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BESZÉLGETÉSEK EURÓPÁRÓL
KODOLÁNYI GYULA 

költõ, a Magyar Szemle fõszerkesztõje

Gerle János: Te Antall József tanácsadójaként jelen voltál 
az európai kapcsolatfelvétel kezdeténél. Érdekel, hogy ez 
milyen módon történt és mindjárt ehhez kapcsolódik az 
a kérdés is, hogy a köztudatban az MDF-SZDSZ paktum 
nyugati zsarolás terméke; vajon ez tekinthetõ-e akkor, a 
kapcsolat kezdetén, az elsõ gazdasági-politikai befolyáso-
lásnak?

Kodolányi Gyula: Az SZDSZ-MDF egyezségnek nyilván-
valóan voltak olyan körülményei is, amelyeket nyomásnak 
lehet tartani. Ezek között drámai volt a Nemzeti Bank hir-
telen kiürülése, mikor Magyarországról óriási pénzeket 
vontak ki nyugati bankok. De a belsõ politikai stabilitást 
is meg kellett teremteni a kormányzáshoz, hiszen az 
elõzõ parlament idõzített bombák tömegét hagyta ránk a 
kétharmados törvényekkel. Ennek megoldása elsõsorban 
magyar érdek volt.

Ami az európai integrációt illeti, az 1989-es ellenzék-
ben, amelybõl 1990-ben kormány és ellenzék lett, megvolt 
az egyetértés, és mi ezt vittük tovább, mint kormány. 1990 
júniusában és júliusában zajlottak le Antall József elsõ 
külföldi útjai. Elõször – ezt szimbolikusnak szántuk – egy 
német-francia hivatalos útra mentünk. Tárgyalásokat foly-
tattunk Münchenben, Stuttgartban, Bonnban és Párizsban, 
ez négy-öt nap volt különrepülõvel. Az út mögött Antallnak 
az a nagyon erõs meggyõzõdése munkált, hogy az európai 
integráció nemzetstratégiai érdek, másodszor az a felis-
merés, hogy az Európai Uniónak francia-német tengelye 
van, harmadszor pedig az a törekvés, hogy Magyarország 
jövõbeli kötõdése ne egypólusú legyen. Különösen a né-
met viszonylat fenyegetett ezzel gazdasági szempontból. 
Csehország a 90-es években nagyon erõsen Németország-
hoz fûzte a gazdaságát, mi viszont más, kiegyensúlyozott 
befektetésösztönzõ politikát követtünk: kezdettõl favori-
záltuk az amerikai és a francia befektetéseket is. 

Az elsõ utat követõ hetekben Antall József ellátogatott 
a NATO brüsszeli központjába, valamint részt vett a Varsói 
Szerzõdés híres moszkvai ülésén, ahol bejelentette, hogy 
Magyarország mindenképp kilép a Varsói Szerzõdésbõl, 
akkor is, ha azt megreformálják. 

Az európai integráció mint stratégiai cél nekünk 
nem jelentett kevesebbet, mint hogy Európának ahhoz a 
feléhez tartozunk, és ezt intézményesen és mindennapi 
kapcsolatainkban is érvényesíteni kell. Az hogy ez milyen 
áron történik és mennyi elõnnyel fog járni, fontos volt 
ugyan, de a jövõnk szempontjából másodlagos: egy nehéz 
feladatsorozat, amelyet lépésrõl lépésre kell majd megol-
dani. Abban persze bizonyosak voltunk, hogy a mérleg az 
elõnyök felé billen. 

Gerle János: Úgy tûnik ebbõl, amit elmondtál, hogy 
1990-ben ki kellett fejeznie a magyar kormánynak a hova-
tartozását és a jövõbeli stratégiáját. A probléma az, hogy 
a csatlakozás feltételei azóta fokozatosan romlottak. Nem 
ugyanolyan nyitottan fogadják ma Magyarországot, mint 
akkor. 

Kodolányi Gyula: A mi várakozásaink nagyon nagyok 

voltak. Bizonyos értelemben idealisták voltunk. Tény, 
hogy a fogadtatásunk nyugaton, mint a régió elsõ olyan 
országáé, ahol demokratikus választások révén jött létre új 
kormány, nagyon jó volt; rendkívüli kedvesség és nagyon 
meleg gesztusok fogadtak bennünket. Elég hamar kiderült 
azonban, hogy a Nyugatnak nincsen pénzügyi stratégiája 
a keleti csatlakozás költségeinek enyhítésére. Magyarán 
szólva, volt egy kimondatlan – majd pedig partnereink 
elõtt határozottan megfogalmazott – várakozás bennünk. 
Azt vártuk ebben a nagy történelmi pillanatban, amikor a 
Nyugat egyetlen puskalövés nélkül megnyerte a harma-
dik világháborút, ezzel pedig Európa újraegyesülése napi-
rendre került, hogy születik egy Marshall-tervhez hasonló 
távlatos elképzelés a keleti régió nyilvánvalóan költséges 
szerkezeti és gazdasági átállásának a finanszírozására. Ez 
azonban csak német-német relációban történt meg, csak 
Kohl érezte át a pillanat parancsát. Ahogy Antall mondta 
egyszer: sajnos Magyarországnak nincsen Nyugat-Ma-
gyarországa. Kelet-Németországnak volt, de ott sem ment 
zökkenõmentesen az átállás, bár hatalmas összegeket, évi 
százmilliárd márkát fordított Bonn a gyors, nagyon gyors 
felzárkóztatásra. 

Gerle János: Az elsõ tárgyalásokon már konkrétan föl-
merült az intézményes csatlakozás kérdése? Volt valamilyen 
ütemezési elképzelés?

Kodolányi Gyula: Igen, nyilvánvaló, hogy mi rögtön 
deklaráltuk nyugaton és itthoni tárgyalásainkon is, hogy 
természetesen az Unióhoz való csatlakozásban látjuk a 
jövõt. Kétségtelenül azt hittük, hogy ez gyorsabban fog 
menni, mint ahogy történt, bár emlékezetes marad nekem 
Gonzalez spanyol miniszterelnök figyelmeztetése, hogy 
Franco távozásától számítva az új Spanyolországnak is 12 
évébe telt, mire az Európai Unió befogadta. És bizony azt 
kell mondanom, hogy az ország teljes mértékben még most 
sem készült fel a csatlakozásra. Amirõl méltán esik szó: 
vannak olyan részei a magyar társadalomnak és a gazda-
ságnak, amelyeknek ez túlzott iramot, egy hatalmas ugrást 
tesz szükségessé. Másfelõl úgy is lehet fogalmazni, hogy 
az európai integráció nem egyéb, mint a rendszerváltozás 
folyamata. Ahhoz, hogy a rendszerváltozás beteljesedjék, 
lényegében ugyanazokat a társadalmi intézményeket és 
ösztönöket kell helyreállítanunk, mint amelyekre az integ-
rációban is szükségünk van. Nyilvánvaló, hogy egy közös-
ség, amelyik nem mûködik jól, nem ismeri a saját érdekeit, 
nincsen jövõképe, az nem tud jól csatlakozni az Európai 
Unióhoz, és azon belül sem fogja tudni jól képviselni a saját 
érdekeit. De a pozitívumok túlsúlyban vannak: azt hiszem, 
hogy az elmúlt tizenkét évben nagy lépéseket tettünk elõre. 
Tehát ez a két dolog nagyon erõsen összefügg. 

Gerle János: Ezzel kapcsolatban van két észrevételem. 
Az egyik, hogy ezalatt a 10-12 év alatt az amerikai befolyás 
nagyon erõssé és egyértelmûvé vált az Európai Unión be-
lül; a másik pedig az, hogy itt valóban a rendszerváltozás 
befejezéséhez szükséges lépésekrõl van-e szó; azok a fel-
tételek, amelyeket most kötelezõ érvénnyel a nyakunkba 
veszünk, egy természetes fejlõdés részeiként hatnak-e, 
vagy erõszakosan befolyásolják a magyar fejlõdés irányát 
és tempóját?
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Kodolányi Gyula: Biztos, hogy az EU-ban vannak 
szabályozások, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, holott 
nem lett volna rá szükségünk. De én találónak tartom a 
hasonlatot, hogy ami történik, olyan, mint egy második 
államalapítás. Magyarország most majdnem egy Szent Ist-
ván korabeli megrázkódtatás elõtt áll, de ha nem vállalja 
ezt a történelmi utat, akkor – azt gondolom –, bizonyosan 
vesztes lesz, és el fog süllyedni. Egész egyszerûen nincs más 
út, mint vállalni ezt a kihívást minden súlyával, és a lehetõ 
legjobban oldani meg a feladatot. Hogy ezt sokfajta módon 
lehet elvégezni, erre látjuk a konkrét példákat, a hihetet-
lenül sikeres ír csatlakozást, a kevésbé sikeres görög vagy 
portugál csatlakozást. Mindenesetre ezek olyan országok, 
amelyek nálunk fejletlenebbek voltak a második világhábo-
rú elõtt. Az ír szegénység legendás volt, és Írország egy fõre 
esõ nemzeti jövedelme tavaly elérte a britekét. A kultúra 
lehetõségeire pedig az utal, hogy az európai filmmûvészet 
élvonalában megjelent az ír film, hogy olyan kis országok, 
amelyek az elmúlt 15 évben csatlakoztak az Unióhoz, Dá-
nia és Írország a filmmûvészetben nagyhatalommá váltak. 
Ebben az mutatkozik meg, hogy õk tudtak élni az Unión 
belüli kultúrafinanszírozási lehetõségekkel, de úgy, hogy 
az identitásukat is meg tudták erõsíteni. 

Egyébként a kérdés elvi síkján maradva Antall számára 
az integráció egyik legfontosabb aspektusa az volt, hogy az 
EU elõdszervezeteit megalapító államférfiak felismerték, 
hogy a világháborúknak nem szabad megismétlõdniük, 
és elsõsorban a francia-német ellenségeskedésnek kell 
megszûnnie. Azt lehet mondani, hogy ez bámulatosan 
sikerült. Ma sajnos – már céloztam rá – nincsen ilyen 
messzenézõ politikus-csapat az Európai Unió élén, de 
az alapító atyák jól végezték a dolgukat és ez a szervezet 
ilyen értelemben sínen van. Nyilvánvaló, hogy a csatlako-
zás nekünk is esélyt ad a szomszédokkal való együttélés 
rendezésére, és hogy a határokon túl élõ magyarságnak 
az az integrációs keret, amelyben az EU országai élnek, 
a legjobb esélyt adja meg arra, hogy a határok, ha nem 
tûnnek is el, de átlátszóak legyenek. 

Nekünk ilyen szempontból is történelmi alkalom az 
integráció, és természetesen az árát meg kell fizetni. Sokan 
vannak köztünk, akik a politikai kiskorúság áldozatai, amin 
a négy évtizedes kommunista diktatúra és a két háború 
közötti felemás demokrácia után nem lehet csodálkozni 
– hogy is lehetne jó a magyarság politikai iskolázottsága? 
Ennek a gyermetegségnek jellegzetes vonása, hogy azt 
képzeljük, vannak az életben olyan helyzetek, amikor 
csak nyerünk. Ilyen azonban nincs. Minden nyereség 
áldozatokkal jár, és ezt tudni kell; azt is, hogy elsõsorban 
lehetõségeket nyerünk, amelyekkel meg kell próbálnunk 
élni, és velük járó korlátokat meg kell próbálnunk lebon-
tani vagy megkerülni. 

Gerle János: Két kérdés merült fel bennem megint. 
Az írekkel összehasonlítva: van-e a magyar társadalomban 
olyan kohézió, olyan önbizalom, olyan erõ, ami az íreket 
elõre lendítette – gondolok például az õket jellemzõ nép-
szaporulatra, mint tünetre. A másik kérdés, hogy az esélyek 
azonosak-e az írekével és más tagokéval? Itt kemény gazda-
sági feltételek vannak, ahogy mondtad, korábban sem volt 
pénzügyi stratégia a felzárkóztatásunkra, ami most konkrét 
számokban jelentkezik: nem kapjuk meg azt a támogatást, 
ami az átalakuláshoz szükséges.

Kodolányi Gyula: Sem mi, sem a többiek.
Gerle János: Igen, ez mind a tíz, most csatlakozó or-

szágra vonatkozik.
Kodolányi Gyula: Minden összehasonlítás sántít, más 

Írország és más Magyarország. Ha valami hasonlóság van 
a két nép közt – talán minden elfogultság nélkül mond-
hatom –, az a hallatlanul nagy kreativitás, amit mindenki 
megállapít az írekrõl és a magyarokról. Ezután szinte 
csak különbségek vannak, mert elõny az íreknek Anglia 
közelsége, bár ez nyilván árnyoldallal is jár. Aztán elõny 
az íreknek a hatalmas ír lobbi Amerikában, de megkérde-
zem, hogy van-e nekik vagy más hasonló országnak olyan 
fõvárosa, mint Budapest? Olyan mezõgazdasági, éghajlati 
adottságai? Vannak olyan értékeink, az államiságnak is, 
az anyagi kultúrának is – hadd utaljak az építészetre, a 
mérnöki kultúrára –, amelyeknek komoly hagyományai 
vannak, amelyek eredményei rossz állapotba kerültek 
a Kádár-korszak végére, de lehet rájuk anyagilag is meg 
spirituálisan is építeni.

Még az amerikai témára térnék vissza, ha már em-
lítetted. Az igazság az, hogy Amerika szerepe a csillogó 
látszatok ellenére Európában gazdaságilag csökkenõben 
van, és biztos, hogy ez a mostani ellentétben is szerepet 
játszik. Európa is, Amerika is felismeri és átérzi, hogy az 
Unió potenciálja nagyon komoly rivális az Egyesült Álla-
mok számára. 

Van itt azonban egy nagy stratégiai probléma. Az, hogy 
az EU mindmáig egyetlen krízishelyzetben sem tudott egy-
séges külpolitikát kidolgozni. Végig kellett szenvednünk, 
hogy az Európai Unió hogy tûrte tehetetlenül sok tízezer 
ember halálát a balkáni háborúban, és bizony az Egye-
sült Államok beavatkozása volt az – kétségtelenül Chirac 
elnök hirtelen támogatásával – ami a boszniai népirtást 
megállította. Koszovo esetében ugyanez történt, és ami-
kor mi kerültünk fenyegetett helyzetbe 1991-ben, akkor 
– meggyõzõdésem szerint, és ezt egy tanulmányban meg 
is írtam – a mi biztonságunkat az garantálta, hogy meg-
egyeztünk a NATO-val , hogy az AWACS gépek itt fognak 
cirkálni Magyarország légterében. A súlyos jugoszláv-szerb 
provokációk akkor szûntek meg. 

Tehát tetszik-e vagy sem, azt kell mondanom, hogy 
ma Európában nem jön létre egységes politikai akarat a 
krízishelyzetek megoldására, és az egyetlen ország, amely 
hajlandó ilyenkor fellépni, mégpedig többé-kevésbé azon 
is igyekezve, hogy cselekedetéhez erkölcsi indítékokat mu-
tasson fel – akár elfogadjuk ezeket, akár nem –, ez a NATO-t 
vezetõ Egyesült Államok. Attól tartok, hogy ez még egy 
darabig így is lesz, Európának ilyen értelemben szüksége 
van az Egyesült Államokra.

Gerle János: Ez azt jelenti, hogy a mostani iraki válság 
esetében is úgy ítéled meg, hogy az erkölcs Amerika oldalán 
áll, amikor az európai országok ellenzik ezt a háborút?

Kodolányi Gyula: Tudom, hogy a bírálók azt mondják, 
hogy itt csak az olajról van szó. De a kérdés sokkal bonyo-
lultabb. Nagyon nehéz áttekinteni ezt a helyzetet, mert 
az, aki nincs benne a külpolitikai döntéshozatal áramában 
– ezt most magamra értem –, annak nincsenek a kezében 
olyan bizalmas információk, amelyek a döntést befolyásol-
hatják. Ha feltételesen bizalmat szavazok Bush elnöknek 
– márpedig a jóhiszemûség ezt követeli –, akkor azt kell 
gondolnom, hogy nagyon komoly okai lehetnek az invá-
zióra. Sejteni is lehet ezek közül néhányat. Lehet, hogy itt 
most az a tét, hogy az iszlám fundamentalista terrorizmus 
lélektanilag megerõsödik-e, vagy kap egy nagyon komoly 
figyelmeztetést. Nem akarok a dolog egyéb bonyodalma-
iban hosszasan elmélyedni. Nyilvánvaló, hogy itt Európá-
ban a helyzetet részben másképp értékeljük, mert az is 
biztos, hogy Franciaországnak, Németországnak békében 
kell élnie a saját iszlám lakosságával. Az is biztos, hogy a 
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jövõ útja egészében csak ez lehet, az együttélés, a béke. 
Ennek a módozatait ki kell kísérletezni. Látva a francia 
helyzetet, ha errõl nem is beszélnek a francia politikusok 
– legalábbis ez nem tûnt fel –, egészen biztos, hogy az ál-
láspontjukat befolyásolja a hétmilliós arab népesség léte, 
s a német álláspontot aligha kevésbé, a török kisebbségé. 
Chirac mostani algériai útja látványos nyitás, és a felszínen 
sikeresnek látszik. 

Egész más témára keveredtünk át, de mivel Amerikáról 
beszéltél, ezt meg kellett említeni. Egyébként Amerika kér-
déséhez még hozzátartozik – ezt megírtam egy Mûvészet 
és globalizáció címû tanulmányban –, hogy az Egyesült 
Államok a globalizáló erõket képviseli a gazdaság és a 
kultúra terén, az európai integráció pedig nem. Ez tehát 
nagyon nagy különbség. 

Más a globalizáció – ezt nagyon fontos hangsúlyozni 
–, és más az európai integráció. A döntõ különbség az, 
hogy európai integrációban a helyi és nemzeti identitás-
nak nagyon nagy tere van, fõleg a kultúrában. Érdekes, 
hogy ez a legtöbb embernek elkerüli a figyelmét, pedig 
nekünk pontosan erre kellene odafigyelnünk, hogy itt 
nagyon komoly lehetõségek vannak. Azért is beszéltem 
az ír filmrõl, mert amennyiben globalizáló volna a kultu-
rális politika, akkor nem is volna ír film, akkor megette 
volna az olasz és a francia, vagy akadálytalanul érvényesült 
volna a hollywoodi beáramlás. A helyzet azonban az, hogy 
a hollywoodi nyomulás tekintetében Magyarországon a 
legrosszabb a helyzet, pontosan azért, mert nincsenek meg 
azok az eurokonform törvények, amelyek alternatívákhoz 
segítenének, támogatnák a magyar és az európai filmet. 
Gondoljunk arra, hogy Franciaországban az évi filmtermés 
ismét fölment kétszázra, holott tíz évvel ezelõtt válságban 
volt az egész szakma. Tehát az EU-nak van egy nagyon tu-
datos kulturális identitásvédõ politikája, amely az Unión 
belül, de azon kívül is akadályokat gördít az uniformizáció 
elé. Mégpedig pozitív diszkriminációval, támogatásokkal.

Gerle János: Ez ugyanígy vonatkozik a csatlakozó 
országokra?

Kodolányi Gyula: Természetesen. 
Gerle János: Nálunk a helyzet, úgy tudom, nagyrészt 

a tulajdonviszonyoktól függ, hogy a mozitulajdonos film-
forgalmazók milyen érdekeltségi viszonyban vannak a 
gyártókkal. 

Kodolányi Gyula: Az igazság az, hogy legalább öt-hat 
éve Magyarország közel milliárdos pénzt szerez európai 
forrásokból, most a filmrendezõkre gondolok. Már 1991-
92 során beléptünk azokba az európai programokba, 
amelyek támogatnak. Az egyikben sajnos elvesztettük a 
tagságunkat pontosan azért, mert a parlamenti patthelyzet 
megakadályozta a filmtörvény létrejöttét és a médiatörvény 
átalakítását. De intézményesen is, egyéni csatornákon is 
jelentõs európai pénzekhez jut a filmkészítés. 

Gerle János: Akár a filmekkel kapcsolatban is felvethetõ 
a kulturális szakadék kérdése. Lehet, hogy ez költõi kérdés: 
de te hogy látod, ad-e esélyt kiegyenlítõdésre a csatlako-
zás?

Kodolányi Gyula: Azt gondolom, hogy itt nekünk is 
sok tennivalónk van. A magyar mûvésztársadalom nagy 
része nem vetett számot azzal, hogy mi történt az utolsó 
15 évben, és azzal se, hogy elõtte mi történt. Hatalmasak 
az adósságai a magyar mûvészetnek, itt a leginkább a pró-
za és a film felelõsségére gondolok. Okolhatjuk ugyan a 
körülményeket, felhozhatjuk, hogy nincs meg a mûvészek 
anyagi biztonsága, nincsenek megfelelõ ösztöndíjak; nem 
tagadom, hogy itt nagy hiányosságok vannak, amiben a 

rendszerváltó elit a hibás. Azt is látom viszont, hogy a ma-
gyar mûvészet nem látja el azokat a feladatait, amelyeket 
el kell látnia. 

Amikor a magyar filmek újra olyanok lesznek, akkor 
majd el fog menni a közönség a mozikba. Ez szigorú 
minõsítés, nagyon sarkos, lehet finomítani, de a jogo-
sultságát mutatja, hogy van ellenpélda, van egy-két film, 
amelynek volt komoly közönségsikere, és azok jó filmek, 
szólnak valamirõl és jól meg is vannak csinálva. Engem 
például rendkívül meglep, hogy nem történik meg sem a 
prózában, sem a filmen a kommunista idõszak olyan mély-
ségben történõ feldolgozása, amilyennek most, a szólás-
szabadság idején és az idõtávlat birtokában nincs akadálya. 
Az más kérdés, hogy arra a támogatásra valóban szükség 
volna, amit említettem, ami valamennyire visszaszorítaná a 
hollywoodi nyomulást, másrészt olyan forrásokat juttatna 
a filmnek, amelybõl több és jobb kiállítású filmeket lehetne 
csinálni. Az irodalom helyzete más, még rosszabb, mert 
nem tudom, hogyan lehet ma belefogni egy regény meg-
írásába. Az legalább két évet visz el. Ahhoz az kellene, hogy 
valaki legalább havi százezer forintos ösztöndíjat kapjon 
két éven át. Alig van ilyen lehetõség, és ez nagyon nagy 
probléma. Biztos tehát, hogy a mostoha anyagi helyzet is 
oka, hogy alig születnek olyan mûvek, amelyek érdeklik 
az embereket. 

Gerle János: A szomszédos országokkal, a velünk 
együtt csatlakozókkal milyen kapcsolatfelvétel történt és 
mikor?

Kodolányi Gyula: Antall gondolata volt a visegrádi 
együttmûködés, aminek ebben a tekintetben óriási volt a 
hozadéka. 1990 novemberében ültünk le a párizsi EBEÉ 
konferencia során egy melléktárgyalásra a cseh és a lengyel 
küldöttséggel, Havellel és Walesával, hogy megbeszéljük az 
együttmûködés feltételeit. Antall ötlete nagyon jó fogad-
tatást kapott. 1991 februárjában nálunk volt az elsõ ülés, 
jelképesen Visegrádon, a régi közép-európai szövetkezés 
mintájára. Ehhez az együttmûködéshez szánt szándékkal 
nem rendeltünk formalizált intézményrendszert gazdasági 
vagy egyéb téren. Az igazi értelme az volt, hogy összehan-
goljuk a fellépésünket az integrációs témában, a NATO-ba 
való bejutás témájában, a keleti politikában, és természete-
sen az, hogy a folyamatos párbeszédben az egymáshoz való 
viszonyunkat hozzuk rendbe. Ez nagyon jól mûködött. 

Sajnos Horn Gyula és Kovács László azt gondolták, 
hogy nincs rá szükség, többé-kevésbé fel is függesztették 
egy idõre. Volt partnerük is ehhez: Vaclav Klaus, aki szin-
tén nem lelkesedett a közép-európai együttmûködésért. 
Klausnak rendkívül leegyszerûsített gondolkodása volt 
ebben a kérdésben – õ nem stratéga, hanem gazdasági, 
pénzügyi szakember. Nekem is kifejtette egyszer, hogy 
Csehország akadály nélkül tud kapcsolódni a Nyugathoz, 
ezt Magyarország is megteheti, Lengyelországra itt nincs 
szükség, az csak kolonc. A tények azt mutatják, hogy Cseh-
országnak óriási problémái támadtak a csatlakozás elõtti 
utolsó pillanatban a Benes-dekrétumok miatt; és igenis 
csak Lengyelországgal együtt tudunk belépni. Tehát Klaus 
alaposan félreismerte a történelmi helyzetet és a nyugati 
stratégiát. Nyugatnak kulcskérdés Lengyelország befoga-
dása az Európai Unióba. Ezt õ nem látta. 

Orbán miniszterelnöksége idején helyreállt ez az 
együttmûködés, és azt gondolom, hogy a belépés után 
is szükség lesz rá. Vannak itt közös körülmények, és nyil-
vánvaló, hogy egy országblokk sokkal hatékonyabban 
tud fellépni, mint egy ország egyedül. Az Európai Unión 
belül is létrejönnek ideiglenes meg állandó koalíciók, jól 
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kitapintható például a déli országok érdekszövetsége, 
ami Magyarország számára nem volt túlságosan kedvezõ 
az erõs mezõgazdaságunk miatt a belépési tárgyalásoknál. 
Spanyolország, Portugália és Görögország nem könnyítette 
meg a dolgunkat. Vannak másféle koalíciók, az integráció 
mértékének ügyében Anglia és Dánia rendszeresen hason-
lóképpen nyilatkozik, õk egy lazább integráció hívei. 

Bizonyos vagyok benne, hogy a közép-európai 
együttmûködés az EU-n belül is gyümölcsözõ lesz és 
nagyon jó, hogy ennek már megvannak a kialakult csa-
tornái. 

A magyar társadalomban meglévõ politikai megosz-
tottság viszont nehezíti a helyzetünket. Ilyen indulatos 
megosztottság Írországban, talán még Csehországban 
sincs. Vannak párhuzamai a nagy európai országokban, 
Franciországban vagy Németországban, ahol szenvedélyes 
a két oldal szembenállása, és emögött komoly ideológiai 
alap van, tehát nem pusztán egy hiszterizált konfliktus ez, 
bár hisztériakeltés is folyik. Észtországnak vannak problé-
mái a nagy orosz kisebbséggel, de maga a politikai osztály 
nem vitázik annyit a maga berkein belül. 

Egy belsõ konszenzusra képes országnak könnyebb a 
stratégiáját kidolgoznia, azt, hogy hogyan fogja képvisel-
ni a saját érdekeit az integrációban. Általában könnyebb 
azoknak az országoknak a helyzete, ahol a politikusok 
és az értelmiségiek szövetséget tudnak kötni. Ezt azért 
említem, mert Magyarországon megint felütötte a fejét 
az a típusú értelmiségi magatartás, amely a politikában 
mindig valami rosszat, de mindenképpen valami piszkosat 
lát, a politikusok viszont nem veszik észre, hogy õk nem 
képesek stratégiai gondolatok kidolgozására. Így sajnála-
tosan elkülönül egymástól a két szféra, ami azzal jár, hogy 
a politika intellektuális színvonala lezuhan, az értelmiség 
pedig forog a saját keserû levében, és nem termi meg 
azokat a gondolatokat, amelyek az egész ország számára 
fontosak volnának. 

Gerle János: A megosztottság különös, mert a csatla-
kozás kérdésében minden politikai erõ egyformán foglal 
állást… 

Kodolányi Gyula: Biztos, hogy ilyen értelemben ez jó 
pillanat, a politikusoknak ezt meg kellene ragadniuk, mint 
lehetõséget. Van egy kisebbség, amely tragédiának tartja az 
Unióba való belépést és a legapokaliptikusabb megfogal-
mazásokat halljuk ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy 
Koppány népe ma is itt él közöttünk. Ne felejtsük el, hogy 
az a bizonyos szentistváni fordulat rettenetes testvérviszály-
ok és vérontás nyomán, lényegében egy teljes évszázad 
alatt zajlott le, és az ilyen hagyományok egy nép történeté-
ben sajnos tovább élnek. Én irracionálisnak tartom ezeket 
a Koppány-féle félelmeket. Sokkal veszélyesebb volna, ha 
megmaradnánk különálló, portyázó népnek. Nekünk nin-
csen a Svájcéhoz hasonló különleges helyzetünk.

Gerle János: A kérdést úgy akartam folytatni, hogy a 
csatlakozással kapcsolatban egységes politikai álláspont 
van, bár a stratégia kérdésében lényegesek a különbsé-
gek. De a jelentõs, és úgy tûnik, hogy növekvõ társadalmi 
csoportnak – a közvéleménykutatások szerint legalább 30 
százalékról van szó –, a csatlakozás ellenzékének nincs 
politikailag szervezett vezetõ ereje, amely a kétségek ma-
nifesztálására alkalmas volna. Marad a Koppány-féle rossz 
lelkiállapot. 

Kodolányi Gyula: Pontosan, és az az érzés, hogy ne-
künk csak ellenségeink vannak, nincsenek barátaink. De 
senkinek sincsenek barátai ilyen értelemben. Ezt sajnos 
látni kell, a politika az érdekek világa. Azonban ezeknek az 

érdekeknek a világában igenis érvényesülnek messzelátó 
stratégiai felismerések, és úgy gondolom, hogy a magya-
rok csatlakozása is egy messzelátó felismerés gyümölcse 
mindkét oldalról. Amikor odaérünk a részletekhez, akkor 
már kétségtelenül mindenki keményen önérdeket kép-
visel. Az emelkedettségre ott kevés példa van, gondolok 
különösképpen a hivatalos uniós tárgyalópartnerekre. De 
a gondolat, azt gondolom, hogy korszerû: ez Európa útja, 
és ez Magyarországé. 

DR. DIENES-OEHM EGON
a Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági 

Államtitkárságának fõcsoportfõnöke

Gerle János: Kérem, mondja el, hogyan alakult a csatlako-
zás folyamata, amióta Ön személyesen kapcsolatba került 
ezzel a témával.

Dienes-Oehm Egon: Az intézményesített európai integ-
rációval szerencsém és módom volt régóta foglalkozni. A 
hetvenes években a Külkereskedelmi Minisztériumban dol-
goztam, és akkor még mint ellenség jelent meg az Európai 
Gazdasági Közösség. Ugyanakkor partner is volt, mert a 
kereskedelem jó részét egyre inkább – már amennyire a 
Szovjetunió, a KGST megengedte –, velük bonyolítottuk 
le, és én ennek a kereskedelempolitikai, jogi problémáit 
kezeltem. 

Izgalmas jelenség volt a huszadik században egy olyan 
államközösség léte, amelynek születése, mûködése a jogon 
alapul, hiszen ezt az integrációt nem annyira természetes 
folyamatok hozták létre, mint a politikai akarat. Az más 
kérdés, hogy a gazdaságot találták alkalmasnak arra, 
hogy a francia-német ellenségeskedést megszüntetendõ, 
az ötvenes évek közepén fogjanak össze azok a nyugat-
európai országok, amelyek a háborúban egyébként is 
hatalmas károkat szenvedtek. Elsõsorban a német-francia 
ellenségeskedés megszüntetése, másodsorban a szovjet 
veszély elkerülése ösztönözte õket, hogy összefogjanak, 
hogy együtt virágoztassák fel a gazdaságot, hogy lebontsák 
azokat a nemzeti korlátokat, amelyek az évszázadok során 
épültek.

Körülbelül ezek a gondolatok járhattak Jean Monnet és 
a többiek fejében, akik létrehozták elõször az Európai Szén- 
és Acélközösséget, aztán az Európai Gazdasági Közösséget, 
amely utóbbi kivájta az egész integrációs folyamat medrét. 
Annyiban alulról építkeztek, amennyiben a gazdaság terü-
letén próbálták meg integrálni az országokat. A kereskedel-
mi kapcsolatokban egységként jelent meg hat állam, majd 
kilenc, aztán a bõvítések következtében tizenkettõ. Nem 
Franciaországgal kötöttek szerzõdést a kívülállók, nem Né-
metországgal, hanem az Európai Gazdasági Közösséggel.

Az EGK a hetvenes és a nyolcvanas években tehát rész-
ben politikai ellenfélként, részben gazdasági partnerként, 
de mindenképp szembenálló félként viszonyult Magyaror-
szághoz. A rendszerváltozás után megváltozott a politikai 
környezet Magyarországon és a többi közép-kelet-európai 
országban, és a korábbi ellenségbõl barát, társ, végül majd 
a közösség tagja lesz. A kilencvenes évek elején kötöttünk 
egy európai megállapodást, egy társulási szerzõdést, ami 
már közelebb vitt ahhoz a négy gazdasági szabadsághoz, 
amelyre maga az Európai Gazdasági közösség is épült, 
tehát az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tõke 
szabad áramlásának eszméjéhez. Amikor megkötöttük a 
megállapodást, a Közösség már azt is tudta, hogy mikor 


