket az első és a második bécsi döntésben kapott. Ezek ugyanis túlnyomórészt magyar területek voltak. Gondolom, itt nem kell elmagyarázni, hogy az a sáv, amit a Felvidékből a magyar állam akkor visszakapott, az 80-87 százalékban magyar lakosságú volt. Nemhogy túlnyomó többségben, hanem szinte teljesen. Az Erdélyben visszakapott terület – igaz, hogy volt egy része, amely összekötötte Kolozsvárt és Észak-Erdélyt a Székelyfölddel, ahol román többség volt – lakosságának az 55 százaléka volt magyar. Tehát ott is magyar többség volt, és ha arra gondolok, hogy a Trianon idején a Romániának ítélt területen 50-51 százalékos volt a román többség, akkor a második bécsi döntés által visszacsatolt területen nagyobb volt a magyar többség, mint a trianoni román többség.

Na, itt azért álljunk meg egy pillanatra. Én tudatosítom, hogy egy irodalomépítő emberrel beszélek, aki néha némi lírai ihletéstől vezérelve elszáll a fellegekbe. De amikor politikáról – sőt történelemről beszélünk –, akkor nem árt figyelembe venni a tényeket. Szerinted Hitler az 1942-es kudarcok után hagyta volna, hogy Magyarország őrizgesse a maga semlegességét? Ne haragudj, de ez naiv felvetésnek tűnik.
– Én szerintem semlegesnek kellett volna maradnia, amíg lehet. Erre volt is esély, 1941-ben a németek nem kérték a magyar hadbavonulást. Amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, akkor számított Románia segítségére. Ugyanis Románia elvesztette Besszarábiát, azt az oroszok elvették tőle. Németország számított Finnország segítségére is, mert Finnországtól is elvettek területeket. Magyarország segítségére nem, azt a budapesti német követ kijelentette, hogy Magyarország fegyveres segítségére nem számítanak, csak arra, hogy Magyarország élelmiszerrel támogatja a német birodalmat. Ezzel be kellett volna érni szerintem, s mindig csak annyit adni, amennyit nagyon muszáj.
Az más kérdés, hogy a háború egy későbbi szakaszában, amikor a német hadsereg már megszorulóban volt, akkor biztos követelték volna a magyar haderő kiküldését... Molotov viszont azt mondta a moszkvai magyar nagykövetnek 1941-ben, hogy ha Magyarország semleges marad, akkor megkaphatja egész Erdélyt.
Nekem jó ismerősöm, barátom, sőt rokonom volt Kosáry Domokos. Talán a neve ismert, kiváló történész volt, az Akadémia elnöke. Ő mesélte egyszer, hogy őt még Teleki kiküldte Amerikába egy helyzetfelmérő körútra 1940-ben, azaz még a háború előtt, és egy jó félévet töltött kint. Bejárta a keleti partot, és mindenütt azt tapasztalta, hogy óriási ütemben épülnek a hadianyaggyárak, a hadihajógyárak, a tankgyárak, az ágyúgyárak stb., s ebből ő – okos ember lévén – rögtön tudta, hogy az amerikai hadiipar a német hadiiparnak körülbelül a tízszeresét tudja teljesíteni. Amikor hazajött, fogadta őt Bárdossy László, az akkori miniszterelnök. Kosáry beszámolt az amerikai tapasztalatairól, de Bárdossy csak legyintett, és azt mondta, hogy ez nem sokat számít, mert Amerika nem szárazföldi katonai hatalom, hanem tengeri hatalom, a tengeri flottája számít. Eltelt egy év, s a japánok Pearl Harbournál lebombázták az amerikai flotta egy részét. Kosáry ment be a parlamentbe, s a lépcsőn szembetalálkozott Bárdossyval. Az odahívta magához, és azt mondta neki: „Na, látja, már flottájuk sincs”. Ha tehát egy magyar miniszterelnök – én egyébként azt abszolút helytelenítettem, hogy Bárdossyt felakasztották, nem lett volna szabad, az disznóság volt – ilyen, hogy is mondjam, vicces formában, ilyen hölgytársaságban elmondható poénok szintjén dönti el az ország kérdéseit, akkor nagy baj van. És nálunk ez sajnos így történt.
Gondolkodni kellett volna. A mai magyar politikusokkal szemben is, egyébként mindegyik pártban, az az egyik legnagyobb kifogásom, hogy úgy cselekszenek, hogy előtte nem gondolkodnak.

Érdekes hallgatni, ahogy egy irodalomtörténész a történelemről beszél. Bocsáss meg, de úgy érzem, hogy van benne egy adag léggömb is.
– Meg egy adag fölülnézet is, ismerd el...

Rendben. De azért Bárdossyt nem lehet nagyon védeni és nem is szabad védeni.
– Nem is védem, csinált hülyeségeket. De nem kellett volna felakasztani... Az más kérdés, hogy politikailag rosszul működött.

A történészek 99,9 százaléka azt mondja, politikai okok miatt nem lett volna jó Magyarországnak kimaradnia a háborúból. És nem is lehetett volna, jött volna pl. egy német megszállás. Amit te mondtál, az egy irodalmár szép világlátása, de úgy véled, hogy Molotov vagy Sztálin szavára kellett volna az akkori magyar politikának hallgatnia? Ez azért nem biztos, hogy megállta volna a helyét...
– Elnézést, nem csak Molotovnak volt ez a véleménye, Churchill is ezt mondta a magyar követnek...

Te is tudod, hogy Churchillnek a második világháború végére nem volt semmilyen szava. Churchill azt szerette volna, hogy legyen balkáni partraszállás...
– De Molotovnak volt...

Sztálinnak volt. Sztálin 43-tól már geopolitikailag bemérte a szovjet érdekszférát. És azt mondta, hogy ahová az orosz tankok elmennek, az mindig szovjet érdekszféra marad. Ez a hírhedt Sztálin-doktrína, amit Hruscsov és Brezsnyev is átvett.
– Nézd, én úgy gondolom, hogy a történelemben soha nincsenek megkövült helyzetek, tehát mindig vannak alternatívák, és az egy ország politikai vezetésének a felelőssége, hogy a felkínálkozó alternatívák közül melyiket választja. Lehet rosszul választani. Lehet, hogy ha Magyarország semleges marad, vagy úgy marad semleges, hogy támogatja a német gazdaságot, de nem ad haderőt, ameddig csak lehet, akkor az rosszabb döntés lett volna. Lehet, hogy ezt csak egy rövid ideig lehetett volna csinálni, nem tudom. Amikor meg ki akartunk ugrani, azt is profibb módon kellett volna tenni. Persze, abban igazad van, hogy nincs ellenpróba, tehát nem tudjuk, hogy s mint lett volna.

Megszállták volna Magyarországot a németek, mint ahogy 44-ben meg is szállták. De hagyjuk ezt most már! Nézzük inkább 56-ot – mit csináltál 56-ban? És hogy emlékszel 56-ra?
– Egyetemista voltam, és ahogy az előbb elmondtam, elég távol állt tőlem a politika. Reakciós családból származom, és a családomból többen le voltak csukva a 40-es évek végén, 50-es évek elején. A piarista gimnáziumba jártam. 48-ban államosították a piarista gimnáziumot, mi pedig igyekeztünk megkeseríteni az állami elvtársak életét. Amikor 50-ben másodikos gimnazista lettem, egy osztályfőnöki órán megjelent egy állami elvtárs, és elmagyarázta nekünk, hogy nincs Isten. Mondta, hogy remélem, egyetértetek velem, de aki mégis úgy gondolja, hogy van Isten, az tegye fel a kezét. És én föltettem a kezemet. Az igazgató utána behívta az anyámat, és azt mondta, azt javasolja, hogy vegyen ki engem az iskolából, mert hamarosan ki fognak rúgni.
Közben viszont már megtörtént a katolikus püspöki kar és a kormány megegyezése, nyolc egyházi iskolát visszaadtak, és akkor ez volt diákkorom legszebb két hónapja. Nem jártam sehova, csak uszodába. Utána visszakerültem a piarista gimnáziumba, s mivel a piaristáknál nem volt akadály, hogy valaki hisz Istenben, így aztán ott is érettségiztem le.
56-ban egyetemista voltam, harmadéves. Nagy lelkesedéssel ott voltam a tüntetésen, utána pedig részt vettem az utójátékban. Mert volt egy ilyen egyetemista szövetség, azaz az egyetemisták és főiskolások egységes szövetsége. Oda beválasztott engem a bölcsészkar, majd beválasztottak az országos vezetőségbe is, és ez egy nagyon szép dolog volt, aminek 57 január elején vagy közepén lett vége. Arra nagyon büszke voltam, hogy én voltam az utolsó magyar diákparlament elnöke. Aztán békén hagytak egy darabig, befejeztem az egyetemet, elhelyezkedtem gyakornoknak az Irodalomtudományi Intézetben. Majd 59-ben egy eléggé kalandregénybe illő akció keretében, kaptam egy katonai behívót, ami akkor már teljesen értelmetlen volt, mivel már nem voltam katonakorban. Felültem hát a Keleti pályaudvaron egy vonatra, de Sopronnál két ilyen mélynövésű úriember leszedett a vonatról, bebugyoláltak egy pokrócba, és felhoztak valahova Pestre, ahol be akartak szervezni.
Nos, ezután ott hat napig elég gyötrelmes körülmények között voltam, nem hagytak aludni, nem kaptam enni, és a gumibotozás is állandóan szóba került. Végül aláírtam egy ilyen beszervezési nyilatkozatot, amikor azt mondták, hogy ha nem írom alá, behozzák az anyámat. Az anyám akkor már hatvanvalahány éves volt, szívbeteg, nem élte volna túl. Inkább aláírtam hát azt a nyilatkozatot, és akkor elengedtek. Amikor később megkerestek, én visszavontam az aláírásomat – és akkor megint elvittek és internáltak. Annak köszönhettem a szabadulásomat, hogy az ENSZ közbenjárására megszüntették az internálás intézményét, és az utolsó három internált között szabadulhattam.
Április 4-én, a felszabadulás ünnepén volt egy amnesztia, május 9-én kerültem szabadlábra, és azután egy évig még rendőri felügyelet alatt voltam. Iskolákban tanítottam, de amikor már lehúztam 3-4 hetet, behívatott az igazgató, és azt mondta, hogy mivel meg vannak velem elégedve, véglegesítenének, adjam át a személyi igazolványodat, hogy beírhassák az áldást. Amikor aztán átlapozta, mondja, hogy de hát te rendőri felügyelet alá vagy helyezve. Én meg mondom, hogy úgy van. Kérdi, hogy miért, mondom, hogy 56. Mire ő, hát akkor sajnos, nem tudunk véglegesíteni.
Ez 60-ban volt. Aztán végül is 65 végén barátaimnak a közbenjárására visszavettek az Intézetbe, ahol aztán eltöltöttem az életemet. A rendszerváltozás után voltam igazgatóhelyettes is. Onnan mentem nyugdíjba. Ez nagyon kellemes hely volt. Olyannyira, hogy emlékszem, még valamikor a nyolcvanas évek elején az egyik igazgatóhelyettes, irodalomtörténész írt egy nagyon jeles háromkötetes vastag monográfiát. Amikor bemutatta, úgy kezdte a felszólalását, hogy itt, ebben a körben én csak nagyon félve nyilatkozom a marxizmusról. Erre minden oka megvolt, mert a marxizmust leszarta mindenki.

Ha már ideértünk, akkor az utolsó előtti kérdés nem lehet más, mint az, hogyan látod a volt rendszer bukását? Szükségszerű volt-e a váltás, hogyan látod az ún. rendszerváltást, rendszerváltozást és egyáltalán, az elmúlt 23 évet?
– A kommunista rendszer bukása szükségszerű volt. Már sokkal régebben szükségszerű volt, tehát megkésett. Nekünk a legjobb az lett volna, ha egyáltalán nincs. Nagyon jó lett volna, ha 56-ban már kiszabadulunk, de az is nagyon jó lett volna, ha mondjuk, a 70-es évek közepén vagy végén megszabadulunk. Egy kicsit elkésett tehát.
És ezt azért mondom, mert az a véleményem, hogy a magyar nép beleszokott a kommunista rendszerbe, beleszokott abba a lagymatag világba, amit a kommunista rendszer teremtett. Megszűnt a személyes felelősség, mint olyan, megszűnt az a polgári gondolkodásmód, amikor valaki a saját életéért és munkájáért megpróbál felelősséget vállalni. Az a polgári magatartás tehát, ami Magyarországon felépült, mondjuk, a reformkor óta egészen 1948-ig, és amit 1948-ban szétvertek, ez a fajta polgári mentalitás megszűnt. Emlékszem arra, hogy Göncz Árpád – akivel egyébként én nagyon jó viszonyban voltam, együtt voltunk a Történelmi Igazságtétel Bizottságban, mi rendeztük Nagy Imréék temetését is – egyszer még 89-ben vagy 90-ben tartott egy előadást, és egy érdekes parafrázissal fejezte be, miszerint a kommunista rendszernek a politikai kultúráját le lehet bontani egy év alatt, tehát kell rendezni egy választást. A gazdasági kultúrát le lehet bontani 3-4 év alatt, a mentális struktúrát le lehet bontani egy évtized alatt. Azóta eltelt két évtized, és ez a struktúra még mindig nincs lebontva.

Igen, ez a híres Dahrendorf-i körmondat. Churchill is azt mondta, hogy a kommunizmusban az a legszörnyűbb, ami utána következik. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian igazolni tudjuk. Elnök uram, még szívesen folytatnám ezt a beszélgetést, mert van még egy csomó kérdés, amit te is feltehetnél, de szerintem zárjuk le ezt a beszélgetést oly módon, hogy – nem az utolsó szó jogán, de – mit üzensz a Felvidéken, Pozsonyban élő magyaroknak. Látod, hogy itt azért van némi probléma a nemzettudatunkkal, van probléma a társadalmi szervezettségünkkel, visszaszorulóban van az anyanyelvünk, irodalmunk. Mi tehát az üzenet?
– Két üzenetem van: egy komoly meg egy kevésbé komoly. A komoly az, hogy én is látom a szétszóródást, látom az erőknek a hanyatlását, látom azt, hogy az a lelkesedés, az a szervezettség, az a készenlét, ami mondjuk, 89-90 körül tapasztalható volt, nagyon elerőtlenedett. És ezt valahogy revitalizálni kellene. Ehhez nagyon sok programot, összejövetelt, előadást, könyvet stb. kell produkálni. Ez a komoly üzenetem.
A kevésbé komoly az egy Nagy László-idézet. Nagy Lászlónak volt egy utolsó tévébeszélgetése, amit Kormos István – aki ugyancsak nem sokkal azután meghalt –, folytatott vele. Neki is az volt az utolsó kérdése, hogy „Mondd, mit üzensz az utókornak?” A válasz: „Ha lesz emberi arc, akkor csókoltatom őket.” Ezt üzenem én is.

Ezt azért mégsem hagyjuk ennyiben, akkor egy utolsó utáni kérdés. Minek kellene történnie a magyar glóbuszon, hogy Pomogáts Béla optimistább legyen?
– Én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy optimista legyek. Úgyhogy nem is tudom, talán meg kellene halnom, akkor lehet, hogy optimista leszek.

Erre még nagyon ráérsz, adja az Ég, hogy köztünk maradj még sokáig! Most pedig itt az ideje, hogy az irodalomról is beszéljünk. Nézzük a kötetet: Csend és lélek. Mintha rímelne a beszélgetésünkre...


(2013. május 23.)

Isten nélkül nem fog menni



Vendég: Korzenszky Richárd
bencés szerzetes, tihanyi perjel
(fotó)



Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem mindannyiukat. Megköszönöm, hogy eljöttek erre a mai találkozóra, és mindannyiunk nevében nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Korzenszky Richárd atyát, aki Tihanyból jött ma hozzánk, ő lesz a ma este vendége. Atya, Isten hozott! Annál is inkább megtisztelő, hogy a mai estét az atya velünk tölti, hiszen, ha jól tudom, ma névnapot ünnepel. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében boldog névnapot kívánjak az atyának, nagyon sok türelmet és lelki energiát ahhoz a fontos kihíváshoz, küldetéshez, amelyet betölt egy nagyon fontos történelmi közösség élén. Atyám, Isten éltessen!
– Köszönöm szépen!

Még mielőtt leülnénk, és elkezdenénk a beszélgetést, szokásomtól kicsit eltérően egy kicsit személyes szeretnék lenni. Amikor azon gondolkodtunk a barátaimmal, hogy így a karácsony előtti, adventi időszakban miről lehetne beszélni, eszembe jutott egy személyes történet. Arról, hogy mi, akik itt a Felvidéken végeztük az iskoláinkat, valamilyen képet kaptunk a történelemről. Az iskolában kapott kép hatására, én bevallom őszintén, sokáig abban a hitben voltam, hogy ez az európai történelem többé-kevésbé magától csúszogatott jobbra-balra. Volt egy Római Birodalom, az a Római Birodalom valahol, valamiért megbukott, utána jöttek az – úgymond – barbárok. Azután volt egy középkor, még amikor mi szocialista iskolákba jártunk, akkor azt mondták, hogy sötét középkor. Majd következtek egymás után bizonyos modernizációs hullámok, azután pedig jött egy fényes nagy októberi szocialista forradalom – jellemzően: novemberben. Most nem a két naptár közötti különbségre gondolok, hanem arra, hogy ez mintha szimbolizálná azt, hogy a volt szocialista kísérlet az elejétől fogva hazugságon alapult, és ezért is bukott meg.
Három évvel ezelőtt kaptam karácsonyi ajándékba a lányaimtól talán a legjobb brit történész egyik könyvét: A kereszténység története címűt, amelynek szerzője Paul Johnson. Én nagyon szeretem ezt a szerzőt, a Modern időket, a huszadik század történetét elolvastam talán már négyszer is tőle. Egy brit úriember, aki brit szempontok szerint próbálja nézni a világot. Ez ugye, eredendően más szempont, mint a közép-európai, ami az én fejemben is van. Az a könyv kb. 800 oldalas, és amikor először nekiveselkedtem, olyan 80-100 oldalt elolvastam, és... félretettem. Nem fogott meg a könyv. Úgy éreztem, hogy ez a – már elnézést – halvérű brit nem érti meg, hogy itt hittörténeti dologról van szó elsősorban, nem történészi mérlegelésekről, mint amiket ő ír.
Aztán egy évvel ezelőtt, karácsonykor, még egyszer nekiveselkedtem ennek a könyvnek. Önöknek is ajánlom, de figyelmeztetésül mondom, hogy nem egy könnyű olvasmány. Ebből a brit történésztől származó könyvből kezdtem el megérteni, hogy az európai nem úgy magától csordogált ám, hanem nagyon pontos hatások eredményeképpen. És eme hatások legfontosabbika épp a kereszténység volt.
Vagyis mindjárt, a negyedik században, amikor a Római Birodalom a belső erkölcstelenségek miatt kezdett szétmállani, kialakított egy alternatív struktúrát, ez volt a kereszténység. És ez a kereszténység vette át fokozatosan a szellemi-társadalmi-politikai irányító szerepet, s ez tartotta meg Európát. Ez vezette át egy olyan középkorba, amely fölemelkedő volt, ahol létrejött például egy magyar királyság is. És biztos, hogy ma nem ülnénk itt magyarként, vagy ha itt ülnénk is, valószínűleg nem magyarul beszélnénk, ha a kereszténység nem nőtte volna be oly erősen azt az európai civilizációs pályát, amit benőtt.
Ekkor én azt mondtam magamnak, hogy a legautentikusabb személyektől kell megkérdezni azt, hogy ők hogy látják ezt a történetet. És hogy mennyi mindent köszönhetünk mi nemcsak a kereszténységnek, hanem ezen belül a szerzeteseknek, a szerzetesrendeknek. Ezt mutatják például a kicsit akár túlzottan világiasan megfogalmazott megjegyzések is, hogy az úgymond unatkozó szerzetesek találtak föl számunkra olyan „haszontalan” dolgokat is – csak úgy, délutánonként, mivel nem volt más dolguk –, mint a sör, a pezsgő, a konyak, a szódavíz... Igen, a szódavíz, amelyet aztán spritz-ből fröccsé nemesített Kosztolányi Dezső... Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy az egész életünk nagyon más lett volna, ha ez nincs. Érdekes dolog lehet elmerengeni afölött is, hogy Európa civilizációja hová fejlődhetett volna, ha nincs ez a hatás. Nem beszélve azokról a komoly hozadékokról, hogy a tudás bástyái voltak a szerzetesrendek, illetőleg a kolostorok, az írásbeliség, tehát az európai civilizáció alapjai. És mindezek mellett most van egy modern világ, van egy modern Európai Unió is, amelyik annyit nem tud megtenni, hogy egy félmondattal rögzítse ezt a tényt a saját alkotmányában, legalább utalva arra, hogy mindazt, amiben ma élünk, azért a keresztény hátterű civilizációnak is köszönhetjük.
Tehát ezekről a dolgokról kellene itt ma este elbeszélgetnünk, és azt gondolom, hogy ez tényleg jó adventi, karácsony előtti téma lehet. Az első kérdésem tehát az lenne, kedves atya, hogy Korzenszky Richárd, a magánember, milyen pályát futott be Magyarországon. Egyáltalán: hol születtél, hol végezted az iskoláidat, és hogyan jutottál arra a felismerésre, hogy neked szerzetesnek kell lenned.
– Én is köszöntök mindenkit és nagyon köszönöm a kedves meghívást. Az általános iskolát Kapuváron végeztem, nem messze a nyugati határtól, aminek a túlsó oldalán már az imperialisták voltak, ahová menni, de még nézni is veszélyes volt. Utána Pannonhalmára kerültem gimnáziumba, hogy miért, nehéz megmagyarázni, mondhatjuk, hogy a sors keze által. Illetve: „nem mindig ember, aki sorsot intéz”, mondja Arany János, „gyakran a bölcs is puszta báb.” Édesapám azt mondta, hogyha a szomszéd járási állatorvos fiának jó Pannonhalma, akkor neked is jó lesz, édes fiam. Édesapám Budapesten a Rákócziánumba járt, a királyi katolikus gimnáziumba a Keleti Károly utcában. Engem viszont beadtak Pannonhalmára. Nagyapám állatorvos volt, nagybátyám is meg édesapám is állatorvos volt, gondoltam, én is az leszek.
Aztán hogy, hogy nem, kaptam egy fényképezőgépet. Zorkijnak nevezték ezt a gépet, nagyon jó koppintása volt a Leicának, csak épp a hosszú záridők hiányoztak róla. Orosz katonától, pontosabban szovjet katonától vették a szüleim, mert hogy ki volt a szovjet katonák közt az orosz? Azt akkor még nem tudtuk, hogy nem mindenki orosz, aki szovjet, és nem mindenki szovjet, aki orosz, szóval bonyolult volt a világ akkor is, meglehetősen. Nos, kaptam egy fényképezőgépet, elkezdtem fényképezni. Jankovics Marcell neve, bizonyára ismerős, az osztálytársam volt. Engem azzal bosszantottak, hogy a Korzi – ez volt a becenevem a gimnáziumban – azt fényképezi, hogyan nő a fű. Hát tényleg fényképeztem azt is, hogy hogyan nő a fű, hogyan virágoznak a növények, hogyan hullatják lombjukat a fák. Aztán volt egy óriási filmélményem, az Emberek a Havason, Szőts István alkotása. Akkoriban, a gimnáziumban minden szombaton volt filmvetítés, két forintért vettünk vagy 20 Stollwercket, 10 fillér volt darabja, és azt a mozi alatt elrágtuk. És utána azt mondtam az egyik barátomnak, hogy bárcsak egyszer az életemben én is láthatnám a nevem egy filmnek a végén! Meg hogy én vagy filmrendező leszek, vagy operatőr.
Aztán teltek-múltak a hónapok, és eléggé a gimnázium vége felé bejelentettem a szüleimnek, hogy én szeretnék Pannonhalmán maradni. Édesapám rám nézett, és azt mondta: édes fiam, se rá nem beszéllek, se le nem beszéllek róla. Elmondtam a Szombathelyen élő apai nagyanyámnak is, ő meg azt mondta: jaj, de szép, fiacskám, de a mai világban? Erre én a magam kamaszos módján azt mondtam, hogy tehetek én arról, hogy akkor szülte apámat, amikor a világra jött? Hát mindig a mai világ van!
1959-ben beléptem hát a bencés rendbe. Következett a próbaév, a noviciátus, aztán a teológia. A teológia után pappá szenteltek. Furcsa idő volt az, a hatvanas évek. Én nem évvesztes, hanem évnyertes vagyok, ugyanis november végén születtem, és a szüleim a 6. életévem betöltése előtt, szeptemberben beadtak az iskolába. Papírom van róla, hogy testileg-szellemileg ép, iskoláztatásra alkalmas vagyok. Igaz, hogy elírták a nevemet, mert azt Lászlónak írták. Aztán 12 év múlva született is egy László nevű öcsém, aki ugyancsak testileg-szellemileg ép, iskoláztatásra alkalmas volt. Hogy miért mondom ezt? Nem voltam még 23 éves, amikor eljött a papszentelés ideje, és az akkori főapát úr, Legányi Norbert megszólított: „Richárd testvér, mit csináljak magával? Túl fiatal.” Azt feleltem: „A főapát úr jó belátása szerint rendelkezzen velem.” Ugye, Rómához fordulni abban az időben nem lehetett: imperialisták a határ túloldalán, levelezés nincs, nunciatúra ugyancsak nincsen. A következő nap megszólított: magát is pappá szenteljük. Én belereszkettem, és 22,5 éves koromban, május 23-án Pannonhalmán, 1964-ben pappá szenteltek. Belegondolni sem merek, hogy ennek csaknem 50 éve, s ha megélem a május 23-át, akkor aranymisés leszek.
Én nem fontolgattam, hogy mi leszek, tudtam: szerzetes leszek, pap vagy tanár... Magyar bencés. Akiknek az életterük valójában csupán két gimnáziumban volt lehetséges: Győrben vagy Pannonhalmán. Én úgy gondoltam, hogy magyar és német szakos vagy magyar és angol szakos leszek, de a főapátom azt mondta: „Richárd testvér, orosz szakosra van szükségünk, legyen orosz szakos.” Azt feleltem, rendben van, és hát nagyon sokat köszönhetek ennek, másként nem tanultam volna meg ószlávul, ha nem vagyok orosz szakos. És nem fordíthattam volna le az orosz spirituális irodalom egyik nagyszerű munkáját, A zarándok elbeszéléseit, ami vagy 30 éven keresztül volt az asztalfiókban. És nem fordítottam volna le Gogolnak – akinek bizonyára a Bűn és bűnhődés című regénye ismerős mindenki számára – az Elmélkedés a miseliturgiáról című munkáját, először németről. Miután a könyvtárosunk látta, hogy ez elkészült, azt mondta, hogy jó ez is, de én megszerzem az eredeti oroszt neked, és fordítsd le még egyszer oroszból. És én lefordítottam oroszból is. Kézirat formában terjedt, és legrosszabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy valamikor a titkosszolgálati jelentésekben is benne lesz, hogy a magyarországi bencések ilyen eszközökkel is a Szovjetunió bomlasztására készülnek. Ennek egyik bizonyítéka, hogy Korzenszky Richárd lefordította Gogol Elmélkedések a miseliturgiáról című könyvét. Ha egy csöpp logikájuk lett volna, akkor inkább azt nézték volna meg, hogy mi az, amit oroszra fordítunk, ha ott akarunk bomlasztani, mert hát én oroszból fordítottam magyarra. Mindegy, nagyon örülök neki, meghatározó volt ez az én életemben, így ismertem meg a bizánci liturgiát egészen közelről, és kötöttem vele nagyon jó barátságot.
Az egyetemet 1964-ben kezdtem Budapesten. Az első másfél évben talpig feketében, szerzetesi ruhában jártunk, így nagyon jól felismerhetőek voltunk a tömegben, hogy merre is vannak a szerzetestanár-jelöltek. Az egyik professzor, akiről csak később tudtam meg, hogy az apja valóban református prédikátor, lelkész volt, úgy tartotta az előadásokat, olyan lelkesedéssel, mint egy református prédikátor. A következőket mondta irodalomelmélet órán, vagy 150 hallgató előtt az emelkedő auditóriumban: „Elvtársak! Nem tudósokra van szüksége a mai világnak. Elvtársak, meggyőződéses emberekre van szüksége ennek az országnak. Nem tudósokra van szükségünk, nem tanárokra, hanem pedagógusokra, és meggyőződéses marxista pedagógusok kellenek ennek az országnak. És hogy ez a nagyhírű intézmény minél több meggyőződéses marxista pedagógust adjon az országnak, adja az Úristen!” A terem vastapsban tört ki, óriási röhögés, miután a professzor a tenyerébe temette vöröslő arcát, úgy mormolta: „Elvtársak, bocsánat.”
No, szóval ilyen világot éltünk. Pár év múlva már Győrben tanítottam. Doktori szigorlatra készültem, és valamiért bevetődtem az egyetemre, összefutottam vele a folyosón: „Mondja, maga még mindig ott van?” „Igen, ott” – feleltem. De sajnálom!” – jött a válasz. Mire én: „Én nem.”
Tehát az egyetem után Győrbe kerültem, magyar-orosz szakos tanárként. Győr után 1973-tól Pannonhalma következett, Szennay András főapát úrnak voltam hat éven keresztül a titkára. Utána gimnáziumi igazgató voltam tíz éven keresztül, 1979 és 89 között, 89-től pannonhalmi perjel, 1991 augusztusától 94 júniusáig, a kormányváltásig pedig a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban voltam miniszteri biztos, és hozzám tartoztak a nem állami, nem kormányzati iskolák.
Rendkívül érdekes szakasza volt ez az életemnek. Így visszamenőleg a következőképpen fogalmaznám meg a szerepemet: megpróbáltam magyarról magyarra fordítani. Mert az államiak, az államigazgatásban lévők nem értették az egyháziak nyelvét, mentalitását. És ez fordítva is igaz volt: az egyháziak sem értették az államigazgatásban lévők nyelvét és mentalitását. Én, mivel gimnáziumi igazgató voltam, a civil kollégákkal együtt rengeteg értekezleten, konferencián részt vettem. A szakma ismert, befogadott mind a két oldal. Így aztán amikor valami újraindult Magyarországon, akkor ott lehettem tűzközelben. Volt akkor egy furcsa eset Magyarországon, a dabasári iskolacirkusz, amikor pártpolitikai kérdést csináltak abból, hogy egy egyházi iskola indulhat-e vagy sem. Mondvacsinált ürügyekkel, félremagyarázott tényállással vagy 400 embert hergeltek fel. Nekem meg ki kellett állnom a felbőszített tömeg elé, és minisztériumi emberként megvédeni – mondhatni – a lincseléstől az egyháziakat. Ettől a naptól van magas vérnyomásom.
Aztán amikor vége lett az első szabadon választott parlament által létrehozott kormányzati időszaknak, a pannonhalmi elöljáró, Várszegi Asztrik főapát úr Tihanyba küldött. Most a 20. évemet töltöm Tihanyban. Nagyon röviden összefoglalva ez történt velem.

A 80-as években gyakran felmerül Magyarországról egy ilyen mondat, hogy az akkori kommunista potentátok gyerekeinek nagy része Pannonhalmára vagy Győrbe jár a bencésekhez, mert azok a legjobb gimnáziumok. Így volt ez?
– Hogy ezek lettek voltak a legjobb gimnáziumok, ez tévhit. A legendaképzésnek nagyszerű példája ez: olyan jók ezek az iskolák, hogy még a vezető pártfunkcionáriusok gyerekei is oda járnak. Mindig könyörögtem, hogy nevezzenek meg legalább egyet. Egyet név szerint. Mert én nem tudok ilyenről. Pedig igazgatóként, a gimnázium alapításától kezdve az én utolsó felvételiztetésemig minden személyi anyagot, az iskolába bekerült valamennyi gyerek anyagát a kezembe vettem, és egyetlen egy vezető pártfunkcionárius gyereke sem volt köztük. Annak ellenére, hogy van a birtokomban kanadai, kaliforniai, angliai és észak-rajna-vesztfáliai napilap, amelyekben ilyen jellegű írások vannak: – Pannonhalma fényképével – elit gimnázium vezető pártfunkcionáriusok gyerekei számára. De ez nem igaz. Dehogy voltak ott volt miniszterek gyerekei! Hogy az osztálytársaink szülei közül hányan voltak deportálva, azt csak a 25 éves érettségi találkozón tudtuk meg egymásról, mert valójában titok volt. Arról egymás között sem beszéltünk, beszéltek, hány osztálytársam édesapját csukták le, börtönözték be, erről nem tudtunk semmit sem. De a vezető pártfunkcionáriusok gyerekei számára egyáltalán nem volt célszerű oda járni, sokkal jobb iskolák voltak, ahonnan egyenes volt az út az egyetemi felvételihez.

Atya, mint mond neked, annak, aki belülről megélted a pannonhalmi környezetet az, hogy Pannonhalma, a több mint ezeréves magyar iskola, a bencés hagyomány? Mi az, amire a legszívesebben emlékszel vissza, ha azt hallod, hogy Pannonhalma?
– Nagyon nehéz megmondani, valahogyan az otthonom, a második otthonom. Bár most már nem. Most már Tihanyban vagyok otthon. De Pannonhalma sokkal inkább az otthonom, mint a szülővárosom, mert igazából én Csornán születtem, de Kapuváron voltam gyerek.
Pannonhalma számomra az a világ, ahol felnőttem. Ahol látókört kaptam. Ahol magyarságot éreztem. Ahol európaiságot szívhattam magamba. Pannonhalma sziget volt abban az időben. Annyira sziget volt, hogy nem tudom, volt-e ennyire szabad iskola Magyarországon bárhol másutt. Talán Győrben, vagy talán a nyolc katolikus iskola egyike-másika, de Pannonhalma sokkal szabadabb volt. Ahol tudtuk, amit tudni kellett a marxizmusról, ugyanakkor tudtuk azt is, mert elmondták nekünk, hogy miért nem igaz. Másutt ezt nem mondták el.
Én a nyolcvanas évek első felében kerültem oda külsősként, lelkigyakorlatokon vettem részt, és néhány bencés szerzetessel egész közeli kapcsolatba kerültünk. Volt úgy, hogy az ilyen előadások után azt mondta az egyik vagy a másik, hogy gyere már be a szobába, ott majd folytatjuk. És hát a szocialista iskolában felnőve, mit gondolhat az ember, milyen lehet egy szerzetesi cella? Hát talán egy priccsféle, fekvő alkalmatosság, esetleg valami önkínzó eszköz, vagy hogy is mondják ezt, szilencium, fegyelem... ilyesmit vártam. Erre kinyílik az ajtó, s egy elegánsan berendezett otthonos szoba tárul elém, és ami a leginkább megdöbbentett: a 80-as évek elején, nekik külön számítógépük volt az asztalon! És persze – hiszen tanáremberről volt szó – rengeteg könyv, vagyis egy nagyon otthonos kis fészek. Nem tudom, mondhatom-e itt, de úgyis elmondtam már néhány helyen, kaptam is érte, ugye, azt szokták mondani – és én ezt egy bencéstől hallottam –, hogy nehéz buta bencést találni, nehéz szegény és szerény jezsuitát, és hát, bocsánat, de okos ferencest is nehéz találni. Hogy is van akkor ezekkel a bencésekkel, meg a tudással és a tanító renddel?
Egyszer abban a megtiszteltetésben részesülhettem, hogy a szentendrei ferences gimnázium 50 éves jubileumán, az egyik fő ünnepen én mondhattam az ünnepi beszédet. Tudjuk ugye: 1950-ben jött létre a megegyezés a magyar állam és a magyar katolikus egyház akkori képviselői között, azaz azon püspökei között, akik éppen szabadlábon voltak. Akkor kapta vissza a katolikus egyház a nyolc gimnáziumot. Jóval több volt eredetileg, természetesen. Azért kapott vissza nyolcat, mert 1948-ban a protestánsokkal is úgy egyeztek meg, hogy nyolc iskolát kapnak vissza. És hogy megmaradjon az egyensúly, akkor legyen nyolc a katolikusoknak is. Érdekes a jegyzőkönyveket végigböngészni, végigbogarászni, a tárgyalások nem voltak olyan egyszerűek. Vajon kik fognak iskolát kapni? A jezsuiták? Szó sem lehet róla! A bencések? Jó, végül is a legrégibb tanítási hagyománnyal rendelkezők Magyarországon. A ciszterciek, Endrédy apát úr? Akit belevontak a Mindszenty-perbe, és éppen le volt tartóztatva? Hát ők se lehetnek... Akkor legyenek a ferencesek. Két ferences rendtartomány volt, az egyiknek voltak iskolái, a másiknak nem. És akkor megkapja az a rendtartomány a két iskolát, amelyiknek nem volt korábban iskolája, és nem voltak képzett pedagógusai. Egy csendőrlaktanyában rendeztek be iskolát Szentendrén mindenféle hagyományok nélkül vendégmunkásokkal. S ami ott történt, az egy kész csoda. Felépítették, átépítették, kiépítették, korszerűsítették, le a kalappal.
Vissza tehát az ünnepséghez: én akkor ott, az ünnepi sokadalomban, a nagy tömeg előtt a következőképpen jellemeztem a kommunizmus idejét átvészelt három magyarországi férfi szerzetesrendet. Ugye, a bencések, a piaristák és a ferencesek tarthattak iskolát. A piaristáknál kaptak tudományt. A bencéseknél kaptak kultúrát, a ferenceseknél pedig nagyon-nagyon jól érezték magukat. Óriási tapsot kaptam érte, és még mindig idézik a ferences barátaink ezt. És ez egyáltalán nem baj, mert nem azt jelenti, hogy ferenceseknél ne kaptak volna tudományt, vagy ne kaptak volna kultúrát, de hogy hol van a hangsúly, ez eléggé jellemző. Nálunk, bencéseknél, nem az volt a lényeg, hogy édes fiam, még ha belepusztulsz is, megtanítalak. Vagy, hogy ki kell bírnod. És nem az volt a lényeg, hogy jaj, édes fiam, nagyon jól érezd magad. Hanem hogy legyen belőled valaki, olvasd már el, nyíljon ki a szemed. Mégiscsak egy szigeten vagyunk, illetve egy hegyen, ahonnan messzebbre lehet látni. Volt egy tanárunk, Sulyok Elemérnek hívták, sokszor idézem. Magyart tanított, jóval öregebb volt, mint én most, és ő mondta azt a példamondatot, hogy „magasról messzebbre lehet láthatni”. Mondjunk egy olyan állítmányt, ahol az állítmány főnévi igenév: hát láthatni. Mit állítunk? Láthatni. Honnan? Magasról. Hát Pannonhalmáról. És ő mondta azt is, megrúgva a katedra oldalát, „ide vigyázz, gyerek, megmondtam már százszor, hogy semmit se mondok kétszer”. Hát ez a pedagógushivatás.

A ferencesek védelmében: volt egy kedves barátunk, sokunk kedves barátja, Jancsi, Nagymácsédról. Én a 80-as években Léván ismertem őt meg, felvidéki magyar volt, atomfizikát végzett Prágában. Hozzánk gyakran följárt a 80-as években, a lakásunkba, együtt politizáltunk. Ott dolgozott a mohi atomerőműben. És a 90-es évek elején egyszer csak azzal jött, hogy nem érzi jól magát ebben a világban, inkább szerzetes lesz. És mint atomfizikus a legegyszerűbb szerzetesrendbe megyek, ferences leszek, mondta.
És meg is csinálta, a szlovákiai ferencesek közül az egyedüli magyar volt, Konrád atya. Sajnos nemrégiben a második agyvérzés elvitte őt. No már most, írtam egy eléggé baráti hangú nekrológot róla, és voltam olyan botor, hogy beleírtam azt is, hogy Jancsikám, te voltál a példa, hogy nem csak olyan ferencesek vannak, amilyenekről beszélnek, hanem atomfizikus is van közöttük. Eljött a temetés napja, Nagymácsédon temették. Elmegyünk a templomba a temetésre, mintegy 50 ferences volt a templomban az egész Kárpát-medencéből: Erdélyből, Kárpátaljáról, Magyarországról, Szlovákiából... Én meg reméltem, hogy egyikük sem olvasta, amit írtam. Megyünk ki a temetőbe, s még mielőtt hozzák a koporsót, jön vagy nyolc ferences barátom, eléggé elszánt képpel, felém. No, mondom magamban, ezek biztosan olvasták... A ferences temetésen engem itt a ferencesek laposra fognak verni. Azok meg odajönnek, és azt mondják: szeretnénk megköszönni, nagyon jó, korrekt írás volt, de! mondja a nevet, hogy XY, tudod ki az? Mondom, nem tudom. Na látod, az is egy ferences – és atomfizikus. YZ, tudod ki az? Nem. Az meg agysebész. Felsoroltak kapásból vagy öt olyan nemzetközileg elismert, tudós magyar embert a ferencesek közül, aki ilyen pályára ért, hogy élete egyik pillanatában egyszerűen azt mondta, köszönöm szépen, ezt én nem fogom tovább csinálni, elmegyek. És a legegyszerűbb rendbe, a ferences rendbe mentek, és ott teljesítenek szolgálatot...
– Igen, néha tényleg nem gondolunk arra, hogy például a csíksomlyói ferences kolostor nagyon fontos iskolát tartott fönn a 17-18. században. És a ferences iskoláztatás sokkal erősebb volt, mint ahogyan azt mi gondolnánk, mint ahogyan egyáltalán sejtenénk. Egészen másként voltak ők az iskolához kötve, mint ahogyan a bencések. Ők is kötődtek az iskolához, ez vitán felül áll.

Ez megint olyan sztereotípia, mint amiről az előbb beszéltünk a párttagok vagy a pártvezetők gyerekeivel kapcsolatban. A ferencesekről is úgy gondolják, hogy az egy szerény, kolduló rend, fapapucsosok csak, de nem teljesen így van.
Atya, tegnap este olvastam nagyon szép gondolatokat tőled. Most lépjünk át Pannonhalmáról egy másik gyönyörű helyre: Tihanyba. Miket érzel te, amikor hosszabb vagy rövidebb idő után, holnap is dél körül, délután visszaérsz Tihanyba. Mit mond neked Tihany?
– Hát, először is ez az a hely, ahová én nem akartam jönni. Másodszor: 1976-ban jártam Amerikában, Észak-Amerikában. A szüleimnek van egy kis házacskája Révfülöpön. Édesapám már meghalt, édesanyám még él, a 99. évében. És miután Amerikából hazajöttem, beültem a Trabantba, és Pannonhalmáról szépen levarrógépeztem oda – mert hát ugye mást nem lehet csinálni a Trabanttal, az úgy kattog, mint egy varrógép. És amikor Csopaknál megláttam a Tihanyi-félszigetet az apátsági templommal, azt mondtam magamban, hogy én ezt a vacak Balatont a világ egyetlen óceánjáért el nem cserélném.
Valamikor a 80-as évek második felében, amikor én igazgató voltam, Várszegi Asztrik főapát úr pedig pannonhalmi perjel, teljesen véletlenül találkozunk Bécsben. Én Németországból jöttem haza egy konferenciáról, ő meg Bécsben intézett valamit. És a bécsi Schottenstiftben, a skótok apátságában a sötétben egymásba botlottunk. Hát te mit csinálsz is? Honnan jössz? Menjünk ki akkor egyet sétálni. És kimentünk a Kärtnerstrasséra, nagyot sétáltunk, megittunk egy jó sört, és arról beszélgettünk, hogy akárhogyan hozza is a sors, Tihanyt vissza kell szerezni. Legrosszabb álmaimban sem gondoltam, hogy én leszek az, akinek valamilyen formában meg kell felelnie majd ennek a kihívásnak. És rendkívül hálás vagyok az Úristennek, hogy ezzel a kihívással szembe kellett néznem.
Szokás nálunk, hogy a munkatársainkat összehívjuk egy névnapi ebédre. Mondtak mindenféle szépeket a köszöntésnél, és azt mondtam – és mindig azt mondom –, hogy hálás vagyok, hogy jelen lehettem, amikor valami történt. Mert valami tényleg történt.
1950-ben a bencéseknek el kellett hagyniuk Tihanyt, feloszlatták a rendet. Először berendeztek egy szociális otthont ott, utána egy állami múzeumot, kiállítóhelyet, majd a rendszerváltás hajnalán már a főpásztorok próbálkoztak azzal, hogy az egykori szerzetesi templomok plébániájának berendezését újra rábízzák a szerzetesekre. És az akkori veszprémi püspök, Szendi József, aki később érsek lett, felajánlotta a pannonhalmi főapát úrnak, hogy vegyék át a tihanyi plébániát. És akkor egy rendtársunkat odaküldtük, aki elkezdte a plébánia átvételét szervezni. 1994-ben egyszer csak ott találtam magamat én, zömében olyan feladattal felruházva, amihez semmiféle képességem és affinitásom nem volt.
Soha életemben nem voltam én falusi lelkipásztor. Most sem vagyok az, nem tartom magamat annak, egyszerűen nem értek hozzá. De mégis: itt a kihívás, itt egy templom, a másik plébániához tartozik még négy templom, tehát összesen hat templom. És voltunk rá ketten Félix atyával, még konyhánk sem volt. Pannonhalmáról hoztuk mélyhűtött élelmet. Volt egy mikrohullámú sütőnk, nagykalapáccsal-kisfejszével ráütöttünk a mélyhűtött kődarabra, lehasítottunk belőle egy darabot, betettük a mikróba, aztán kíváncsian vártuk, hogy na, most ebből spenót lesz vagy mákos tészta.
És akkor szép lassan eljutottunk odáig, hogy egy közösséggé alakultunk. Volt egy rendtársunk, Brazíliát megjárt szerzetestestvér, Szervác, aki kinn lakott az aszófői plébánián. Be akartam hozni, de először nem akart. Megkérdeztem tőle, mondd, Szervác, tudod, hogy kiket szoktak meggyilkolni leginkább? Néz rám értetlenül. Hát az üres plébánián egyedül élő, öreg papokat. Na, úgy jött be ezután, hogy csak na. Akkor már voltunk hárman. Jött az advent. Nekem még Budapesten kötelezettségeim voltak a katolikus iskolák ügyében, könyörögtem a pannonhalmi főapát úrnak, hogy adjon már nekem egy öreg bencést, aki az adventi hajnali misékbe be tud segíteni. Máris négyen lettünk, Cézár atyával, aki áldott jó lélek volt, és mint az igazi jó lelkipásztor látogatta az öregeket, betegeket. Volt néhány elsőpéntekes öregasszony, öregember. Eltemettünk belőlük már vagy 30-at, de még mindig vannak vagy 12-en. És akkor szép lassan, hogy-hogy nem, lebontottuk az állványokat – föl volt állványozva a templom, reménytelenül eladósodva. Majd visszakaptuk az apátság épületét és a múzeum kiállításait áttehettük egy új épületbe.
Amire büszke vagyok – remélem, nem fogják rossz néven venni –, hogy dicsőséges uralkodásom alatt, legalább 30 vécé emeltetett ott a dombon, tehát a szobákhoz vizesblokk is került. A Műemléki Felügyelőség nem nagyon akarta ezt elfogadni, minek ez, kérdezték, hiszen korábban sem volt. Én meg elmagyaráztam nekik, hogy van nekem az a rettentő szokásom, hogy reggelente, ha kell, ha nem, le szoktam zuhanyozni. Nekem jó volna a szobámba egy zuhany. És akkor aztán kialakítottuk a vendégházat, és megindult valamiféle élet ott a hegyen. Mint a koncentrikus körök. Ott voltunk mi, a nagyon kicsi szerzetesközösség, amely lépésről lépésre bővült. Egy fiatal kanizsai egyházmegyés pap is csatlakozott hozzánk, majd egymás után két fiatal is jött. Az egyik itt van éppen velem, Ágoston atya, győri bencés diák volt, aki hozzánk lépett be. Tavaly nyáron pedig a közösség függetlenné vált, ami azt jelenti, hogy minden felelősség a miénk. Hát, valamiféle érdekes fejlődésnek vagyok a részese és tanúja, és azt érzem, hogy az embereknek szükségük van ránk. Hogyha valaki Facebook-látogató – én nem voltam, de mostanában használom, és kezd számomra kinyílni a világ. Amikor látom, hogy a Facebookon is mennyien meglátogattak bennünket, és hogy milyen sok helyről, annak örülök. Annak is, amikor látom, hogy valamilyen szlovákiai középiskola vagy egy kárpátaljai, esetleg egy norvégiai érdeklődik irántuk. Tehát valamilyen formában vonatkozási ponttá válhatunk sokak számára.
De vissza a kérdéshez, hogy mit is jelent számomra Tihany. Tihany jelenti most az otthont. Azt jelenti, hogy itt élned-halnod kell. Nem fogcsikorgatva: örömmel. Hadd legyek egy picit ironikus meg dicsekvő: Kapuvár díszpolgárává fogadott. A nagy ünnepség után fogadás volt, akkor már lazább volt a hangulat, koccintgatnak az emberek. Megkérdeztem a polgármestert: mondjátok, díszsírhely jár-e ezzel? Egymásra néztek: erről a testületi ülésen nem volt szó, mondták, sajnos nem. Hát mondtam, az nagy baj. Révfülöp, ahol, mint említettem, a szüleimnek van egy kis házikója, és 30 éven keresztül jártam oda a nyári időben misézni, illetve a templom építésébe is besegítettem, Révfülöp is díszpolgárává fogadott. Ugyanúgy föltettem ott is a kérdést: díszsírhely van-e? Sajnos, ott sem volt erről szó. De nem volt hiábavaló a kérdezősködésem, mert amikor megkaptam a tihanyi díszpolgárságot, már kérdés nélkül mondták, hogy a díszpolgársággal díszsírhely is jár. Mire föl mondtam, hogy köszönöm, de nem tartok igényt rá, mert Tihanyban otthon érzem magam. Itt élned s halnod kell.

Nagyon a kérdésem alá játszottál. Mit mond a tihanyi bencés perjelnek az, hogy magyarnak lenni?
– Magyarnak lenni, a következőt jelenti: Szigeti Kilián atya nagyon lelkes magyar volt. „Ha már nem onthattam véremet a hazámért, akkor megyek vért adni” – mondogatta. És mindig el is ment vért adni. Nekem is azt mondta, hogy „Kedves, magyarosítson! Magyarosítson! Mert feltételezem magáról, hogy még fog írni, publikálni valamit, aztán még azt fogják gondolni, hogy valami szláv ember írta, pedig tudom, hogy maga tisztességes magyar ember”.
Akkor elhatároztam, hogy akármi történik velem, én a lengyel nevemtől ebben az életben soha nem fogok megválni. Én a lengyel nevemmel – apai ágon és anyai ágon egészen a prágai „ulica Haratováig” húzódó cseh felmenőimmel együtt vagyok magyar. Magyar nyelven vettem birtokba a világot, ezen a nyelven tudom árnyaltan kifejezni magamat, annak ellenére, hogy egy-két nyelven esetleg meg tudok szólalni.
A magyarság számomra a létezésmódot jelenti. Jelent egy sajátos tudati állapotot. Nem beképzeltség ez, hogy én több lennék másoknál, hanem azt jelenti, hogy én ez vagyok. Vagyis tudom, hogy ki vagyok. Bizonyára vannak, akik ismerik Villon-nak az Apró képek balladája című versét, amely így kezdődik: „Tudom, mi a tejben a légy, tudom, ruha teszi az embert, tudom az új tavasz mi szép, tudom mely fán mily gyümölcs termett”... és így tovább. A vége a versnek úgy szól: „Mindent tudok hát, drága herceg. Tudom mi sápadt, mi ragyog, tudom, hogy a férgek megesznek, csak azt nem tudom, hogy ki vagyok.”
Hát én tudom, hogy magyar vagyok, a lengyel nevemmel. Magyar vagyok, itt vannak a gyökereim és az anyanyelvem számomra hallatlanul fontos. Ha nem ismerem azt a kultúrát, amelyet az anyanyelvemen keresztül sajátítottam el, akkor valójában nem vagyok senki. Nagyon óvatosan mondom, hogy magyarul beszélni még nem biztos, hogy azonos azzal, hogy birtokában vagyok a magyar kultúrának. Keserű tapasztalataim vannak, és nagyon nagy óvatossággal kell ezt kimondanom: szlovákiai születésű magyar papok, akik Magyarországon szolgálnak, akik nem jártak magyar középiskolába, de Magyarországon végezték a teológiát, nem úgy gondolkodnak, mint ahogyan mi. Sok minden nem ugyanazt jelenti számukra. Nincs meg a közös nyelvünk. És a közös nyelv ez a kultúrának a nyelve.
Sokkal bonyolultabb a világ, mint gondolnánk. Mit jelent a magyarságom? Amikor vége lett az Antall-Boross kormányzati ciklusnak, és már tudtuk, hogy új jön, és ugye, az én minisztériumi megbízatásomnak is vége lett, az akkori művelődési és közoktatási miniszter, akinek közvetlen munkatársa voltam, és akivel nagyon jó barátságban lehettem – életem nagy ajándéka ez –, Mádl Ferenc, azt mondta nekem, örülj, hogy Tihanyba kerülsz, mert szent helye az a magyarságnak. Szent helye a magyarságnak. Azt hittem, hogy Feri bátyám csak vigasztalásként mondja, hogy jó neked, legalább megvan a helyed, tisztességes-rendes feladatot kapsz, mi azt sem tudjuk, mit fogunk csinálni. Örülj, hogy odakerülsz. Gyakran ott leszek, mondta. És ott is volt, sokszor ott volt. Én meg mindig örültem neki. És döbbenetes volt a számomra, hogy amikor a 70. születésnapomra a rendtársaim titokban készítettek egy kötetet, amit majd Ágoston atya Csáky Pál barátunknak át fog adni, akkor Mádl Ferenc életének legutolsó írása – töredékben – ehhez az ünnepi kötethez készült.
Tihany: a magyarság gyökereinek egyike. A tihanyi alapítólevél. Magyarság és európaiság itt összefonódik. Latin nyelvű alapszöveg, a latinitás jelenti, legalábbis számomra, az európaiságot, az európai kultúrát. Ebben a latin szövegben, hogy értse mindenki a fontosabb vonatkozási pontokat, megjelennek az első magyar szavak: körtvélyfa, mogyoróbokor, feheruaru rea meneh hodu utu rea. Tehát, több mint 950 évvel ezelőtt a Kárpát-medencében voltak, akik magyarul beszéltek. Ugyanakkor az is, amit manapság multikulturalitásnak neveznek, vagyis, hogy több kultúra egymás mellett tud élni, pontosan kitapintható ebben a dokumentumban. Tichon super Balatin. Tihany: szláv eredetű szó, ugye: a csend, csendesség. Balatin ugyancsak szláv szó. Tehát szlávok, magyarok, különböző nációk egymás mellett éltek itt.
Ez a tény döbbenetes számomra: 1055-ben alapítja András király az apátságot. Felesége kijevi hercegnő, Bölcs Jaroszláv lánya. Anasztázia királynéval, hercegnővel jönnek szláv szerzetesek a Kárpát-medencébe, Tihanyba is, és sejtésünk szerint vagy száz éven keresztül békességben egymás mellett él a keleti és a nyugati kereszténység ezen a félszigeten, semmit sem tudva arról, hogy nincs közük egymáshoz. A nagy egyházszakadás egy évvel korábban történt, mint a tihanyi alapítás. Akkoriban még nem volt e-mail, nem volt sms, időbe tellett, amíg eljutott a hír, hogy hoppá, vigyázat, elszakadtunk egymástól. Ez számomra azt mondja, hogy a normális élet mindig sokkal fontosabb, mint a jogi szabályozás. Hogyha ezt elmondom a jogászoknak, azonnal megsértődnek. Én meg a következőképpen próbálom megvigasztalni őket: Tihany, csend. Csend, Balassi verse: „Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!” Csend és béke összefügg. A béke pedig Augustinus, Szent Ágoston meghatározása szerint ‘tranquilitas ordinis’, az a nyugalom, ami a rendből származik. És azért kell a jog, hogy biztosítsa ezt a rendet. És akkor a jogász barátaim is megvigasztalódnak.

Van itt egy modern világ, amelyben a perjel is él, a szerzetesek is élnek, és bizonyára máshogy néz ki ez a világ bentről: az irodádból, a cellából, a szép Balaton fölött. És lehet, hogy máshogy néz ki, hogyha kijöttök és végigmegyünk az utcán, látjuk a forgatagot, és látjuk ezt a kinti világot. Mit jelent a tihanyi perjel számára a kereszténység, a keresztény gyökerek?
– Semmiképpen sem a pápai zászló lobogtatását. Semmi kifogásom nincsen a pápai zászló ellen, ne értsen félre senki. Nem biztos, hogy aki magát kereszténynek mondja, az tényleg keresztény. Mikor gimnáziumi igazgató voltam, meg szokták kérdezni, hogy hány tanulótok van. Válaszom általában az volt: nem tudom. Hogyhogy nem tudod? Másként kérdezd, hány diákotok van, azt megmondom pontosan. Napra pontosan. De hogy ezek közül hányan tanulnak, azt egyedül az Úristen tudja. Na most, hogy a keresztények...

Szabad közbevágnom? Elnézést kérek, nagyon-nagyon mindenkitől, főleg tőled, állítólag az ENSZ főtitkártól kérdezték meg, hogy hányan dolgoznak az ENSZ központjában, New Yorkban?
– Talán a fele.

Igen, meglepte őt a kérdés. Fogalma sem volt, mennyien is dolgozhatnak a New York-i központban. De kivágta magát, azt mondta, hogy körülbelül a fele.
– Ezt XXIII. János pápával kapcsolatban is mondják: „Szentséges Atya, hányan dolgoznak a Vatikánban? Talán a fele.” Igen, így van. Tehát, mit jelent a kereszténység? A kereszténység jelent világlátást, értékrendet, életstílust. Jelent természetesen kultúrát is. De önmagában kevés. Nincs külön keresztény kultúra, de van a keresztényeknek kultúrája Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Európában, Indiában és még Kínában is, bár ott nagyon kicsi a keresztényeknek a száma.
Mit jelent a kereszténység? Elsősorban jelenti ez élet tiszteletét. Megjelent az élet: az élet igéjét hirdetjük nektek – mondja János evangélista. És az élet megjelent. János evangéliumának a prológusa: „Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden általa lett.” A kereszténység jelent istenhitet: elfogadom, hogy nem az ember a mértéke mindennek. Valahol olvastam a következőt, hogy csak az tud egyenes gerinccel megállni az ember előtt, aki képes arra, hogy leboruljon az Isten előtt. A kereszténység mindenképpen feltételezi az istenhitet, azt, hogy nem én teremtettem a világot. A középkori templomokat – egyik rögeszmém, mindig, mindenütt elmondom – nem akárhogyan építették, hanem kelet-nyugati irányban, mert a felkelő Naphoz igazították a templomot. Ez azt jelentette, hogy a felkelő Nap minden kultúra számára az életet jelképezi. Az életet, igenis: ha el tudom fogadni, hogy van rajtam kívül, tőlem függetlenül létező rendje a világnak, akkor remélhetem, hogy például magam is békét találok. Ha aktív tanár koromban – dolgozatírás előtti napon – szavazásra tettem volna fel a kérdést, hogy gyerekek holnap felkeljen-e a Nap vagy sem, a nagy többség arra szavazott volna, hogy a Nap holnap ne keljen föl. De a Nap akkor is fölkel, ha nem látom, és akkor is fölkel, ha nem akarom. Tehát vannak ennek az életnek olyan tényei, amik nem tőlem függenek.
És akkor nagyon izgalmas területen vagyunk máris: mi az igazság? A politika igazsága nem biztos, hogy egybevág a valósággal. A valódi igazsággal. És vannak dolgok, amelyek többségi szavazással nem dönthetők el, például, hogy mi élet és mi nem élet. Jelenti a kereszténység tehát a Teremtő elfogadását, jelenti a kereszténység az élet tiszteletét, jelenti a kereszténység azt, hogy az Isten megjelenik számomra, az Isten jósága és emberszeretete a názáreti Jézus Krisztusban, ez karácsonynak az üzenete. És ha már adventi időben vagyunk, akkor erre érdemes odafigyelni: velünk az Isten.
És semmiképpen sem szeretnék politikai tételeket mondani, de a kereszténydemokráciának van néhány sarkalatos tétele. És a sarkalatos tételek közé tartozik mindenképpen a személyiségnek a tisztelete: hogy én vagyok. De nem magamban vagyok, hanem csak másokkal együtt vagyok. És ha másokkal együtt vagyok, akkor ott van a szolidaritás. Kereszténység a szolidaritás nélkül nem kereszténység. Szolidárisnak lenni a másik emberrel: gondoljunk az irgalmas szamaritánus példázatára, vagy gondoljunk arra, hogy Jézusban Isten felszabadító ereje jelenik meg az emberek számára. Tessék megnézni: a jézusi gyógyítások valójában arról beszélnek, hogy ne maradj meg önmagadban. Ne maradj kinn a peremen. Közösséget formál Jézus, és a kereszténység elképzelhetetlen a közösség nélkül.
A közösség elképzelhetetlen a családok nélkül. És az, amit úgy hívok, hogy szeretet, elképzelhetetlen az odaadás nélkül: példát adtam nektek. Mondja Jézus, hogy amit én cselekedtem, ti is úgy cselekedjetek! És minden alkalommal a keresztények, amikor Jézusra emlékeznek, veszik a kenyeret, veszik a bort az ő emlékezetére: és ezt cselekedjétek! A protestantizmusban ugyanúgy és a katolicizmusban ugyanúgy elhangzik ez a felszólító ige: ezt cselekedjétek! De ez nem annyit jelent csupán, hogy akkor vegyetek úrvacsorát, misézzetek, vasárnaponként legyetek ott a közös istentiszteleten, hanem ezt cselekedjétek: legyetek élet mások számára! Legyetek szolidárisak másokkal! Merjetek magatokból adni, merjétek magatokat odaszánni, odaadni! Értékrendet jelent a kereszténység.

Ha értékrendet jelent, és ez valószínűleg így van, akkor be tudjuk mérni, hogy milyen lenne a mai világunk a kereszténység szolgálata nélkül? Mert ugye, a beszélgetésünk elején kicsit lazább hangnemben mondtam el, hogy mi mindenünk nem lenne, ha a szerzetesek, szerzetesrendek nem lettek volna aktívak. De a történészektől is azt olvasom, hogy a vetésforgóra, a gazdálkodásra is a szerzetesek tanították meg az embereket. A könyvvitelre, ügyvitelre is: a királyi udvarokban a szerzetesek írták az adományleveleket, a kódexeket, sok mindent. Nem lett volna enélkül „feheruaru rea meneh” se. Egyszerűen az értelmiségképzés, majdnem addig, amíg a világi intézmények egy bizonyos fokig át nem vették azt, tehát néhány évszázadon keresztül egyházi monopólium volt – azért, mert más nem tudta csinálni. És mi lett volna ebből az Európából, ha a kereszténység nem veszi át ezt a vezető szerepet is, illetőleg ezt a szolgálatot már a Római Birodalom idején meg azután és azóta is, napjainkig?
– Két irányba mehetünk el a gondolkodásunkkal. Az egyik, hogy végigelemezzük, mit tett a kereszténység, hogyan hozott létre kultúrát. Én azonban egy másik irányba indulnék el: nézzük meg, mi van a társadalomban ma a kereszténység nélkül. És hogyha ezt nézzük, akkor bizony elevenbe vágó a kép.
Mert volt a keresztényeknek kultúrája, persze hogy volt. Iskoláik is voltak, meg vannak is. Sok mindent feltaláltak, írtak, olvastak. Sok minden egyebet mondhatnánk. De a kereszténység nélkül úgy látszik, hogy nincs szolidaritás, és nincs család sem itt, Európában. Persze család van másutt is, érdekes módon. És a nem keresztény régiókban sokkal szentebb a család, mint a mi gyakorlatunkban. Vagyis a megélt kereszténység hiányzik ma a társadalomból. És könnyen kiszámítható, hány évtized kell ahhoz – nem is olyan sok –, hogy az európai keresztény népek egyszerűen eltűnjenek innen, vagy visszahúzódjanak a szigetekre vagy a rezervátumokba. Azért, mert előáll itt, az egykori keresztény Európában egy olyan etnikai vákuum, amelyet előbb-utóbb más népek ki fognak tölteni. Jó pár évvel ezelőtt, lehet, hogy már több is mint tíz évvel ezelőtt munkatársakkal a Felvidéken jártunk, Kassa környékén, és Stószon is átvezetett az autóbusz útja. Az egyik ottani vendéglátónknak, amikor látták a sok nem magyar és nem is szlovák, sötét bőrű lakost, feltették a kérdést, hogy hát mi van itt. A válasz egyszerű volt: kedveseim, a Föld azé, aki teleszüli.
És ez valóban így van. Nem fegyverekkel foglalják el tőlünk a földünket, hanem mi önként átadjuk, mert nem vállaljuk önmagunkat. És ez nemcsak a magyarságra érvényes, nemcsak a mai politikai magyar határokon kívül élő magyar közösségekre, érvényes ez Európának szinte valamennyi nációjára. Amelyik a keresztény civilizációban gyökerezett, amelyik büszke a keresztény írásbeliségre, a keresztény kultúrára, a keresztény építészetre, a keresztény művészetre, a keresztény zenére. Amíg 1,3 tized Európában az átlagos gyerekszám, nem házasságonként, hanem párkapcsolatonként, addig nincs mit tenni, tudomásul kell venni, hogy zsugorodunk, mert nem vállaljuk a jövőt.

Ha a tihanyi perjel fölébred reggel, és kinéz a csodás Balatonra, látja, ahogy jön fel a Nap, mivel indul neki a világnak, miben látja élete értelmét egy szerzetes, egy paptanár? És ha már szabad nagyokat kérdezni, akkor hadd tegyem fel a kérdést, ha Korzenszky Richárd számára az a bizonyos mesebeli tündér adna egy csodavesszőt, hogy három dolgot megváltoztasson a világban vagy a magyarság életében, mi lenne az a három dolog?
– Hogy mi lenne az a három dolog? Ezt a kérdést még így senki nem tette föl nekem, de megpróbálok válaszolni rá. Nos, leginkább világos jövőképet szeretnék látni és láttatni. Bátorságra volna szükség. Merészségre. Merni kellene álmodni. Egymást vállalni. S hogy mire lenne szükség? Arra, hogy kapcsolják le rólunk ezt a virtuális világot. Kapcsolják le rólunk a tőketársaságok világuralmát jelentő gazdasági kényszerpályát. Vagy bennünket kapcsoljanak le erről. Hagyjanak minket élni ott, ahol vagyunk, úgy, ahogy szeretnénk. Azt kívánnám, hogy jussunk el annak a belátására, hogy nem attól leszünk boldogok, amink van, amit birtokolunk, hanem attól, hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk. És merjünk azok lenni, akik vagyunk! Lehet, hogy ez már több is volt, mint három...

Én nem bánom, bár adná Isten, hogy mindegyik teljesüljön! Atya, itt vagyunk Pozsonyban, itt vagyunk a Felvidéken. Ez egy koronázó város volt. Egy időben – mégpedig egy nehéz időben – a maradék Magyarország fővárosa volt. Ma ezt a várost földuzzasztották, egy szétcsúszott, meghasonult város lett, és valahogy így az egész felvidéki magyarságunk is egy picit kimerült, szétcsúszott. Az ebédnél beszéltünk arról, hogy ha durván félmilliónak tekintjük magunkat, akkor egy harmadának minden mindegy. A másik egyharmad a kemény mag, az kitart, az fontosnak tartja a magyarságát, fontosnak tartja az értékeket, az erkölcsi értékeket is. És a harmadik harmad pedig elment abba az irányba, amit az előbb mondtál: tehát a pénz, érdek irányába, amiből számunkra az is következik, hogy nagyon könnyen föladja magát. Magyarként is föladja magát és asszimilálódik. Korzenszky Richárd szerzetestanár mit üzen, mit üzenhet a külhoni magyaroknak, a pozsonyi magyaroknak, a felvidéki magyaroknak?
– A 70-es évek elején Győrben tanítottam, mint említettem. Egyik alkalommal egy diákom megszólított a következő kérdéssel: „Atya, hogyan lehet ez? Tegnap találkoztam egy csehvel, aki Kassáról jött, és azt mondta, hogy magyar.” Rettentő mérges lettem. Azt feleltem neki: „Ide figyelj! Akivel te találkoztál, az nagy valószínűséggel csehszlovák állampolgár volt. Ha Kassáról jött, akkor saját jogon lehet magyar, német vagy szlovák.” Ettől kezdve számomra rendkívül fontos a hivatalos államhatárokon kívül élő magyarok létezése, ügye. És fontosabbnak tartom, hogy én menjek oda, hozzájuk, minthogy ők jöjjenek hozzánk. Ettől függetlenül nagyon szívesen látunk mindig Tihanyban bárkit. Azt üzenem nekik, hogy merjenek azok lenni, akik. És szeretnék felolvasni egy mondatot, mert nagyon idevágó: „Az összeomlásból, amely városaink kapui előtt rikoltoz, nincs más kivezető út, mint a megújhodott, megtisztult és öntudatos kereszténység. Nem egyházi kérdés ez többé, vagy nem csak az. Túlnő egyházak és felekezetek magatartásán és szándékain. Európa megmaradásának a feltétele, hogy a keresztény erkölcs annak legtisztább, legszigorúbb értelmében megint uralkodni kezdjen a lelkekben, társadalmakban, egyének és osztályok öntudatában. Papok, katonák, írók és nevelők küldetése lesz elhinteni a keresztény erkölcs és műveltség igéit az elvadult Európa gyermekeinek lelkében. Mindaz, ami itt történt, bizonyítja, hogy nem vagyunk igazi keresztények többé Európában. Kereszténynek lenni annyi, mint műveltnek lenni, igazságosnak lenni, mértéktartónak lenni, felelősnek lenni, és tudni azt, hogy a mi országunk nem evilágból való.”
Mindez megíratott 1941-ben, írta pedig Márai Sándor: A kassai őrjárat című könyvében. Valahogy ezt üzenném, ha üzenetet kellene mondanom. Hogy merjünk keresztények lenni. Nem kereszténykedni. Merjünk magyarok lenni, nem magyarkodni. Egyik ötgyerekes munkatársammal többször jártam a Délvidéken. És eljutottam vele egyszer Erdélybe is. Én sokszor jártam Erdélyben, de ő akkor volt először, és miután Székelyudvarhelyen másfél órát sétált, megdöbbenve kérdezte: „Atya, itt mindenki magyarul beszél?” „Igen, itt mindenki magyarul beszél” – feleltem. Délvidéken hallottam a következőt valakitől: „Tudjátok, engem nem az érdekel, hogy lobog-e a magyar zászló, engem az érdekel, hogy lobognak-e a szárítókötélen a pelenkák.” És valahol itt van a gyökere mindennek. Merjük-e vállalni önmagunkat? És ha merjük vállalni önmagunkat, akkor merjük vállalni a családot, ha merjük vállalni a családot, akkor kell, hogy szolidárisak legyünk egymással.
Hogy itt hogyan kell élni, ahhoz én nem tudok hozzászólni. De hadd mondjak el ehhez egy történetet: amikor Győrbe kerültem, akkor a 2. emeleten laktam. És egyszer azt látom a Széchenyi térre néző ablakomból, hogy két rendtársam egy Trabantot próbál beindítani. Két testvér, egy testvérpár: Szúfisz atya és Atanáz atya. Egymás között Jóska és Jani. A Trabantot – gondolom, vannak még, akik emlékeznek erre a szerkezetre – beindítani, ha nem akar beindulni, nem olyan egyszerű. Kéket pöfög, zöldet morog, rúgkapál, kalapál. Atanáz atya hátul, a Trabant faránál, Szúfisz atya a kopasz fejével a kormánynál, mint régi cserkészek: rövidnadrágban. Atanáz atya övén még rajta is a felirat: Légy résen! Ő nem gondolt arra, hogy a cserkészet manapság már nem divat. Én ugyan nem voltam cserkész soha, de ha fiatalabb lettem volna, leszaladtam volna, hogy segítsek, és ketten toljuk a kocsit. Amikor leértem a következőt hallottam. Atanáz atya mondja Szúfisz atyának: „Jani, kuplung, Jani, szivató, Jani, gáz!” Mire Szúfisz atya rálépett a fékre, kinyitotta az ajtót és jó hangosan hátraszólt: „Te Jóska, onnan kintről én is könnyen pofáznék.” Hát, valahogy így vagyok ezzel most én is.
Nagyon sokszor elmagyarázták már nekem sokan Németországban, Angliában, Nyugat-Európában és Amerikában, hogy mit hogyan kellene csinálni nálunk, otthon. Hogy hogyan kellene itt élni, nem tudom. De mivel láttam embereket, akik tudtak itt élni, és tudtak itt hűek maradni a gyökereikhez, biztos vagyok benne, hogy ez nem lehetetlen. És nem határozhatja meg a magyarságomat az, hogy én nem az vagyok, mint a másik. Negatívumokból nem lehet élni. A saját értékeimnek kell olyan erősnek lenniük, hogy ne tudjon elsodorni a szél. Illyés Gyulát szoktam idézni ezzel kapcsolatban: „A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.” Nekünk, a mi népcsoportunknak a gyökerei itt, a Kárpát-medencében a magyarság és a kereszténység. És mind a kettőnek köze van ahhoz, amit úgy hívunk, hogy európaiság.

Most van az a pillanat, amikor át kellene adnom a jelenlévőknek a szót. De ott motoszkál bennem egy kisördög, és most fogom elrontani az egész estét. Lehet, hogy kicsit övön aluli lesz, amit kérdezni fogok, de mégiscsak...
– No, csak rajta!

Elnézést kérek érte: a tihanyi perjel, mindezek ügyében – jövő, magyarság, kereszténység esélyei, Európa identitásának megmaradása – optimista?
– Nehéz erre válaszolni, de ha azt mondom, hogy optimista vagyok, akkor megkérdezik, hogy milyen alapon. Ha azt mondom, hogy pesszimista, akkor magamat kérdem meg, hogy miért? Nincsen hitem, nem bízom az emberekben? Idéztem már Arany Jánost, hogy: „Nem mindig ember, aki sorsot intéz.” Biztos vagyok benne, hogy nem a létszámok határozzák meg egy népcsoport jövőjét, bár egyáltalán nem lényegtelen, hogy tömbben tud-e élni egy azonos kultúrájú – csúnya a szó, amit mondok, de nagyon tudományosnak hangzik – populáció. Egyáltalán nem mindegy, hogy kikkel, hogyan van kapcsolatban. Egyáltalán nem mindegy, hogy az összmagyarság valóság-e, vagy politikai kérdés. A magyarság kérdését depolitizálni kellene. De lehet-e egyáltalán bármiféle ügyet politikától függetlenül tekinteni? Mert a politikának a lényege az, hogy a hatalmat a közjó érdekében szeretném birtokolni. És a közjó pedig a népcsoportok javát is jelenti.
Én semmiképpen sem látom reménytelennek az ügyet. Számolni kell viszont azzal, hogy még mindig nem olyan rossz a helyzetünk, hogy ráébrednénk arra, sokkal jobban össze kell fognunk. Össze kell fognunk határon innen és határon túl!
Annyi megjegyzésem lenne még, ami a jövővel is összefügghet, hogy van nekem egy barométerem. Ez a barométer csempészett barométer. A komáromi hídon kellett átcsempészni, Bíró Lucián atyától. Még életében adta nekem. Akkor még nem gondoltam, hogy a komáromi hídon egyszer majd szabadon lehet föl s alá járkálni, és annyiszor, ahányszor csak akarunk. Szóval nálam az jövendő időjárást egy olyan barométer mutatja, amelyik a Felvidékről, attól az embertől való, aki sokak számára meghatározó volt.
Rendkívül fontos, hogy legyenek igazodási pontok, példamutató személyiségek. És teljesen egyetértek azzal, hogy a papsággal szemben van ilyen elvárás. De ugyanilyen elvárás van a politikusokkal szemben is. Hogy legyen mindenki az, aminek mondják. No de, ennek a feltétele, hogy egy olyan társadalomban éljünk, ahol például a család is az, aminek mondják. Ahol egy gyereknek van apja és anyja. És ne kelljen egy gyereknek azt mondania, hogy az én anyám férje, aki nekem nem apám. Szóval: legyen mindenütt, minden az, ami.
A legnagyobb baj az identitásválság. De hát, ha ebbe mélyebben belemennénk, akkor újrakezdhetnénk az egész beszélgetést: kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová megyünk? Fontos, hogy legyenek emberek, akik igazodási pontok. De ezek az emberek nem csak úgy maguktól lesznek, hanem ezek az emberek kölcsönhatásokban érlelődnek. Egy politikus is úgy tud felnőni, ha megvan az a közeg körülötte, amelyik kifejezésre juttatja: én számítok rád, nekünk szükségünk van rád. Ugyanúgy, egy pap is akkor tud valóban pappá válni, ha ez megvan. Nem elég elvégezni a teológiát, nem elég pappá szentelni őt. Kell, hogy legyen egy olyan hívő közösség, amelyik elfogadja őt, mint papot. Nem, mint szolgáltató intézményt, hogy legyen, aki megkereszteli a gyereket, aztán megesket, majd eltemet. A papra, mint az ige hirdetőjére és képviselőjére van nekem, nekünk, szükségünk. Azaz közösségekre van szükség mindenütt. Kohézióra, összetartásra van szükség. Egymásra figyelésre van szükség. Kézfogásokra. Egymás el nem engedésére van szükség. És akkor lesznek emberek, akikre majd föl lehet nézni.

Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel megköszönjem kedves vendégünknek, Korzenszky Richárd atyának, hogy eljött hozzánk. Azt hiszem, hogy ez egy családias és őszinte beszélgetés volt. Kedves Atya, köszönjük szépen, hálásak vagyunk, boldog karácsonyt, és minden jót!
– Köszönöm én is, hogy itt lehettem.

(2013. december 5.)

Vállalni kell


Vendég: Duray Miklós
geológus, politikus
(fotó)



Hölgyeim és Uraim, jó estét kívánok, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem mindannyiukat a mai találkozónkon. A beszélgetések sorozatát ma Duray Miklóssal folytatjuk. Tisztelettel köszöntöm mindannyiunk nevében mai vendégünket, Duray Miklóst.
Amikor ezt a sorozatot elkezdtük, és amikor hozzátettük az idei év elején a konferenciánkat, amelyiknek az a címe, hogy Innováció a szlovákiai magyar politikában, az abból a célból történt, hogy próbáljuk megkeresni az igazságot magunk körül, és próbáljuk magunkat valamilyen módon betájolni a jövőt illetően is. Én úgy gondolom, hogy ez a mai este is az igazságkeresés jegyében zajlik majd, tehát azok részére, akik már beélesítették magukat a kérdéseikre, szeretném elmondani, hogy körülbelül úgy zajlanak ezek a beszélgetések, hogy egy bő egy órát mi ketten beszélgetünk. Azért igyekszünk nem szétszabdalni nagyon kérdésekkel ezt a beszélgetést, hogy legyen eleje is és veleje is, de utána természetesen mindenki bármilyen témával kapcsolatban megfogalmazhatja a kérdését. Ha megengedik, akkor... csapjunk a lovak közé!
Miklós, üdvözöllek. Tehát megszületik egy kisfiú...
– Nagyfiúnak született...

Elnézést, máris korrigálom, tehát megszületik egy kisfiú nagyfiúnak Losoncra, egy jól meghatározható családi háttérbe. Iskolák, nevelés, szülők, könyvek. Röviden: mi adta azt az indíttatást, hogy abból a kisfiúból, aki megszületett, egy olyan Duray Miklós lett, akinek erős, markáns elképzelései vannak, amelyeket meg akar valósítani, és nekimegy a világnak. Tehát: az indíttatásról kérdeznélek legelőbb.
– Amikor Szabó Dezső megírta Életeink című kétkötetes életregényét, akkor az első oldalon úgy kezdi, hogy „egy gyárkéményben születtem.” Persze amikor ő megszületett, ott már gyárkémény nem állt, de annak a háznak a helyén valamikor egy gyárkémény állt, és ő beleképzelte magát ebbe a gyárkéménybe. Na most, nekem nem kellett képzelegnem, azért mondtam, hogy én nagyfiúnak születtem, mert én született háborús bűnös vagyok. Egy magyar, aki 1945 nyarán megszületett, az akkori jogszabályok értelmében háborús bűnös volt, vagy a cseh és a szlovák népnek az ellensége. Tehát, végül is a kérdésednek a másik felére a választ ezzel kezdhetném, hogy aki egy ilyen helyzetbe születik, és a felnövéssel ezt a helyzetet érzékeli, értékeli, és úgy gondolja, hogy ez egy rendellenes állapot, akkor az teljesen természetes, hogy megkeresi annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne ellene tenni.
Az első közéleti tevékenységem – hogy ilyen nagy jelentőséget tanúsítsak neki – 1949-ben zajlott, amikor a nővéremmel jártuk Losonc utcáit és gyűjtöttük az aláírásokat, hogy ki rendel Népnaptárt. Az első magyar Népnaptárt, négy év kihagyás után. Aztán én húztam a szánkót, és a nővérem hordta be a szánkóról a Népnaptárt azoknak, akik megrendelték. Tehát, tulajdonképpen 1949-ben kezdtem el a közéleti tevékenységemet. Aztán sok minden mással folytattam, színjátszó is voltam, akárcsak te, de nem olyan értelemben, hogy sápadoztam meg elvörösödtem, mert az is színjátszás...

Az később jön...
– ...és asztalokat meg székeket raktam a Csemadokban, tehát sok mindent csináltam. Ilyesmikkel foglalkoztam, és közben gyűjtöttem a tapasztalatokat, meg tanultam, meg lógtam is, meg aztán később udvaroltam és néptáncot is táncoltam. Tehát mindent csináltam, amit egy korabeli gyereknek csinálnia kellett, és illett is csinálnia.

Tehát, ha jól értem az eddigieket, akkor Duray Miklós szánkóhúzó kultúrembernek született Losoncon, ennyit már tudunk. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hölgyeim és uraim, mert Miklós megkért engem rá, és én elfelejtettem az elején ezt elmondani: Duray Miklósunk örömteli módon fiatalodik. Most éppen mutál, azért olyan furcsa a hangja. De ha valaki arra gondol, hogy egyszerűen megfázott, akkor az sincs messze az igazságtól.
Nem éneklés miatt ilyen a hangom.

Hosszú volt az éjszaka.
– Vagy rövid.

Van egy nagyon érdekes kettősség a felvidéki magyar történetben. Engem sokszor ledöbbentett az, amikor a szüleim generációjával beszéltem, és azt mondták, hogy az ötvenes években a közérzetük és a lehetőségeik is javultak. Tehát amikor a történelemkönyvekben azt olvassuk, hogy a diktatúra keményedett az ötvenes években Európa keleti felén, és nagyon durva dolgok történtek, akkor a magyarok – bizonyos fokig – fellélegeztek a beneši őrület után. Érezték, persze, a diktatúra növekvő nyomását, de számukra meghatározóbb volt, hogy magyarként meg azt érezték, hogy jönnek fölfelé. Az abszolút nulláról, persze, ezt hozzá kell tenni. Újságok jelentek meg, később könyvek is, iskolák nyíltak, és lehetett magyarul beszélni. Tehát ez egy furcsa kettősség, hogyan emlékszel te erre?
– Emlékszem, hogy 1948-ban Poprádra utaztunk, Késmárk felé egy motorvonattal, és hát csak suttogva beszélgettünk egymással. Egyszer csak odajött hozzánk egy idős úriember – persze, lehet, hogy csak az én szememben volt idős, mivel akkor még csak három és fél éves lehettem –, és megdicsérte a szüleimet, hogy a fiukkal magyarul beszélnek. Mert akkor még nem volt szabad hangosan magyarul beszélni, főleg nem közterületeken, és ugye egy évvel vagy másfél évvel később már a Népnaptárnak gyűjtöttük az előfizetőket, tehát tény, hogy bekövetkezett egy pozitív változás. Annak ellenére, hogy 1948. február 25-én egy puccsal átvették a hatalmat a kommunisták. De ezt a magyarok szempontjából bekövetkezett pozitív változást nem szabad kiragadni a történelmi összefüggésekből, mert akkor önmagunkat vezetjük félre. A kommunista hatalomátvétellel kialakult egy új helyzet, és ez az új helyzet arról szólt, hogy az új hatalomnak más arculatot, más arcot kell mutatnia a közösség, a társadalom felé, mint a korábbinak.
A magyarok vonatkozásában ez azt jelentette, hogy a kommunista eszméket el kell fogadtatni a magyarokkal, és ezt úgy lehet elfogadtatni velük, hogyha azokat a korlátozásokat, amelyeket 1945 és ‘48 között bevezettek, valamilyen módon fokozatosan feloldják. 1948. november végére visszaadták a magyaroknak az állampolgárságot, az állampolgári jogokat. Mármint azokat az állampolgári jogokat, amelyeket egy szovjetizálódó rendszer biztosított a számukra – vagyis korlátozott polgári jogokról volt szó. De tény, hogy a jogfosztással szemben ez mindenképpen előrelépés volt. Érthető tehát, hogy az ötvenes éveket az akkori fiatal magyarok pozitívan értékelték ezt az időszakot. A fiatalságát egyébként is általában mindenki pozitívan éli meg, még elnyomásban is, az elnyomásban megélt fiatalkorra is pozitívan emlékszik vissza az ember idősebb korban, mivel elsősorban nem a diktatúrára emlékszik, hanem arra, hogy fiatal volt. Ez tehát teljesen megszokott dolog. De az idősebbek is pozitívan élték meg ezt a kort, annak ellenére, hogy akkor kezdték el üldözni őket amiatt, hogy nem voltak kommunisták, nem akartak belépni a pártba, a szövetkezetekbe, vagy osztályidegennek nyilvánították őket és így tovább. Apámat is elbocsátották, kétkezi munkás lett belőle, amit ő szívesen csinált, nem erről van szó. Csak hát nem tudta folytatni a szakmáját, jogász volt. De mindezek ellenére a nemzeti közösség élményszerűsége szempontjából pozitívan élték meg az akkori időket. Azt viszont hangsúlyozni kell, hogy csak ebből a szempontból. Mert egyébként szörnyű volt a helyzet.

Lépjünk át a hatvanas évekbe. Én nemrégiben láttam valamelyik honlapon több fényképet is, ilyen vékony srácok: Duray Miklós, Duka-Zólyomi Árpád, Bajnok Pista és nem tudom még kik vannak rajta, egy nyári táborban...
– Az már az 1960-as évek közepe volt.

Hogy éltétek meg azt az időszakot, hogy fordultatok bele ‘68-ba? Én azt hiszem, hogy nagyon tiszteletreméltó dolog a ti történetetekben, hogy fölismertétek, hogy itt lazul a rendszer, és lehet valamit csinálni, ifjúsági szervezetet például. Hogy látod ‘68-at a tankokig?
– Én akkor gyakorlatoztam tulajdonképpen. A gimnazista koromat én úgymond a gyakorlótéren éltem meg, ezt úgy kell értelmezni, hogy osztályidegenségem ellenére engem választottak meg a gimnáziumban a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség iskolai elnökévé. És arra vagyok büszke, hogy az alatt az egy év alatt, amíg én voltam az elnöke a CSISZ-nek az tulajdonképpen nem hasonlított a kommunista rendszerre, mert egyetlenegy gyűlést sem szerveztünk. Hanem tánccsoportot szerveztünk, kultúrdélutánokat szerveztünk, meg színjátszó csoportot szerveztünk. És buliztunk. Tehát ez volt a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség számunkra. Viszont el kell mondani egy nagyon sajátos dolgot. Nem szoktam erről beszélni, de egyszer leírtam már, hogy akkor, amikor a CSISZ iskolai elnöke voltam, az érettségi előtt, az érettségiző osztályból megszólított az egyik lány, hogy segítsek neki, mert elveszítette a CSISZ-igazolványát. Nyitrára akart menni tanulni a Pedagógiai „inštitút”-ba, így nevezték akkor. Segíts, mondta, mert nem fognak felvenni, ha nincs CSISZ-igazolványom. És fogódzkodjanak meg, azt mondta: hajlandó vagyok lefeküdni veled, csak szerezd meg!...
Szóval ez az eset is érzékelteti, hogy esetenként milyen apróságokon múlhatott, hogy az embernek hogyan folytatódik az élete, a karrierje. Annyira féltek az emberek.

Attól tartok, a jelenlévő ifjabb generáció nem tudja, nem is érti a mondat első felét. Nem tudja, mi az, hogy CSISZ-igazolvány, ... bár attól tartok, a mondat másik felét azért érti...
– Ez volt a hatvanas évek eleje. Pedig a hatvanas évek eleje az már egy fellazulás is volt. 1959-ben kiengedték a börtönből a koncepciós perben elítélteket, Gustáv Husák is 1959-ben szabadult a börtönből. Ami azt jelentette, hogy egy évvel később fogadják el a szocialista alkotmányt, akkor válik szocialista köztársasággá Csehszlovákia. Tehát ezt megelőzően kiengedik az osztályellenséget, vagy a nem is tudom, hogy hívták őket...

Burzsoá nacionalistáknak...
– Burzsoá nacionalisták, igen. Kiengedték őket a börtönből és amnesztiát kaptak. Hát ez már a fellazulás jele volt.
Én 1963-ban kerültem fel az egyetemre. Egy évet dolgoztam, mert nem vettek fel azonnal, rakodómunkás voltam, kitűnő életem volt... Állandóan kocsmába jártam. Édesanyám kétségbe volt esve, hogy mi lesz veled, fiam, nem vettek fel az egyetemre, kocsmába jársz, rakodómunkás vagy, el fogsz veszni... Hát majdnem elvesztem. Ám amikor feljöttem 1963-ban az egyetemre, akkor nagy nehezen sikerült elintézni, hogy kapjak kollégiumot. Először elutasították a kérvényemet, aztán mégis sikerült bejutni, ott pedig belekerültem egy új társaságba, a pozsonyi magyar egyetemisták körébe, illetve társaságába.
A következő év februárjában már megalakítottuk a József Attila Ifjúsági Klubot. És attól a pillanattól kezdve teljesen más életet kezdtem élni, mint addig, mert egy közösségben éltem. És ez fantasztikus élmény volt, hogy hetente egyszer 100-an, 150-en, összejövünk és találkozunk, beszélgetünk, és meg akarjuk váltani a világot. És aztán kitaláljuk, hogy nyári ifjúsági táborokat kell szervezni, ott összejön több száz ember, és egy hétig olyan dolgokról beszélgetünk, amiről addig soha nem hallottam beszélni. Egymást lovalltuk bele a témába. Ennek az egésznek az élményszerűségen kívül olyan oktató-nevelő hatása volt, és annyira különbözött az akkori hivatalos szellemiségtől, hogy mi úgy éreztük, mintha egy új világban éltünk volna. Amikor 1965-ben az első nyári ifjúsági találkozó volt, akkor volt a nagy dunai árvíz is. Patra megszerveztünk kéthónapos segélymunkát, hogy segítsünk az árvízkárosultaknak. Utána kezdtük el szervezni az országos ifjúsági mozgalmat.
Tudni kell, hogy Pozsonyon kívül akkor már korábban létezett Prágában az Ady Endre Diákkör, amit akkor éppen Duka-Zólyomi Árpád vezetett. A pozsonyi vezetését ‘65-ben én vettem át, Kassán pedig az Új Nemzedék működött, amit Varga Imre vezetett. És ez a három sejt elkezdte az országos hálózatot szervezni. S ha ezt nem szerveztük volna meg, akkor ‘68-ban nem tudtunk volna mihez kezdeni. 1965 és 1968 között tehát szervezkedtünk. Nem azért, hogy felkészüljünk az 1968 adta lehetőségekre, hanem azért, mert lehetőség nyílt arra, hogy elkezdjünk úgy szervezkedni, hogy az független legyen a hivatalos hatalomtól. Ez egy rendkívül fontos dolog volt, és azt mutatja, hogy az akkori Csehszlovákiában elindult egy olyan folyamat, amely törvényszerűen vezetett egy szellemi forradalomhoz. 1968 ugyanis egy szellemi forradalom volt.

Tudod, hogy 1969-ben ki írta le rólad a legnagyobb dicsérő mondatot? Lőrincz Gyula, a Csemadok leváltott, majd visszahozott elnöke. A Harmatos reggelek álmai című könyvemben ott van az a jelentés, amit Lőrincz Gyula írt a Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának. Ebben leírja, miért kell leváltani Dobosékat, miért kell kinyírni, kizárni a pártból és a Csemadokból, azt hiszem, 26 embert. Van talán hat oldala a jelentésnek, és az utolsó előtti mondat így hangzik. Az érthetőség kedvéért: Lőrincz Gyula évekig kiszolgálja a kommunista hatalmat a Csemadok elnökeként. Dobos Lászlóék ezért leváltják őt 1968 elején. Lőrincz halálosan megsértődik. A szovjet tankok bejövetele után jön a bosszú. A perfíd kommunista hatalom éppen a sértett Lőrincz Gyulát bízza meg 1971-ben, hogy készítse el a Csemadok tevékenységének írásos értékelését. Lőrincz – aki egyébként művelt ember volt és tehetséges festő – a tőle várt epével elvégzi a feladatot, majd ezzel a három mondattal fejezi be értékelését: „Dobos Lászlót erős antikommunista elhajlásaiért javaslom leváltani a Csemadok éléről. A Csemadok új elnökének javaslom Lőrincz Gyulát.” És az utolsó mondat: „aláírás – Lőrincz Gyula.”
Na most, Lőrincz Gyula azt is írja ebben a jelentésben, hogy a Csemadok elnökségében és vezetőségében sokan az olyan fiatal nacionalisták hatása alá kerültek, mint Duray Miklós. Tehát dicsér téged, mint egy szép fiatal nacionalistát...
– Igen, igaz, hogy fiatal voltam...

Az elmúlik – de a lényeg, hogy nemzeti elkötelezettségű! Miklós, talán a tiltott gyümölcs ízéből éreztetek meg valamit ‘68 előtt?
– Hát igen, tulajdonképpen arról volt szó, hogy elkezdtünk szervezkedni, és nem tiltottak be. Engem ugyan időnként, kéthónaponként behívtak a párt központi bizottságára beszélgetni – nem a rendőrségre, hanem a kommunista párt központi bizottságának az egyik osztályára, a magyar ügyek osztályára. De meg kell mondjam, hogy nem akartak semmire rákényszeríteni, csak mindig úgymond óva figyelmeztettek. Sőt, amikor 1967-ben volt Prágában a nagy egyetemista konferencia, oda engem a párt központi bizottságáról juttattak el, segítettek, hogy én is részt vehessek rajta. És ennek köszönhetem, hogy ott, akkor már engedély nélkül, egy javaslattal éltem, ami tulajdonképpen szellemi előhírnöke volt annak, amit 1968-ban elkezdtünk szervezni. Egy önálló ifjúsági szervezetet, a Magyar Ifjúsági Szövetséget... De nehogy úgy nézzen ki, mintha mindent én csináltam volna, mert én csak egy fogaskereke voltam a spontánul kialakult rendszernek. Ülnek itt a helyiségben olyanok, akik részt vettek ebben, pl. Tóth Elemér, aki az Új Ifjúságban volt, Mács Jóska, Takács Bandi... Szóval, akik itt ülnek, ezek közül sokan részt vettek ebben a munkában. Vagy úgy, hogy támogattak, vagy úgy, hogy konkrétan tevékenykedtek benne. Ebből alakult ki aztán egy szellemi varázskör, ami mindenkit serkentett.

Mígnem jönnek a tankok. Sok minden lefagy, javarészt lefejezik a szlovákiai magyar értelmiséget is...
– Duray: Harmadszor...

...így van, sajnos. 1918-20, 1945-49 és 1970-71. Erre a helyzetre mindenki máshogy reagált a hetvenes években. Zárójelben jegyezném meg, hogy rám nagyon nagy hatást tett, ahogyan Koncsol László elmondta nekem a saját, hetvenes-nyolcvanas évekbeli történetét. Meg is írtam az egészet a Feloldozás című novellában. De vissza a te sztoridhoz: a hetvenes évek vége felé oda jutunk, hogy Duray Miklós aláírja a Charta 77-et. Felvidéki magyar részről ketten voltatok, egy katolikus pap, Gombík Róbert is aláírta. Hogy jutott el Duray Miklós idáig, hogy: vállalom nyíltan?
– Hát... tegnap az ATV-ben Boross Péterrel volt egy beszélgetés a német megszállás emlékműve meg a holokauszt éve kapcsán. És kialakult egy érdekes vita a műsorvezető és Boross Péter között, hogy lehet-e folyamatnak tekinteni a harmincas évektől 1945-ig a történéseket, vagy pedig nem. Mert Boross Péter azt mondta, hogy 1944. március 19-e előtt és a március 19-e utáni időszakot nem lehet összekapcsolni. Erről nyilván lehet szakmai vitát folytatni, mert bizonyos szempontból van egy történelmi folyamat, amely megállíthatatlan, és egyik esemény gerjeszti a másikat. Ugyanakkor minden történelmi folyamatban vannak fázisok, ahonnan elkezdődik egy új szakasz.
Az én életemben az új szakasz 1969-70-ben kezdődött, amikor rákerültem a politikai főbűnösök listájára. Azt, hogy ennek ellenére elvégezhettem az egyetemet, annak az osztályvezetőnek köszönhetem, akihez a hatvanas években beszélgetni jártam a párt központi bizottságára. Neki köszönhetem, hogy megengedték, hogy elvégezzem az egyetemet. Szigl Ferencnek hívták őt, már meghalt. Befejeztem az egyetemet, elmentem dolgozni egy kutatóintézetbe, és egy év múlva a kutatóintézetből kiraktak. Akkor még nem tudtam, hogy mi az oka, de rövidesen elmondták nekem, hogy a kollégáim tanácsolták azt, hogy kitegyenek onnan. A volt egyetemista kollégáim, az 1968-as magatartásom miatt. Na most, én ezt hittem is meg nem is, csak később tudtam meg, már az 1990-es években, hogy rákerültem a politikai főbűnösök listájára, és ezért nem folytathattam a kutatómunkát. Aspirantúrára akartam jelentkezni, de a pozsonyi városi pártbizottság nem engedélyezte. Minden ilyen kérvényt ugyanis a pozsonyi városi pártbizottság bírált el és engedélyezett. És az enyémet nem engedélyezte. Akkor hagytam ott tulajdonképpen a kutatást, amit a talajtani kutatóintézetben kezdtem, és aztán a földtani intézetben folytattam, de be kellett fejeztem. Csak azt engedték meg – és azt is csak a földtani kutatóintézet igazgatójának emberségessége okán –, hogy a doktorátusomat megcsináljam. Legalább ennyit megengedtek. De utána el kellett mennem, és akkor egy nagyvállalathoz, egy híd- és útépítő vállalathoz kerültem geológusnak. Ez volt 1978. január 1-jén.
Én ekkor már készültem a következő életemre, olyan értelemben, hogy láttam, nem tudok tudományos pályafutást befutni, ezért úgy döntöttem, megírom a nógrádi, barsi, gömöri ásványvizek monográfiáját. És ehhez kezdtem gyűjteni az anyagokat. Kijártam a terepre, és találkoztam különböző történetekkel, és úgy döntöttem, hogy ezekből a történetekből írok egy könyvet. Ebből lett a mesekönyvem, amit két részben írtam meg. Az elsőt a bebörtönzésem előtti időszakban, majd a két bebörtönözésem közötti időszakban a második részét. Valószínűleg soha többet mesét már nem fogok írni, de ez, ez a tizenkét mese, számomra az életet jelentette akkor. Mert egy olyan korszakban születtek, amikor teljesen más világban éltem, amikor készültem egy új életre.
És ekkor jött az új helyzet, ami aztán végleg meghatározta a pályafutásomat. Úgy döntöttek 1976-ban, itt Pozsonyban, a pártbizottságon, szovjet példára, hogy átalakítják a magyar iskolákban az oktatás rendjét és nyelvét, és bevezetik egyes tantárgyak szlovák nyelven való oktatását. 1976-ban volt Taskentban egy konferencia, arra meghívtak Szlovákiából is politikai szakembereket, többek között a rimaszombati gimnázium igazgatónőjét is, egy nácit, inkább mondhatnám, hogy kommunista nácit. És azok ott összegyűjtötték a tapasztalatokat. Akkor éppen Csernyenko volt az Orosz Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság pártbizottságának az elnöke, az a Csernyenko, aki Prágában volt ‘68-ban nagykövet. Akkor, a Taskentban szerzett élményeknek a hatására megfogalmazták itt is, mit kellene csinálni a magyar iskolákkal. Mert ott az a konferencia arról szólt, hogy meg kell javítani az orosz nyelvtudást a nem orosz nyelvű iskolákban.
Ez 1977-ben jutott a tudomásunkra. 1978 tavaszán úgy döntöttünk, hogy ez ellen szervezkedni kell. Csakhogy azok közül, akikkel erről beszéltünk, senki sem tudta, mit kellene csinálni. És én akkor azt javasoltam, hogy a legbiztosabb védelem a támadás, illetve a nyilvánosság. Akkor kezdődött a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának a korszaka, ami aztán felgyorsított mindent, és átalakította az én életemet is.

Miklós, milyen pszichózis vagy lelkierő kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen helyzetben megmozduljon? Látja, hogy mi történik a társadalomban körülötte: mindent letipornak. És azt mondja, hogy ennek ellenére vállalom, hogy a dokumentum alá odaírom a nevem és a címem. Hogy amikor már kiéleződnek a dolgok, akkor azt mondja, ha kell, kétszer is bevonulok a börtönbe.
– Én eldöntöttem, hogy minden békés eszközt kihasználok arra, hogy megvédjem az iskolákat. Mert azok, akikkel elkezdtünk erről beszélgetni, fokozatosan mind cserbenhagytak. Többször is újra kellett szervezni a csapatot. Aztán eljutottunk egy olyan állapotba, amikor már önmagától kezdett szerveződni. Amikor már ellenőrizhetetlenül alakult a hálózat.
Jöttek az emberek, az én tudomásom nélkül is. Mert addig, amíg én tartottam kézben a hálózatot, addig úgy csináltuk, hogy senki nem találkozott a másikkal. Mindenki csak velem találkozott, azért, hogy egyik a másikáról ne tudjon. Mert én biztos voltam abban, hogy senkit sem fogok elárulni. Viszont, abban nem lehettem biztos, hogy ki mennyire gyenge vagy mennyire erős közülük. Így inkább ezt a módszert választottuk, hogy csak velem tartja mindenki a kapcsolatot, mégpedig külön-külön. Voltak közöttük ügynökök is, sajnos. Csak az egyik lett nyilvánosan leleplezve, nem is olyan régen, vagy nyolc évvel ezelőtt. De vele kapcsolatban elmondhatom, hogy nekem nem ártott. Viszont volt egy másik, akivel a kezdetektől együttműködtem, és a második letartóztatásomhoz ő adta meg az információkat, hogy hol lehet engem letartóztatni. Tehát... ez döntés kérdése. Nem kell ezt misztifikálni. Meg volt fogalmazva a cél, és a célba érkezéshez vezető utat kellett megkeresni. Én tudtam, hogy börtönbe fogok kerülni. Csak azt nem tudtam, hogy az milyen érzés, amikor becsukódik a cellaajtó. Nem volt jó érzés, de nem volt annyira borzalmas sem. Egy olyan fiú volt az első cellatársam, aki a Duna utcai iskolába járt. Már 18 börtönben eltöltött évvel a háta mögött. Tolvaj volt, lopott, rabolt. És tőle sokat tanultam a börtönben.

Csak egy fél mondat erejéig, hogy el ne feledjük a Chartát, mint dokumentumot. A Chartásokkal, a szlovák másként gondolkodókkal, Kusýval, Čarnogurskýval hogy kerültél kapcsolatba? Vagy magával a Chartával, egyáltalán hogyan írtad alá?
– Ennek is van több fázisa. Először kapcsolatba kerültem néhány emberrel, akik a Chartának voltak a prominensei. Václav Havel testvérével, majd Bendával, őket meglátogattam Prágában is. Először tehát személyi kapcsolatot alakítottam ki. Nem voltam az első aláírók között, nehogy valaki félreértsen. Én nem voltam a Charta kezdeményezője. De kapcsolatba kerültem fontos személyekkel, majd, amikor először letartóztattak és a bírósági tárgyalás után feltételesen szabadlábra kerültem, akkor kapcsolatba kerültem Čarnogurskýval meg Kusýval. Addig nem. Ők kerestek meg.

Akkor még egy közbeeső kérdés. Duray Miklós elég nehéz helyzetben van, mégis kiengedi őt a rendszer Amerikába. Amerikában egyszer csak...
– Az nem volt olyan egyszerű...

Nem volt olyan egyszerű, gondolom, ha jól tudom, jelezték is, hogy nem is muszáj visszajönnöd. Volt ilyen?
– Hát igen, tettek is érte...

...És egyszer csak nézed a híreket a tévében, hallgatod a rádióban, hogy valami történik Kelet-Európában. Zsinórban dőlnek a rendszerek. És Duray Miklós hazajön. Két szimpla kérdés ennek kapcsán: először is egyáltalán hogyan látod most, 2014-ből magát a rendszerváltást vagy rendszerváltozást? És másodszor, hogy látod azt a dolgot – és akkor most jön vissza a Charta –, hogy a Chartások, Čarnogurský, Kusý mégiscsak valamiféle kapcsolatot, csatornát próbáltak kiépíteni a felvidéki magyarok vagy azok vezetői felé. Úgy-ahogy, de mégiscsak. Aztán fussunk egy kicsit előre az időben,’89. december elején még megtapsolják Grendel Lajost meg Konrád Györgyöt, amikor a Szlovák Nemzeti Felkelés terén elmondanak néhány magyar mondatot. De februárban Budaj már amiatt bukik meg és amiatt nem lesz a parlament elnöke, mert azt mondják rá, hogy magyar. És Budaj nagyon szégyenteljesen magyarázgatja, hogy neki semmi köze a magyarokhoz. Magyarán valami történik a társadalomban, kitör a forradalom, de valami, nemzeti vagy nacionalista eszközök igénybevételével, mindjárt gellert is ad ennek a folyamatnak. Hogyan látod te ezt?
– Nagyon előrefutottál az időben, mert azért vannak itt érdekes dolgok, amelyeket még a közbeeső időszakból is érdemes megemlíteni. A kérdéseddel eljutottál a rendszerváltozásig, és azért érdemes ezt egy kicsit körbejárni. Mindannyian ugyanis abban a tudatban élünk, hogy a rendszerváltozás 1989 novemberében-decemberében kezdődött, illetve októberében, hiszen a berlini fal októberben lett ledöntve. De tulajdonképpen ez egy politika által befolyásolt vélemény.
A rendszerváltozás ugyanis nem azzal kezdődött, hogy Pozsonyban vagy Prágában a kulcsokat csörgették, vagy a kelet-berliniek kezdték döntögetni a berlini falat. A rendszerváltozás Brezsnyev halálával kezdődött, ami 1982. november 10-én volt. A Brezsnyev halála körüli időben jött rá ugyanis az akkori Szovjetunióban a KGB krémje, hogy tovább nem folytatható úgy a szovjet rendszer, ahogy az addig történt. Brezsnyev halála után azért vette át a KGB a párt vezetését, Andropovval az élén, mert változtatni akartak valamit. El akarták kerülni a rendszer bukását. De ugye, Andropov viszonylag hamar meghalt, és a mai napig nem tisztázottak a halálának körülményei. És amikor meghalt, egy koncepcióváltás történt a Szovjetunióban, Csernyenkóval az élen. Csernyenko idejében leálltak az ún. reformokkal, némileg visszakanyarodtak a brezsnyevi időkhöz. Persze, nevetséges reformok voltak azok, amelyeket Andropov végrehajtott, de valamit mégiscsak elkezdett csinálni. Csernyenko viszont ezek nagy részét leállította, majd jött Gorbacsov.
Én akkor másodszor voltam börtönben, amikor erre sor került, és a börtönben elolvastam Gorbacsov összes beszédét, szlovákul is meg magyarul is. És a beszédekből teljesen egyértelmű volt számomra, hogy megváltozik a szovjet rendszer. Vagyis megváltozik a kommunista rendszer. Mondtam is a cellatársaimnak, meglátjátok, én rövidesen szabadlábra kerülök. De azok kiröhögtek. No de, az az érdekes az egészben, hogy pár évvel ezelőtt újraolvastam ezeket a Gorbacsov beszédeket, és nem fedeztem fel bennük semmit. Tehát már nem tudtam ugyanolyan szemmel olvasni a szövegeket, mint ahogy 1985-ben olvastam.

A cella szelleméről beszélsz? Megvilágosodik ott az ember?
– Nem, ez nem a cellával függ össze, akkor tudtunk még a sorok között olvasni. Ma már nem tudunk a sorok között olvasni, elfelejtettük a sorok között olvasás lényegét.
A rendszerváltozás kezdete tehát tulajdonképpen Brezsnyev halálához datálható, és Gorbacsov elnökké válása után gyorsult fel. És az akkori szövegekben még megtalálható, amikor kimondja, hogy a nagyon messze előretolt bástyákból vissza kell húzódnunk, mert azok fenntarthatatlanok. És ezt Gorbacsov még a Csernyenko temetése előtti napon mondta. De a lényeg az, hogy Gorbacsovval felgyorsult a folyamat.
Érdekes ezzel kapcsolatban az Egyesült Államokba való kijutásom története. Én úgy kerültem ki az Egyesült Államokba, hogy elsőre visszautasították a kérvényemet. Át se vették tőlem, amikor először kérvényeztem a kiutazást. És akkor meglátogatott egy ismerősöm, az, aki a második letartóztatásom körülményeit szervezte. Megkérdezte tőlem, hogy hogy áll az útlevélkérvényem. Én meg mondtam, hogy el sem fogadták. „Rosszul kérted” – felelte. Mire én: „Mi az, hogy rosszul kértem?” S jött a válasz: „Hát úgy kellett volna kérni, hogy kivételt kérek.” Vagyis elmondta nekem a jelszót, hogy mit kell elmondanom a rendőrségen. Elmentem másnap a rendőrségre és azt mondtam: „Prosím si výnimku.” Abban a pillanatban elfogadták a kérvényemet, és egy hónap múlva megvolt az amerikai útlevelem. No, de a családom nem kapta meg. Ez nyilván egy játék volt, ha kimegyek, akkor majd nem engednek haza.
A családom úgy kapta meg végül az útlevelet, hogy 1987 novemberében a Bécsben rendezett helsinki utókonferencia egyik ülésén az amerikai delegáció vezetője felszólalt, és nyíltan bírálta Csehszlovákiát, amiért a hazajövőknek nem akarják kiadni az útlevelet. Erre fel, egy hónapon belül el lett intézve az én útlevelem is. Nem mondta nekem senki, hogy ne jöjjek vissza, s azt sem tudhattam, hogy másfél év múlva megbukik majd a rendszer. De a kiutazást úgy szerveztük meg, hogy ne történhessen meg az, hogy nem engednek haza. Tehát: Pozsonyból először Budapestre mentem és Budapestről repülővel tovább, mert azt kizártnak tartottam, hogy a magyarországi hivatalos szervek nem engednek Magyarország területére lépni, ha majd haza akarok jönni. Azt kizártnak tartottam, mert Magyarországon akkor már más volt a helyzet.
Amitől féltem, az azért nem volt teljesen alaptalan. Mert az Egyesült Államokból 1989. augusztus 15-én kellett volna visszarepülnöm. És augusztus 2-án ellopták az útlevelem. Na most, Amerikában kommunista útlevelet nem szoktak lopni. Még később sem, kelet-európai útlevelet. Erre számtalan bizonyíték van. A Püski könyvesbolt ott van New York-ban, a 82. utcában, annak a postaszekrényébe meg a pinceablakába majdnem minden héten dobtak be magyarországi útleveleket. Azoknak a magyarországiaknak a csomagjaiból, akiknek ellopták a csomagját, de a tolvaj nagyon lovagias volt: az útlevelet visszahozta, és bedobta nekik. Mert tudta, hogy ez a legnagyobb probléma. Tehát nem az embert akarta büntetni azzal, hogy lop, hanem csak a táskáját akarta megszerezni. És az útlevelet visszaszolgáltatta.
1995-ben ugyanez történt Kanadában. Elloptak egy szlovák útlevelet egy táskában, és két hétre rá megérkezett az ottawai szlovák nagykövetségre az útlevél. Csak a táskát akarták, az útlevél meg postán megérkezett a nagykövetségre. Ez is bizonyítja, hogy kelet-európai országú útlevelet nem loptak. Az enyémet viszont ellopták. Semmi mást nem loptak el, a csomagomat érintetlenül hagyták, csak az útlevelemet lopták el. És a csehszlovák konzulátus Washingtonban nem akart kiadni nekem ideiglenes úti okmányt. Ezért meg kellett kérnem egy amerikai jogászokból álló jogvédő szervezetet, amelynek Koszorús Ferenc is a tagja volt. Az a Koszorús Ferenc, aki 1944-ben ellenállást próbált szervezni a német megszállás ellen. És ők mentek el a csehszlovák nagykövetségre Washingtonba, s ők követelték ki tőlük, hogy kaphassak ideiglenes úti okmányt a hazautazáshoz. Így kaptam meg aztán.

Ott van tehát Duray Miklós, aki a ‘70-es, ‘80-as években vállalja a nyílt szembenállást a volt rendszerrel. Ez a Duray Miklós, gondolom, sokat álmodik arról, hogy ha bukik a rendszer, akkor szabadabb világban élünk. De mi Duray Miklós véleménye ma: szabadabb világban élünk, illetőleg magyarként ki tudtunk-e teljesedni, vagy pedig ez nagyon gyorsan lefagyott ‘90-ben? Sőt, volt egy olyan momentum is, hogy esetleg a Čalfa kormánynak leszel az emberi jogi tagja, a minisztere.
– Hát ez egyfajta multikulturális minisztérium lett volna, a VPN javaslatára...

Ez azt jelenti, hogy a miniszter, aki te lettél volna, minden másnap szoknyában kellett volna, hogy járjon?
– Vagy úgy, hogy egyik nap fiú, a másik nap lány. Váltogatott identitás. Persze, ez csak vicc.
Na, de ami történt, az nem volt ilyen vicces. ‘89 novemberében visszajöttem az Egyesült Államokból és megkaptam ezt a felkérést. Felutaztam Prágába, az Občianske fórumba. Benne voltam a delegációban, a kormányalakításról mentünk tárgyalni. A tárgyalópartner a Čalfa által vezetett bizottság volt, a kommunista tárgyalóbizottság. És négyünket nem engedtek be a tárgyalásra: Čarnogurskýt, Václav Klaust, Miroslav Kusýt és engem. Aztán Čarnogurskýt később behívták, mert az világossá vált számukra, hogy akkor Szlovákiával kapcsolatban semmilyen megegyezést nem lehet kötni Čarnogurský nélkül.
Tehát hármasban maradtunk kint: Klaus, Kusý meg én. Ott beszélgettünk egész idő alatt, és akkor fogant meg bennem a gondolat, hogy felvidéki magyar politikai közösségi érdekérvényesítés semmilyen más formában nem lehet, csak önálló párt formájában. És amikor kiderült, hogy nem leszek miniszter, mert Čalfáék megvétózták azt – én voltam az egyetlen, akit megvétóztak, egyébként minden jelölt bekerült a kormányba –, akkor visszajöttem Pozsonyba, és elkezdtem házalni. Megkerestem a Csemadokot, körbelátogattam az FMK-sokat, és elmondtam nekik, hogy mire jöttem rá, hogy egy független, önálló politikai pártot kell alakítani. Először próbáltam meggyőzni az FMK-sokat, hogy alakuljanak önálló párttá. De ők azt mondták, mi soha nem fogjuk feladni a mi szlovák barátainkat. Ezt mondta a jelenlegi Fórum Intézet igazgatója is. Próbáltam meggyőzni a Csemadokosokat is. Ha megcsinálod, akkor tárgyalhatunk, mondták. És tárgyaltunk. Tárgyaltunk decemberben, januárban, de nem mentünk semmire. Erre néhányan úgy döntöttünk, hogy elindítjuk az Együttélés politikai mozgalmat.

Az Együttélés eredetileg egy multikulturális szervezet lett volna. Magyarán: felvállalta volna a Csehszlovákiában élő többi kisebbség képviseletét is. A lengyelekkel ez elég jól ment, a többiekkel nem igazán...
– Kezdetben még az ukránokkal.

Igen, még képviselőtök is volt ukrán. Végül is én úgy gondolom, hogy ha 2014-ből visszatekintünk, akkor talán nemzeti-liberálisnak mondhatnánk azt az Együttélést, ami ebből kialakult.
– Igen, az alapattitűd tényleg nemzeti-liberális volt. Tulajdonképpen a 19. század liberalizmusával átszőve. De semmi neoliberális behatás nem volt benne. Inkább tán így lehetne magyarul, nevezni: értékmegőrző szabadelvűség.

Én FMK alapító tag voltam, de az FMK akkor antikommunista pártként jött létre, egy nappal a VPN előtt. Vagyis november 18-án, Vágsellyén. Aztán láttam, hogy az FMK olyan irányba megy el, politikailag meg tartalmában is, ami nem igazán jó. Nyíltan felvállalva, az akkori SZDSZ és az akkori Fidesz hatására, liberális párt lett.
Közben azt tapasztalhattuk, hogy ezzel elszakad a nemzeti-konzervatív-keresztény tömegektől. Kezdtek megalakulni a keresztény klubok, már 90 januárjában, s arra a helyzetre valahogy reagálni kellett. Így lettem és MKDM-alapító is, és mint ilyen, tehát mint volt FMK-s és volt MKDM-es mondom, hogy az Együttélésnek volt a legnagyobb szellemi potenciálja akkoriban. Tehát úgy gondolom, hogy a felvidéki magyarság értelmisége közül a legtöbb nálatok volt, és ebből kifolyólag az Együttélés volt a legerősebb párt. Az Antall-kormány is inkább titeket támogatott, ám Csehszlovákiában titeket támadtak a leginkább.
Tehát bukik a kommunizmus, létrejön egy szabadabb rendszer, és Durayt, akit megtiport a kommunista rendszer, most ismét támadják. A karaktergyilkosság legdurvább eszközeit is felvonultatták veled szemben. Hogyan élted meg ezt a helyzetet? Mert ugye, jön egy esély arra, hogy szabadabban élhetünk, de nem ez jön be, hanem beindul egy durva magyarellenesség, és veled szemben is a legdurvább támadások. Duray Miklós lett a nagy rossz, akivel szemben fel kell vonulni, aki örvén szét kell verni a magyar szerveződést, az Együttélést.
– Ez úgy kezdődött, hogy még a rendszerváltozás előtt nekem nemcsak a prágaiakkal meg a szlovákiaiakkal, hanem a magyarországi ellenzékiekkel is több kapcsolatom volt. És amikor 1990 januárja végén-februárja elején világossá vált, hogy én nem tagozódok be a VPN-be, hanem teljesen egyértelműen önálló utat akarok járni, önálló párt alapításával, akkor két ismerősöm, akik annak idején a demokratikus ellenzékben tevékenykedtek, meglátogatott engem.
Magyarországiak?
– Magyarországiak, igen. Azt hiszem, éppen Komáromban tartózkodtam akkor, és a következő üzenettel jöttek: „Szó sem lehet önálló pártalapításról. Be kell tagozódnod a VPN-be, és ha önálló pártot alapítasz, akkor ki leszel nyírva.” Az egyikük az akkori Fideszből volt, a másik meg az akkori SZDSZ-ből. Én megköszöntem nekik a figyelmeztetést, aztán elbúcsúztunk egymástól. Utána sokáig nem is találkoztunk. Az egyiknek a temetésére azért elmentem.
De úgy néz ki, hogy nem csak engem látogattak meg, hanem meglátogatták az akkori FMK vezetését is, és az akkor kezdődő magyar keresztény kluboknak a hangadóit, többek között egy magyar történészt is. És amikor február 14-én, már az Együttélés megalapításának meghirdetése után, elmentünk a VPN központjába, a Ventúr utcára, felajánlani az együttműködést, és elvittük nekik a rövid programunkat, azzal dobták vissza: „Nekünk megvannak a magunk magyar partnerei, és nem vagyunk hajlandók tárgyalni szélsőségesekkel.” Tehát a címkézés megtörtént, benne volt az akkori rendszerváltoztató elit is, meg benne volt a múltból átépülő titkosszolgálat is.

Elnézést kérek, hogy néha így kihegyezem ezeket a pontokat, de Miklóst már régóta ismerem, és a történeteit is elég jól ismerem. Ám ami szerintem az ő életében igazán példa nélküli, az az, hogy van egy helyzet a ‘60-as, ‘70-es években, és abban a helyzetben az ember elképzelései és reményei nem tudnak kiteljesedni. Amit lehet, megcsinál akkor is, és más, keményebb helytállásra kényszerül a ‘80-as években. Beleértve ebbe azt is, hogy börtönbe zárják. És közben abban reménykedik, hogy ha az az őrült rendszer, az az őrült helyzet egyszer véget ér, akkor csak jobb lesz. És bukik a rendszer, ám Durayt támadják a demokráciában is. Lehet, hogy adtál is rá okot, Miklós, erről is beszélhetünk. De engem most mégsem a politikai, hanem az emberi vetülete érdekel ennek a folyamatnak. Hogyan éli ezt meg egy ember lelkileg?
– Ne ijesztgesd a közönséget!

És hogy élted meg azt, hogy 98-ban végre létrejött a nagy álmod, a pártegyesítés. És azután az egységes párt mintha elkutyult volna, egyes kollégáink mintha túlságosan csak a saját zsebükre játszottak volna. Elannyira, hogy a párt szét is szakadt, s az egyik része nyíltan vegyespárti ideológiát hirdet. Hogyan élted meg ezeket a dolgokat?
– 1992-ben, tehát Csehszlovákia megszűnése előtt másfél hónappal, már tudtuk, hogy január elsején Csehszlovákiának annyi. Éppen Český Těšínbe utaztunk, az utolsó nagy országos tanács ülésünkre, azzal a tudattal, hogy január 1-jétől ez az országos tanács már átalakul. A csehországi része ki fog belőle maradni. Autóbusszal mentünk Pozsonyból, zötykölődtünk és beszélgettünk. Kicsit zajos volt ugyan a busz, de jó alkalom volt sok gondolatnak a megtárgyalására. Itt kezdtünk el beszélni arról először, hogy Csehszlovákia megszűnése teljesen egyértelművé teszi azt, hogy egyesíteni kell a szlovákiai magyar pártokat. És én már ott közöltem a munkatársaimmal, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a három párt egyesülhessen, de tudom, hogy én nem lehetek ennek az egyesült pártnak az elnöke. Mert akkor nem jön létre az egyesülés. Én tehát ezzel a tudattal dolgoztam a pártegyesülésen 1993-tól kezdődően 1998-ig. Megvannak ennek a korabeli dokumentumai is, nem utólag találtam ki mindezt.

Persze, és most itt nem is tudunk belemenni a részletekbe, mert akkor hajnalig itt kellene ülnünk. Kemény lesz ez a kérdés, ha durva, azért elnézést kérek, de azt mondtuk, hogy az igazságot keressük. Duray Miklósnak bizonyára, mint minden embernek, vannak hibái. Ezt el kell fogadnunk, mint megfellebbezhetetlen tényt. De Duray Miklós életpályából csak egy van ebben a felvidéki magyar történetben. Bizonyára emberi hibák is jellemzik, de egyértelmű az elkötelezettsége. És sokan – a felvidéki magyarok közül is – azt mondják rá, hogy egy megosztó személyiség. Persze, elismerem, hogy főleg olyanok mondják ezt, akik csak a saját pénztárcájukon keresztül képesek nézni a világot. De mégis: a felvidéki magyar megmaradás szempontjából ez egy egyértelmű életpálya. Mégis többen magyarul mondják rád, hogy megosztó vagy. Ezt hogy élted, éled meg?
Hogy segítsek: 1990 és 92 között Dobos mellett ültem a szlovák parlamentben. Sokat tanulhattam tőle is, és én hálás vagyok neki is – és nagyon sokaknak még – ezért. Egyszer beszélgetni kezdtünk egymás között arról, hogy majd jön az önálló Szlovákia, és akkor már érződött Vladimír Mečiar politizálási stílusa. És akkor Dobos azt mondta, hogy én félek attól, ami jön. Én meglepődtem, és azt mondtam, hogy ne hülyéskedj, Laci, az emberekben benne van a belső irány, azok kitartanak mellettünk. A felvidéki magyar politizálás nem úgy működik, mint egyébként a politizálás, hogy valamilyen programokkal, nézetekkel, megpróbálnak a pártok társadalmi igényekre ráhangolódni, és rávenni az embereket arra, hogy kövessék őket. Míg – én úgy gondoltam akkor, naivan, hogy – a felvidéki magyarságnak eleve megvannak az érdekei. Megvan a belső iránytű 1919 óta, és nem a pártnak van szüksége elsősorban emberekre, hanem ennek a közösségnek van szüksége egy szóvivőre, pártra...
– Ez egyébként így is van...

Hát... látod, hogy nem teljesen így van. Dobos erre azt mondta nekem, hogy nem sokat éltél te még, nem sok tapasztalatod van neked. Szembe fogják velünk fordítani az embereket, ez a legnagyobb veszély. Ezt Dobos Laci 1992 tavaszán mondta nekem a szlovák parlamentben. Tehát a kérdés: hogyan éli meg Duray Miklós azt, hogy szembe fordították vele a felvidéki magyarság nagy részét?
– 1985-ben, ősszel, amikor Budapesten tartották a Kulturális Fórum nagy nemzetközi tanácskozást, engem bekísértek a rendőrségre egy kihallgatásra. Habár a második szabadon bocsátásom óta ez nem történt meg gyakran, de akkor bekísértek, és ott azt mondta nekem a rendőr, így bele a szemembe, hogy „vigyázzon magára, Duray úr!” Mert uraztak, nem elvtársoztak. „Nekünk hatalmunk van ám, hogy az egész szlovákiai magyarságot maga ellen fordítsuk. Meg tudjuk szervezni.” Igen, vannak kipróbált eszközök, csak nem mindig alkalmazzák őket. És elkezdték alkalmazni. Akkor még nem, de a rendszerváltozás után igen.

Tehát hogy éled, hogy élted meg, hogy magyarok a Felvidéken magyarul mondják azt, hogy Duray Miklós egy megosztó személyiség, és nem kell. A „megosztó személyiség” egyébként is már önmagában egy buta megjelölés, buta terminus technicus, mert mi az, hogy megosztó? Ha éles kérdés van, az emberek eleve osztódnak.
– Mindenki ilyen, akinek van véleménye. De ha azt mondanám, hogy nem érdekel, akkor valószínűleg nem hinné el senki. Megmondom őszintén, ezzel én nem szoktam foglalkozni. Nem igazán érdekel, ki mit mond rólam. A vélemények érdekelnek, de hogy rólam ki mit mond, az nem érdekel. Olvassák el a Fórum Intézet kiadásában megjelent vaskos kötetet, a rendszerváltás első kötetét, és abban Püspöki-Nagy Péter meg Janics Kálmán szövegét. Ezt a kettőt kell elolvasni, a többi nem érdekes. És ebből majdnem minden megérthető. De én nem akarok belemenni a részletekbe.

Miklós, 2009-ben én is úgy gondoltam, hogy az emberek megkóstolták az egységes politizálás és az egységes párt előnyeit. És hogy minket nem lehet széttrancsírozni. S látod, nem így van. Ha most megnézzük, hogy 2014-ben mi vár bennünket: magyar-magyar küzdelmek végig. Elnökválasztás, magyarországi parlamenti választás, európai parlamenti választás, és ami valószínűleg a legkeményebb lesz: novemberben a helyhatósági választás. Mindenütt szembefeszülés, amit én rossznak tartok. Én azért próbálok meg konferenciákat, meg ilyen beszélgetéseket szervezni, hogy ne csússzunk ebbe bele. 2014-ben a felvidéki magyar politikát és a közéletet, ha leegyszerűsítem, akkor az jellemzi, hogy mi küzdünk itt egymással szemben – már elnézést a kifejezésért, de – mindenféle vackokért, mások meg röhögnek rajtunk, a többségi nemzet is, kutyába se vesznek bennünket. Közben fojtogatják a civil szférát, a médiát, meg amit csak lehet. Nem adnak támogatásokat, nem adják vissza Pered község népszavazáson kért eredeti nevét, és megint aljas húzásokra vetemednek Malina Hedviggel szemben. Annyi nagyvonalúság sincs bennük, hogy miután az a szegény lány bedobta a törülközőt és visszavonult, akkor legalább békében hagyják végre. Csak azért is, hogy azoknak a Fico-Kaliňák-féle kis bolsi csinovnyikoknak legyen igazuk, hogy ez gyógyítsa a törpeségük komplexusait, még most akarják bíróság elé citálni... Itt tartunk tehát 25 évvel a rendszerváltás után. Talán efölött is elmerenghetnénk egy kicsit: hol vagyunk és merre megyünk?
– Van nekem egy 8 oldalas tanulmányom, amit nem merek publikálni, mert félek, hogy börtönbe kerülök miatta. (nevetés) És ebben leírtam az 1990-től tartó politikai züllésünk történetét. Nevekkel. Ezért nem akarom publikálni, majd a halálom után. Tehát leírtam az 1990-es éveknek az árulásait, az 1998 utáni árulásokat meg a 2006-os árulást is. És a 2006-os árulásnak az egyik következménye a Malina Hedvig-ügy. Mert az egy megszervezett ügy volt. Nem véletlenül verte meg egy kopasz gyerek csak azért, mert hallotta, hogy reggel fél 8-kor magyarul beszél telefonon. Ugyan már! Meg volt ez szervezve. És nem a szlovákok szervezték meg, kérem. De most nem akarok belemenni a részletekbe.

Miklós, a lényeg mégiscsak az, hogy rátetted az életedet, az egészséged egy részét egy ügyre. Most hogyan látod, az valósult meg, amit te szerettél volna? Illetőleg milyen érzés látni ezt a mostani valóságunkat?
– Ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy a legsikeresebb időszakom az 1978 és 1985 közötti időszak volt. Igaz, hogy kétszer voltam ez alatt börtönben, de sikerült megmenteni a magyar iskolákat. Mert akkor mi győztünk! Persze, komoly közösségi összefogás szükségeltetett hozzá, sok-sok aláírás. Ezt kellene visszaácsolnunk valahogy.

Akkor következzen az én utolsó kérdésem, mielőtt átadom a szót a publikumnak: ha most megnyílna az ajtó, és nem a régi barátok jönnének be rajta, hanem egy jó tündér, és hozna Duray Miklósnak egy varázspálcát azzal, hogy amit kíván, az megtörténik, mit tenne egy ilyen helyzetben Duray Miklós?
– Kikergetném a kufárokat a templomból. (nevetés)

Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, önöké a szó.

Kérdés a közönségből: Van itt egy gyalázatos törvény, az állampolgársági törvény, amelynek alapján sokakat megfosztanak szlovák állampolgárságuktól, akaratuk ellenére. Mit lehetne ezzel tenni?
– Ha jól emlékszem, 2010. május 26-án lett elfogadva a Magyar Országgyűlés által a törvénymódosítás a magyarországi állampolgárság könnyített megszerezhetőségéről. És 2010. május 26. délután 2-kor már összeült a szlovák parlament, és elfogadta azt a törvénymódosítást, hogy aki saját kérésére felveszi egy idegen ország állampolgárságát, az elveszíti a szlovákot. 2010. május 26-án délelőtt én még lobbiztam a magyar parlamentben, hogy halasszák el a szavazást a június 11-én esedékes szlovákiai parlamenti választás utánra, hogy megpróbáljuk elkerülni ezt a helyzetet. Ha elnapolják 12 nappal a szavazást, akkor a parlament Szlovákiában, már nem tud elfogadni törvénymódosítást. És az idő lehet, hogy megoldotta volna ezt a problémát. De Budapesten nem voltak hajlandók arra, hogy tekintetbe vegyék ezt. Mert azt tudtuk, hogy Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Romániában nem lesz ellene kifogás. Sőt, még Ukrajnában sem, mert Ukrajnában nem merik nagyon bolygatni ezt az ügyet. Tehát tudtuk, hogy egyedül Szlovákiában lehet ilyen probléma, de azt meg lehet előzni, el lehet kerülni. És nem voltak hajlandók, nekünk meg itt nem volt semmilyen eszközünk, hogy ezt megakadályozzuk.

Megjegyzés a közönségből: Ami az állampolgársági témát illeti, tényleg a magyar országgyűlés elhamarkodott döntése váltotta ki ezt a helyzetet. A kétharmad túlnyomást okozott bizonyos fejekben a magyar országgyűlésben is, sáros a magyar országgyűlés is. Nemcsak a Fico-parlament, a Fico-kormány az... Tényleg sokszor kértük azt, hogy várják meg a szlovákiai parlamenti választást...
– Nincs mit csodálkozni ezen. Az a szlovák parlament, amelyben Fico befolyásolni tudta a döntéseket – mert ugye, mi nem vettünk részt azon az ülésen –, világos, hogy elfogad egy ilyen szigorítási törvényt! 10-12 nappal a választások előtt... Ettől jobb kampánytémát keresve sem találhattak volna. Hát melyik szlovák képviselő merte volna azt mondani, hogy nem? Az aláírta volna a politikai halálos ítéletét.

Megjegyzés a közönségből: Így van, és sokan mondják, hogy ha ez a törvény nem akkor, hanem mondjuk, 3 héttel később születik meg, akkor az MKP parlamenti párt lett volna, és ez a 4 év másként esett volna. Én ezt nem tudom, de nem kizárt.
– Egészen biztos, hogy az MKP parlamentből való kiesésében tényező volt az állampolgársági törvény. Mert úgy próbálták a propagandában eladni, hogy ez a mi kérésünkre történt.

A közönségből: Ami az állampolgársági témát illeti, a szél szembefúj a mostani szlovák állapottal és a szlovák kormánnyal. Ez azt jelenti, hogy a cseheknél is tiltották, de időközben megengedték. A lengyeleknél is tiltották, de időközben ott is megengedték. A németeknél nem engedélyezik most, de a nagykoalíciós kormányprogramban benne van, hogy megengedő törvényt fognak hozni. Magyarán az Európai Unióban arrafelé megy a dolog, hogy egyre több országban engedélyezni fogják, és ez egyébként világtendencia is. Biztos, hogy a szlovák törvény rigiditásán is fognak változtatni. A cseheknél volt kivétel, és a hivatalban lévő belügyminiszter adhatott kivételt sportolónak, művésznek, ha megindokolták... például családi okok miatt. Ausztriában van kivétel, Németországban is van kivétel. A szlovák törvényben viszont nincs kivétel. A szlovák törvényben az van – és ott aljas a szlovák törvény – hogy egy döntéshez két, össze nem függő jogkövetkezményt köt. Hát ez olyan, mintha Önök közül bárki azt mondaná, hogy eladom a Škodámat, és erre másnap valaki megjelenne, és elvinné a szobabútort. Pedig a kettő abszolút nem függ össze. Mert a szlovák állampolgár a jelen pillanatban azt mondja, hogy fölveszem egy másik állam állampolgárságát, és ebben a pillanatban a szlovák törvény azt mondja, hogy te közben, kedves szlovák állampolgár azt is mondtad, hogy lemondasz a szlovákról. Nem veszik el: itt van az aljassága a dolognak. Szerintem az összes bolsi jogi egyetemet végigjárta az, aki ezt csinálta. Mert a szlovák állampolgár, aki azt mondja, hogy fölveszem a másik állam állampolgárságát, álmában nem gondol arra, hogy ennek ilyen jogkövetkezményei lehetnek.
– Egyébként ez a szlovákiai törvény, amit válaszként hoztak a magyarországi törvénymódosításra, ellentétes a szlovák alkotmánnyal is. Mert a szlovák alkotmány azt mondja ki, hogy senki sem fosztható meg akarata ellenére az állampolgárságtól, hanem csak: beleegyezéssel. Automatizmust az alkotmány nem enged meg.

A közönségből: Az elmúlt másfél órában hallhattuk nagyjából az elmúlt két évtizedet rövidített összefoglalóját. Én kíváncsi volnék a vízióra, a jövőképre is. Tudjuk, hogy fogytunk százezerrel az utóbbi húsz évben. Érdekelne, hogy Duray Miklós szerint most mi volna a teendő?
– Elsősorban ismerni kell a népfogyatkozás okát. Pontosabban: okait, mert nem egy oka van. Általában ugye, szeretünk arra hivatkozni, hogy kevés gyerek születik, azért fogyunk. Ez igaz. De a fő oka a fogyásnak nem a mérsékelt gyerekszületés, habár már elég régi tendencia a felvidéki magyarok körében, hogy sokkal kisebb a szaporulatuk, mint a szlovákok szaporulata. Bár most már a szlovákok szaporulatával is baj van. De emlékszem arra, amikor a szlovákiai jelentést írtuk a hetvenes évek végén, rengeteg statisztikai adatot áttanulmányoztam. És ami megdöbbentett, hogy 1970 és 1978 között a szlovák nemzetiségűek lélekszáma 10%-kal megnőtt. Tehát a föderáció létrejötte után, egészen addig, amíg nem csengett le ez a pozitív hangulat, 10%-kal megnőtt a szlovák nemzetiségű lakosság lélekszáma. Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy a fogyásban a csökkenő népszaporulatnak lehet egy olyan oka is, hogy lelkileg és tudatilag kiszáradunk. Azért mondom, hogy okokat kell vizsgálni, mert az egyik ok az nyilvánvalóan az elszegényedés, a nagy munkanélküliség: a fiatal generáció egyharmada úgy tűnik el a szülőföldjéről, hogy nem vált retúrjegyet. Ők az ambíciózusak, akik nagyon hiányoznak nekünk. Soha nem gondoltam volna viszont, hogy a fiatal emberek a kezdeményezőkészségüket annyira el tudják veszíteni a nincstelenség meg a szorongatott társadalmi körülmények miatt, hogy semmi más nem jut eszükbe, csak hogy elmenjenek az aluljáróba kéregetni. Egyszer Budapesten történt meg, hogy rendőrök igazoltattak egy kéregető fiatal bandát, és kiderült, hogy királyhelmeciek. Tehát a társadalmi lezüllésünknek gazdasági és lelki okai is vannak, nem csupán az, hogy kevés gyerek születik. A kevés gyerek születésében nem is annyira a szociális körülmények vannak benne, hanem inkább a lelki körülmények. Nincs perspektíva. És ez sajnos az elmúlt húsz év politizálásának is egyik következménye. A pártegyesítésen való viaskodásoknak és az utána következő teljesen korrupt felvidéki magyar politikának. A legkorruptabb a felvidéki magyar politika.

A közönségből: Én azt kérdezném Duray Miklós úrtól, hogyan lehetne jobbá, hasznosabbá tenni a politikusaink munkáját a közösség számára? Mert én úgy látom, hogy már maguk a politikusok sem tudnak mit kezdeni saját magukkal, főleg ez az új gárda.
– Ebben van valami, csakhogy... hogy is mondjam... ezek a dolgok összefüggenek. Összefügg a politikus kreativitása azzal a környezettel, amelyben él. A környezet minősége pedig összefügg a politikus magatartásával. Tehát ezek a dolgok kölcsönhatásban vannak. Azért mondtam azt, hogy 1990-től számítva tulajdonképpen egyre rosszabbul teljesít a felvidéki magyar politika. De én azért azt hiszem, hogy mégiscsak van némi remény, mert van egy fiatal generáció, amely körülbelül olyan indíttatásokkal rendelkezik, mint mi a hatvanas években. Ez a Via Nova ICS. Tehát, szerintem megszülettek az új emberek, csak nem lenne szabad egy romhalmazt rájuk hagyni, mert nem fognak tudni vele mit kezdeni.
Úgy látom, az, hogy például van köztársaságielnök-jelöltje az MKP-nak, mintha egy kicsit felvillanyozta volna az embereket. Éppen arról beszélgettünk ma délután, hogy 1993-ban nem volt lehetőségünk arra, hogy államfőjelöltet állítsunk. 1999-ben egyértelműen Rudolf Schustert támogattuk, mert végül is ő ugyanúgy lehetne magyar is, mint ahogy nem az. 2004-ben rosszul játszottunk, ez egyértelmű. Abban, hogy akkor kellett volna-e vagy sem saját jelöltet indítani, nem tudok dönteni. 2009-ben viszont biztosan kellett volna saját jelöltet indítanunk, nem pedig Iveta Radičovát kellett volna támogatnunk. Mert ahogyan Radičová viselkedett....

A közönségből: De azért nem volt egyértelmű 2009-ben, hogy Radičová ennyire rossz választás lesz, hogy ennyire gerinctelenül viselkedik utána, a későbbiekben. Hogy teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy Dél-Szlovákia összes járásában ő győzött...

Egy másik megszólaló a közönségből: Én sok mindent megéltem már, mint ahogy sokan mások is itt. És sok mindent hajlandó vagyok le is nyelni. De egy kicsit beremegett alattam a szék, amikor Radičová azt mondta Bárdos Gyulára, hogy az a probléma vele, hogy magyar. És hogy etnikai párt van itt. Pedig az az etnikai párt húzta őt ki a csávából 2009-ben, tessék megnézni, főleg a második forduló utáni térképet: az egész ország vörös, vagyis Gašparovičé, kivéve a déli magyarlakta járásokat. Ezek után Radičovától tényleg gusztustalanság volt ez a köbön...

Csáky Pál: ...Tehát, summa summarum: nagy tisztelettel megköszönöm Önöknek, hogy eljöttek ma este, még egyszer megköszönöm kedves vendégünknek, Duray Miklósnak, hogy itt volt velünk. Miklós, köszönjük szépen!
– Köszönöm szépen én is.

(2014. február 3.)
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