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Előzmények
Hogyan kerültem ide? Amikor annak idején, 1978-ban Maurice Paléologue könyvét, A cá-
rok Oroszországát fordítottam, egyetlen pillanatra sem gondoltam arra, hogy egykor majd 
olyan pozícióba kerülhetek, mint Paléologue, aki hazája nagykövete volt Szentpétervárott 
a legizgalmasabb történelmi időszakban, 1914-től 1917-ig. Történetéből akkor az érdekelt 
elsősorban, hogy vajon kikerülhetetlen volt-e az, ami az első világháború után bekövetke-
zett, vagyis Magyarország megcsonkítása.

Megismersz? Ezt Antall József kérdezi tőlem 1984 szeptemberében a Ferihegyi repü-
lőtéren. A Santa Barbarába készülő Kodolányi családot kísértük ki, Antall az ugyancsak 
Amerikába tartó Jeszenszky Gézáékat. – Ezt talán inkább nekem kellene kérdeznem, ta-
nár úr – felelem kissé zavarban. A Toldy Ferenc Gimnáziumba jártam 1954-től 1958-ig. 
Harmadikos voltam, amikor október 23-án, ebéd után, együtt mentünk ki osztálytársa-
immal a Bem térre, ahová akkor még csak közeledett a tüntető menet. A filmhíradó fel is 
vett bennünket; akkoriban hetente készült, minden film előtt levetítették, a miénk per-
sze már nem kerülhetett adásba. Máig sem tudom, megőrizték-e, láthatók vagyunk-e azon 
a szép októberi délutánon.

1957. március 15-én igazgatónk, Korenchy Lajos mondott ünnepi beszédet a díszte-
remben. Amikor, beszéde közepe táján, a szocializmus szót kiejtette, olyan fenyegető mo-
raj tört föl a teremben, hogy ijedten megtorpant, azután magasabbra sebességre kapcsol-
va, másra tért, úgy folytatta. A tanév végén a tanári kar felét eltávolították, köztük Jávor 
Albertet, szeretett osztályfőnökünket, s jöttek az újak, Komlós Gyula, Féja Endre, Antall 
József. Antall, akit büntetésből helyeztek át az Eötvösből, hamar az iskola legnépszerűbb 
tanára lett, mindenki ismerte, azok is, mint én, akiket nem tanított.

Fordítva is igaz, ő is ismert mindenkit, azokat is, akiket nem tanított. Persze ismerte apá-
mat, aki előzőleg a Rákócziánumban volt igazgató, majd 1957-től egyszerűen tanár a Jurá-
nyiban, s ismerte keresztapámat, Gyergyai Albertet, akiről később azt mondta nekem: az 
egyetlen tanár volt az egyetemen az ötvenes évek elején, akivel úgy beszélgethetett, hogy 
nem kellett vigyáznia arra, hogy mit mond. Huszonhat év telt el 1958 óta, amikor Antall 
Józsefet Ferihegyen viszont láttam, váltottunk néhány szót, azután ment mindegyikünk 
a maga útjára. Én pár nappal később vissza Párizsba, ahol már harmadik éve működtem 
vendégtanárként a Sorbonne Nouvelle egyetemen. Újabb négy és fél év telt el Ferihegy után, 
amikor 1989 februárjában, egy vasárnap délután telefonon keresett. Úgy beszélt, mintha 
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napi kapcsolatban lennénk. Megalakul, mondta, az Emberi Jogok Ligájának magyar tago-
zata, arra kér, legyek ott egy héttel rá az alakuló ülésen, mert szerepet szán nekem a létre-
hozandó szervezetben. Meghökkentett, de ugyanakkor örömmel töltött el a kérés. Nem 
sokkal előbb fordítottam magyarra Montesquieu pazar esszéjét, A rómaiak nagyságának és 
hanyatlásának okairól címűt, amely meggyőzően bizonyítja, hogy az egyetlen élhető politi-
kai rendszer a hatalmi ágak megosztásán alapuló demokrácia. Akkoriban olvastam Alexis 
Tocqueville idevágó, a demokrácia mibenlétét elemző esszéjét, A demokrácia Amerikában 
címűt, s Szekfű Gyula Három nemzedékét, amelyből azt a tanulságot szűrtem le, hogy az 
a szisztéma, amely a gyűlöletre alapozza ideológiáját, előbb-utóbb halálra van ítélve. Vagyis 
idejét láttam, hogy részt vegyek a változásokért kiálló mozgalomban.

Az alakuló ülésre rá következő vasárnap az Orvostörténeti Múzeumban, Antall munka-
helyén került sor. Antall maga csak elnökségi tag kívánt lenni, Csoóri Sándor lett az elnök, 
Göncz Árpád és Vásárhelyi Miklós a két alelnök, s jómagam, Antall javaslatára, a főtitkár. 
Funkciót kapott még Boross Péter, az elnökség tagja lett Mészöly Miklós, Illyés Mária, Ko-
dolányi Gyula, Entz Géza. Két franciaországi magyar is ott volt az alakuló összejövetelen, 
Philippovich Tamás és Tar Pál. Tar gimnáziumi osztálytársa volt Antallnak. Amint hamaro-
san megtudtam: egy harmadik barátjukkal, Kiss Györggyel ők alkották a nevezetes akttriót.

Antall nemsokára újabb szervezetet hívott életre, az Európa Mozgalom magyar tagoza-
tát, ahová megint meghívott, ezúttal elnökségi tagnak. Ebbe a szervezetbe bevonta, töb-
bek közt, Mécs Imrét és Balázs Pétert is. De a két egyesület pár hónap alatt kiüresedett, 
mert tagjaik nagy részét elszippantották az újonnan létrejött ellenzéki pártok, elsősorban 
az MDF és az SzDSz.

1989 februárjában éppen Párizsban voltam egy konferencián, amikor Pozsgay Imre be-
jelentette az egypártrendszer végét, s kimondta, hogy szabad választások következnek. Em-
lékszem pontosan a jelenetre, a rue Bonaparte-on sétáltunk Hazai Györggyel, ott vettem 
meg a Le Monde-ot, amely a szenzációs hírt közölte. Májusban elmentünk Anikóval arra 
az esztergomi gyűlésre, amelyet az MDF szervezett a Duna eltérítése elleni tiltakozásként. 
Akadt néhány értelmes előadás, de az általános színvonal nem volt túlságosan biztató. Az 
egyik szervező Kodolányi Gyula volt, aki – előtte, utána – többször is hívott, vegyünk részt 
azokban az akciókban, melyeket az MDF szervez. Egészen addig, míg magam kezdemé-
nyeztem egyet: próbáljuk felhívni a legfőbb francia politikusok figyelmét arra a rettenetre, 
ami Erdélyben készül. A fékevesztett Ceauşescu szisztematizációja a falvak elsorvasztását 
tervezte, a falusi lakosság városi panelekbe terelését, a térség életének radikális átalakítását.

Kilenc levelet fogalmaztam meg, nagyjából azonos szöveggel, az emberi jogok durva meg-
sértésének nevezve azt, ami Romániában történik. Hárman írtuk alá a leveleket, Joó Rudolf, 
az MDF külügyi bizottságának vezetője, Kodolányi Gyula és jómagam. A címzettek közt 
volt Pierre Mauroy szocialista párti volt miniszterelnök, több miniszter, Georges Marchais, 
a kommunista párt főtitkára és néhány jobbközép politikus. De hogyan juttassuk el tilta-
kozásunkat a címzetteknek? Sikerült kapcsolatba lépnünk Jean-Pierre Lafosse követségi el-
ső tanácsossal, aki vállalta, hogy célba juttatja a leveleket. Meg is tette.

Kilencből hárman feleltek. A volt miniszterelnök Mauroy, politikusi karrierje előtt tör-
ténelem–földrajz szakos tanár, Budapest helyett Bukarestbe címezte semmitmondó vála-
szát. Értő, rokonszenvező levelet küldött François Léotard, a jobbközép Parti Républicain 
elnöke, és a kommunista Georges Marchais. Marchais levelét, mint utóbb megtudtam, jó 
ismerősünk, a Párizsban magyar szakra járó Henri Toulouze fogalmazta.

Közben megkezdődtek a kerekasztal tárgyalások. Az MDF elnöke még Bíró Zoltán volt, 
de a párt nevében már Szabad György és Antall József tárgyalt. Mint franciául tudót meg-
megkerestek olykor francia rádiósok, televíziósok; egy nyári késő délután Szabadot hívtam 
föl, mondja el, mi történt aznap, hogy azután elmondhassam a  rádióriporternek. Szep-
tem ber elején Norvégiában vettem részt egy nemzetközi irodalomkritikusi konferencián, 
a norvég kollégák lelkesen kommentálták a Magyarországról érkező híreket. Pesten azt be-
szélik, mondta Szabolcsi Miklós, akivel együtt képviseltem a magyar kritikát, hogy Antall 
lesz a miniszterelnök. Lehetséges, mondtam, mert nekem fogalmam sem volt róla, hogy 
ez készül; de végül Szabolcsinak lett igaza.

Megalakult az MDF külügyi bizottsága, eleinte Joó Rudolf irányította, később azután 
Jeszenszky Géza, tagja lett Bollobás Enikő, Kodolányi Gyula, Gergely András, Granasztói 
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György, Erdődy Gábor, Kiss Gy. Csaba, Csuday Csaba. Októberben Antallt választot-
ták meg az MDF elnökévé. Záporoztak a meghívások, Granasztói az olasz Szocialista Párt 
kongresszusán képviselte a Fórumot, magam a Liberális Internacionálé párizsi kongresz-
szusán, ahová az MDF-en kívül meghívást kapott az SzDSz, a Fidesz, sőt még a Függet-
len Kisgazdapárt is. Antall aztán próbált rendet tenni ezen a területen is, deklarálta, hogy 
a nyugat-európai kereszténydemokrata és konzervatív pártok a Fórum valódi szövetségesei.

Jöttek egymás után Pestre a  vezető jobbközép francia politikusok, Jacques Godfrain, 
Charles Millon, Louis Jung szenátor, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d’Estaing; 
mire nagykövet lettem, nagy részüket már személyesen ismertem. Mint ahogyan a kormá-
nyon lévő szocialistákat is, a Budapesten járók, Roland Dumas, Pierre Joxe az ellenzékkel 
is találkozni kívántak, ezekre a találkozókra a nagykövet asszony, Christiane Malitchenko 
Csaba utcai rezidenciáján került sor. A közvetítő Jean-Pierre Lafosse volt, akivel jó barát-
ságba kerültem. A  rezidenciára magyar részről többnyire ugyanazok voltak hivatalosak: 
Antall József, Tamás Gáspár Miklós, a kisgazda Ravasz Károly, a szociáldemokrata Petra-
sovits Anna, a fideszes Rockenbauer Zoltán. Azt hallottam a többiektől, mondta nekem 
Jacques Faure, a miniszterét, Dumas-t kísérő külügyminisztériumi főosztályvezető, hogy 
magukat Pozsgay Imre pénzeli. Mutatom Önnek a tárcámat, főosztályvezető úr, feleltem, 
mindjárt meglátja, hogyan állunk anyagilag. Csehül állunk. Közben Pierre Joxe-nál Tamás 
Gáspár Miklós próbálkozott. Az ötödik kerület, a Belváros képviselője leszek, mondta ne-
ki, s köztudomású, folytatta, hogy hagyományosan az itt megválasztott képviselők közül 
került ki a magyar miniszterelnök. De Joxe végig sem hallgatta, már Antall felé tartott, ve-
le kívánt eszmét cserélni.

Decemberben Alain Juppé, az RPR főtitkára érkezett Budapestre. Ekkor tűnt fel An-
tall környezetében Kiss György, a hajdani piarista osztálytárs, aki afféle kabinetfőnöki te-
endőket látott el az MDF elnöke körül. Januárban a lakásunkon, nagy társasággal ünne-
peltük ötvenedik születésnapomat. Új francia nagykövet érkezett, Pierre Brochand, hogy 
előkészítse Mitterrand látogatását. Antall Józseffel együtt kerestük fel a Lendvay utcában. 
A Bem térről indultunk Antall ütött-kopott kék Ladáján; a jövendő miniszterelnök kinyi-
totta számomra a jobboldali ajtót, s csak akkor ült be a kocsiba, amikor én már elhelyez-
kedtem. Udvarias volt mindig, természetesen, magától értetődően. Brochand meghökken-
ten hallgatta az 1941–42-ben Németországból megszökött és Magyarországon menedékjo-
got kapott francia hadifogoly tisztek történetét, akiket a Belügyminisztériumban szolgáló 
idősebb Antall József Balatonbogláron helyezett el; a tizenegy esztendős ifjabb Antall ma-
ga is ott volt azon a július 14-i ünnepségen, ahol felhúzták a francia lobogót. Antall, mint 
tárgyalásain mindig, megadta az alaphangot, Brochand azontúl esküdött rá.

Februárban, Granasztóival együtt, az RPR kongresszusán vettem részt Le Bourget-ban. 
Közeledtek az első szabad választások. Lafosse, akivel rendszeresen eszmét cseréltünk, foly-
ton arról faggatott, ki fog vajon nyerni. A helyzet nem volt egyértelmű, az őszi négykérdé-
ses népszavazással az SzDSz erőre kapott, s tudni lehetett, hogy az amerikaiak, az angolok, 
talán a németek is, teljes erővel a liberálisok szekerét tolják. Soros György is besegített, jó-
tékony akcióival egyértelműen az SzDSz-t és a Fideszt támogatta. A fórumosok kishitűek 
voltak, egy összejövetelen a Selyemgombolyítóban, a Gallupot képviselő Hankiss Elem-
ér hiába győzködte a jelenlevőket, hogy van esélye az MDF-nek. Ha tévedsz, és én miat-
tad téves előrejelzést küldök a kormányomnak, mondta nekem Lafosse, félig tréfásan, félig 
dühösen, akkor engem kirúgnak, és annak te leszel az oka. A francia követség volt ugyan-
is az egyedüli a nyugat-európai követségek közül, amelyik nem a liberálisok győzelmét je-
lezte kormányának.

Iszonyú tempóban követték egymást az események. 1990 áprilisában az MDF megnyer-
te a választásokat, a kisgazdákkal és a kereszténydemokratákkal többséget alkotott az or-
szággyűlésben. Ahogyan Szabolcsi megjósolta, Antall kapott kormányalakítási megbízást.

1989 őszén megpályáztam a párizsi Magyar Intézet igazgatói állását. A pályázatról dön-
tő hét tagú bírálóbizottság egyhangúan engem választott ki. Novemberben a török nagy-
követség fogadásán Rátkai Ferenc kulturális miniszterhelyettes félrevont, s figyelmeztetett: 
Horn Gyula – akkor külügyminiszter volt – nagyon haragszik rád. Sejtelmem sem volt, 
s azóta sem tudtam meg, hogy vajon miért. Kiss Gy. Csaba, amikor elújságoltam neki az 
igazgatói pályázat megnyerését, letorkolt; te nem igazgató leszel Párizsban, hanem nagy-



50

követ. Az áprilisi választások után valóban elkezdődtek a tervezgetések, hogy a fórumosok 
közül ki milyen feladatot kaphat a kormányalakítás után. Jeszenszky Géza lakásán Kodo-
lányi Gyulával együtt hármasban tanakodtunk azon, hogy ki mire lehet alkalmas. Antall 
gyakran emlegette a negyven huszár metaforát, hogy ugyanis rettentően kevesen vagyunk, 
de – körbe-körbe vonulva – úgy kell tennünk, mintha mindenütt ott lennénk.

Akadtak ebből kifolyólag groteszk jelenetek. Bár elsősorban a külkapcsolatokkal foglal-
koztam, mint egyetemi ember olykor oktatási ügyekben is képviseltem az MDF-et. Így pél-
dául ott voltam februárban a Művelődési Minisztériumban azon a megbeszélésen, ahol a Vi-
lágbank két küldöttje azt magyarázta Manherz Károly miniszterhelyettesnek és csapatának, 
hogyan kellene észszerűsíteni a felsőoktatást azoknak a szakoknak a kiiktatásával, amelyek 
kevés hallgatót fogadnak, és amelyek működtetése így nem gazdaságos. A pénzügyi bürok-
raták ostobasága, vettem észre, független a politikai rendszerek minőségétől. A választások 
után, de még a kormányalakítás előtt megkezdődtek az ilyenkor szokásos átadások-átvéte-
lek. A művelődési minisztérium átvételére a miniszterelnök Kulin Ferencet jelölte ki. Ku-
lin körülnézett a Bem téri székházban, s minthogy útjába akadtam, engem kért meg, kí-
sérjem el a Szalay utcába, ahol már vár ránk a miniszter. Glatz Ferenc a miniszteri tárgya-
lóban fogadott bennünket, helyettesei (köztük egyetemi évfolyamtársam és jó kollegám, 
Pusztai Ferenc) társaságában, a hosszú asztalon vaskos dossziék sokasága. A miniszter ünne-
pélyesen átadta, Kulin pár szóval köszönetet mondott, s jelképesen átvette. De végül nem 
ő lett az Antall-kormány minisztere, más feladatot kapott, méghozzá az Országgyűlésben.

Egy verőfényes májusi vasárnapon Illyésékhez voltunk hivatalosak kora délután. Az eme-
leti óriási könyvtárszobában Kodolányi Gyula várt bennünket, ott volt már Lengyel László 
és Gombár Csaba, vártuk Antallt. Antall Jeszenszkyvel érkezett, előtte az Apponyi téri lakás-
ban, ahol még, fiatal házasként, maga Antall is lakott, együtt ebédeltek. Kimentünk a terasz-
ra, ahonnét pazar kilátás nyílik a Dunára és a városra; Jeszenszky félrevont. Az ebédnél ar-
ról beszéltünk, mondta, hogy Jóska téged kérne föl művelődésügyi miniszternek. Meghök-
kentem, és villámgyorsan végig gondoltam, vállalható volna-e a feladat. A kulturális szféra 
annyira megosztott, hogy bármiféle intézkedés beleütközne a kisebbség, vagy akár a több-
ség akaratába. Az oktatási rendszerekhez pedig, bár az évek során tanítottam általános is-
kolában, gimnáziumban és egyetemen is, rendszerszinten igazából nem értek. Légy szíves, 
mondd meg neki, feleltem, hogy nem tudnám vállalni, inkább foglalkoznék azzal, ami-
vel most már közel egy éve, a megújításra váró francia kapcsolatokkal. Antall végül Csoóri 
Sándor javaslatára Andrásfalvy Bertalan néprajztudóst nevezte ki művelődési miniszterré.

Június elején a kormány nagykövetnek jelölt Franciaországba. Az Országgyűlés külügyi 
bizottsága hallgatott meg, a Bécsbe jelölt Hunkár Dénes után. Horn Gyula volt a bizott-
ság elnöke. Láthatóan nem nagyon tetszett neki, amit elmondtam, t.i., hogy egyrészt Tri-
anon, másrészt a kommunista időszak pangásos évei után új alapra kell helyeznünk a ma-
gyar–francia kapcsolatokat. Az MDF-eseken kívül az SzDSz képviselő Tamás Gáspár Mik-
lós támogatta kinevezésemet, mintha a politikai különbségeket felülírná, ami közös ben-
nünk, a humán kultúra iránti elkötelezettségünk. A tanév végétől fogva teljes munkaidő-
ben bejártam a Külügyminisztériumba, próbáltam előkészíteni párizsi tevékenységemet. 
Pierre Brochand meghívott, töltsek el vele a Lendvay utcai nagykövetségen egy teljes na-
pot; áttekintettünk minden témát, ami a kétoldalú kapcsolatokban fontosnak mutatkoz-
hatott. Fölkerestem az újdonsült minisztereket. A honvédelmi miniszter, Für Lajos, visz-
szaküldte a látogatónak kávét és vizet kínáló titkárnőjét; inkább fröccsöznék egyet a bará-
tommal, mondta. Horváth Balázs belügyminiszter a mennyezetre mutogatott, amikor be-
szélgetni kezdtünk, mintha azt jelezné, lehallgatnak bennünket. Nem tudom, igaza volt-e. 
Boross Péter, aki államtitkári rangban a titkosszolgálatokat felügyelte, telefont kapott a mi-
niszterelnöktől; alig beszéltünk öt percet, felugrott és rohant át a Parlamentbe.

A köztársasági elnök augusztus elején ünnepélyes körülmények közepette adta át az új 
nagyköveteknek a megbízó levelet. Augusztus közepén egy hétre Párizsba utaztunk, hogy 
saját szemünkkel lássuk, milyen körülmények várnak ránk. A kinn töltött egy hét alatt 
találkoztam, a Magyar Intézet nagytermében, a párizsi magyarokkal, és együtt vacsoráz-
tunk a híres Cousteau kapitánnyal, aki egy Magyarországra tervezett filmezés engedélyezé-
si ügyében várt tőlem segítséget. Egy tengeri halakra specializálódott étterem teraszán ül-
tünk a Boulevard des Italiens-en, a kapitány ontotta az anekdotákat, és egész este ugratta 
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a kulturális intézetet vezető Pataki Pált, aki nem bírta a halszagot, de a tenger gyümölcse-
it sem, és inkább galambcombot rendelt magának. Nem először tapasztaltam, mennyire 
kulcskérdés a legtöbb francia számára minden étkezés; az ebédet vagy a vacsorát gondosan 
meg kell komponálni, és ideális körülményeket, szépen terített asztalt kell hozzá biztosíta-
ni, a borok kiválasztása is időt és körültekintést kíván. Cousteau vacsoráján természetesen 
száraz fehéret ittunk, az előételhez Chardonnay-t, a roston sült naphalhoz pedig elzászi riz-
linget. Jacques Cousteau, a világhírű óceánkutató, számos nálunk is ismert könyv szerzője, 
Magyarországon is játszott film alkotója nyolcvan éves volt akkor, de teli energiával, tett-
vággyal. Egy jó tanáccsal búcsúzott: most új helyzet jött létre, vagyis most kell változtatni 
a dolgokon, mondta, a magyaroknak két évük van erre, mert utána már minden változtatni 
akarást legyőz, mondta, a létező elmeszesedett struktúrák tehetetlensége, nehézkedési ereje.

A költözés szeptember elejére maradt. A nagyobb darabokat a rendszeres teherszállító 
vitte, de még így is alaposan megtelt a Ford Orion, amivel mi magunk a két napos útra el-
indultunk. Az első este Zusmarschhausenben, a gyönyörű bajor kisvárosban álltunk meg. 
Másnap reggelre a bal hátsó kerék teljesen leeresztett. Használhatatlan volt, újat kellett ven-
ni, fölrakatni, késéssel indultunk tovább. De talán szerencsénk volt a késlekedéssel, mert 
simán haladtunk, Stuttgart környékén elmaradtak a szokásos dugók, a francia autópályán 
pedig már akadálytalanul haladtunk Párizs felé.   

Igaza volt-e Nietzschének?
1990 májusában Budapestre érkezett Catherine Lalumière, az Európai Tanács főtitkára. 
A Várban, a Hiltonban szállt meg, ott kerestük fel az MDF képviseletében Szabad György 
és jómagam. A Strasbourg-ban székelő szervezet közgyűlését a tagországok által delegált 
parlamenti képviselők alkotják. Feladatuk a jogállamisággal kapcsolatos kérdések vizsgála-
ta, vagyis a Tanács tagjainak, az európai demokratikus államoknak a folyamatos ellenőrzé-
se. 1949-ben jött létre ez a szervezet, melynek a kommunista országok természetszerűleg 
nem lehettek a tagjai. Az 1989-es változásokkal azonban fordult a helyzet, több ország, így 
Magyarország képviselőit is meghívták, egyelőre csak megfigyelőnek a Tanács közgyűlésére.

Az Európai Tanács látszólag kevés súllyal bír az olyan komoly szervezetekhez képest, mint 
a katonai szövetség NATO vagy a gazdasági-politikai jellegű Unió. De ha jobban megnéz-
zük, van a Tanácsnak két olyan leágazása, amely komoly befolyást biztosít számára: az Em-
beri Jogok Bírósága az egyik, a jogalkotással kapcsolatos problémákat vizsgáló Velencei Bi-
zottság a másik. Akárhogyan is, az átalakulóban lévő Magyarország abban bízott, hogy ha-
marosan felvehetik az Európai Tanácsba.

1989 júliusában magam is jártam Strasbourg-ban, bekukkanthattam, de akkor csak 
mint néző, a Tanács közgyűlésének ülésére. Ezt az utat Joó Rudolf, akkor az MDF kül-
ügyi bizottságának vezetője szervezte meg, néhány magyar emigráns segítségével. Ponto-
sabban, tudván, hogy júliusban magánlátogatásra Párizsba készülök, megkért arra, szakít-
sam meg az utamat egy-két napra Strasbourg-ban, hogy beletekinthessek a Tanács műkö-
désébe. Megálltunk Münchenben, onnét Radnóczy Antallal mentünk tovább. Radnóczy, 
hajdani vezérkari tiszt, útközben azt magyarázta nekem, hogy mi magyarok katonai szem-
pontból kedvező helyzetben vagyunk, szemben a lengyelekkel, ugyanis a nagy vonulások-
hoz tér kell, a tömegek mozgatásához széles folyosó, vagyis a napoléoni, a hitleri, a sztálini 
nyugat–kelet vagy kelet–nyugat irányú özönlés a lengyel síkságot választja mindig, a Kár-
pátokkal körbefogott Magyarországot soha.

Strasbourg-ban egy másik magyar emigráns, Bakonyi József várt, ő vitt be az Európai 
Tanács épületébe. Benn voltunk, de igazán érdemlegeset nem tudtam meg a szervezet mű-
ködéséről. Találkoztam a megfigyelőként kiutazott magyar képviselőkkel; de ők még a né-
pi demokrácia utolsó parlamentjének küldöttjeiként voltak jelen. Vagyis semmi komoly. 
Annál komolyabb volt viszont a főtitkárral való budapesti találkozó.
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Szabad György ennek a korszaknak az egyik leglátványosabb figurája. Kiváló történész, 
a reformkor kutatója, aki a szokásos Széchenyi versus Kossuth vitában egyértelműen Kos-
suth mellett tette le a voksot. Ismertem jól az egyetemről, elsősorban a kari tanács ülése-
iről, ahol minden alkalmat megragadott, hogy hallassa szavát. Méghozzá kutatói témájá-
nak, a reformkornak a modorában: erőteljes hangon, végtelenül hosszú körmondatokban 
beszélt, minden megszólalása arányosan felépített, lényeges mondandókat előadó beszéd-
nek bizonyult. 1989 októberében Szabadot beválasztották a megújuló MDF elnökségébe. 
Első beszédében, miután megköszönte a küldöttek bizalmát, gyors önarcképet adott ma-
gáról. Azok közé a Mózes-hitűek közé tartozik, mondta, akik teljes szívvel magyarok, azok 
leszármazottja, akik részt vettek a szabadságharcban, azoké, akik tisztként szolgálták az el-
ső világháború idején Magyarországot.

A kerekasztal tárgyalások során Antall Józseffel együtt vezette az MDF küldöttségét. Sza-
bad György lett azután az új országgyűlés elnöke; az ülések vezetőjeként ugyanazokat az 
erényeit csillogtatta, amelyeket előzőleg az egyetem kari tanácsában.

Ülünk tehát Catherine Lalumière-rel a Hilton kávézójában, és a magyarországi válto-
zásokról beszélgetünk. Nagyon fontos lenne megértenie, mondja Szabad György a főtit-
kárnak, mi a különbség Közép-Európa és Kelet-Európa között. A  legfontosabb különb-
ség a kettő között az adott szó értékének az elfogadása vagy el nem fogadása. Húzódik egy 
vallási határ is a két régió között, van egyfelől a katolikusok és a protestánsok Európája, 
és van másfelől az ortodoxoké. Amikor választani lehetett a kettő között, akkor első kirá-
lyunk egyértelműen a nyugati opciót választotta. A vallás döntően meghatározza a kultú-
rát is. Az egyik kultúrában a hazugság bűnnek számít, a másikban viszont olykor megen-
gedett eszköz a cél elérése érdekében. Nem megtartani adott szavunkat, ha kell, becsapni 
az ellenfelet, abban a kultúrában nem számít bűnnek, sőt, olykor erénynek nyilvánítható. 
Közép-Európa e tekintetben Nyugat-Európa része: az eskü szent, az adott szó kötelez, de 
a politikai és a gazdasági élet nem is működhetne, ha a nyolcadik parancsolat nem volna 
éppoly fontos, mint a többi kilenc.

Lalumière-t meghökkentette Szabad György szenvedélyes kiselőadása. Sokat tanultam 
belőle, mondta, olyan dolgokat tudtam meg, amelyekről sejtelmem sem volt mostanáig. 
Tetszett neki, de egyébként is el volt ragadtatva mindattól, amit Budapesten látott és hal-
lott. A rá következő hónapokban meg is tett minden tőle telhetőt, hogy Magyarországot 
mielőbb fölvegyék az Európai Tanácsba.

1990-ben és 1991-ben többször is jártam Strasbourg-ban, tulajdonképpen egészen ad-
dig, míg a kormány ki nem nevezett, Rakovszky András személyében egy önálló nagyköve-
tet a Tanács mellé. Addig elláttam ezt a feladatot is. A miniszterelnök 1990. október 3-án 
tett látogatást a főtitkárnál, Magyarországot pedig 1990 novemberében fogadta be teljes 
jogú tagként az Európai Tanács. Ekkor Szabad György mint országgyűlési elnök képvisel-
te hazánkat. Szokásához híven nagy ívű beszédet mondott, amelynek kiindulópontja Eu-
rópa, a mitológiai istennő volt, tőle jutott el a jelen Európájához, és Magyarországnak az 
európai dialógusba való bekapcsolódásához.

A főtitkár beszélgetéseink során többször is szóba hozta Szabadnak a budapesti találko-
zás során kifejtett teóriáját. Kétségkívül fontos problémát érintett ez az elemzés. Minden-
ki jól emlékezett még Richard Nixon bukására; az ellene felhozott legfőbb vádpont az az 
eskü alatt előadott hazugság volt, amelynek segítségével próbált szorult helyzetéből vala-
hogy szabadulni. A kelet–nyugati kapcsolatoknak is érzékeny pontja volt az adott szó be-
csületének a sorsa, Mihail Gorbacsov ebből a szempontból gyökeresen új hangot szólalta-
tott meg a szovjet–amerikai tárgyalások során. A kommunista korszak módszereit jól tük-
rözték azok a viccek, amelyek a hatvanas–hetvenes években járták Budapesten. Futóver-
senyt rendeztek Bécsben, így kezdődött az egyik csúcstalálkozóhoz kapcsolódó pesti vicc, 
amelyen elindult Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtárs, a Szovjet Kommunista Párt első 
titkára is. Hruscsov elvtárs fantasztikus küzdőerőről téve tanúságot, nagyszerű versenyzés-
sel szerezte meg az ezüstérmet. Indult még a versenyen John Kennedy, amerikai elnök is. 
Utolsó előttinek végzett.

Egy másik vicc a szokásos négyes külügyminiszteri tanácskozásokat figurázza ki. A mi-
niszterek oroszlánvadászaton vannak együtt Afrikában. Feltűnik az állatok királya. Puskát 
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ragad mind a négy külügyminiszter. Eden az angol, elhibázza. Bidault, a francia, elhibáz-
za. Most jön Molotov, elhibázza ő is. Az oroszlán próbál elinalni, de Dulles résen van, el-
találja. Meg kell ünnepelni a diadalt. Nincs mivel, el kell menni whiskyért. Menjetek csak 
nyugodtan, mondja Molotov, én majd őrzöm az oroszlánt. Elmennek. Visszajönnek egy 
fél óra múlva négy üveg whiskyvel. Molotov egyedül ácsorog a szavanna közepén, kezé-
ben a puska, de az oroszlán sehol. De hát hol a zsákmányom? kérdi Dulles. Mire Molo-
tov: Miféle zsákmányod? – Hát az oroszlán. – De miféle oroszlán? Az, amelyikre vadász-
tunk, amelyiket elhibáztátok, én viszont végül kilőttem. Mire Eden: De Molotov, hiszen 
együtt vadásztunk oroszlánra. Nem igaz? Már hogyne lenne igaz, együtt vadásztunk. Mi-
re Bidault: De hiszen együtt vártuk, hogy előjöjjön. Nem emlékszel? – Már hogyne em-
lékeznék! Mire Dulles: Mind próbálkoztatok, de mind a hárman elhibáztátok. Így volt? – 
Bizony, így volt – így Molotov. – Én viszont, mondja Dulles, kilőttem. Így volt? – Bizony 
így volt. – Mi hárman aztán elmentünk, hogy megünnepeljük a sikert, whiskyért. Emlék-
szel erre is? Te meg felajánlottad, vigyázol addig a zsákmányra. Vagy nem? – Így volt, per-
sze. – Mire Dulles: De hát akkor hol az oroszlán? – Mire Molotov, nyugodtan, higgadtan: 
Dehát miféle oroszlán?

Friedrich Nietzsche 1878-ban a következőképpen elmélkedik a hazugság kérdéséről. „Mi-
ért mondanak az emberek a hétköznapi életben a legtöbbször igazat? Bizonyára nem azért, 
mert egy isten megtiltotta, hogy hazudjanak. Hanem először is azért: mert ez kényelme-
sebb, a hazugság ugyanis találékonyságot, színlelést és jó emlékezetet kíván. (Ezért mond-
ja Swift, hogy aki hazudik, ritkán veszi észre, mekkora terhet vesz magára; ahhoz ugyan-
is, hogy egy hazugság megállja a helyét, húsz másikat kell kitalálni hozzá.) Továbbá azért: 
mert egyszerű viszonyok között előnyösebb az egyenes beszéd: ezt akarom, ezt tettem, és 
így tovább; vagyis azért, mert a kényszer és a tekintély útja biztosabb, mint a ravaszságé.”

Az alapvető kérdés persze az, hogy egy kultúra mennyire tűri el, mennyiben fogadja el 
vagy utasítja vissza a módszeres hazugságot. A teológia mindig is foglalkozott a hazugság 
problematikájával. Augustinus rendkívül szigorú álláspontot fogalmaz meg a kérdésben, 
mindenfajta hazugságot bűnnek nyilvánít. Aquinói Szent Tamás ennél türelmesebb néze-
ten van, a kisebb, aligha elkerülhető hazugságokat bocsánatos bűnnek tekinti, míg viszont 
a tudatos, rosszindulatú hazugságot halálos bűnnek tartja. A modern korban Kant nyilvánít 
nagyon is határozott véleményt a kérdésben. Ha egészen más kiindulásból is, de visszatér 
Augustinus felfogásához, számára az igazmondás kategorikus, feltétel nélküli követelmény.

Másfél évszázad távlatából visszatekintve, Nietzsche eszmefuttatása már-már naivnak 
mondható. Igaz, belefoglal a szövegébe egy korlátozó elemet: egyszerű viszonyok között. 
Mintha azt kívánná mondani, hogy elmélete csak a szabadságjogokat nemigen korlátozó 
nyugat-európai államokban tekinthető érvényesnek. A huszadik század totalitárius rendsze-
reiben, tehetnénk hozzá, erőszakos úton fogadtatták el a társadalommal azokat a hazug nar-
ratívákat, a fajok hierarchiáját hirdetőt az egyik oldalon, az osztályharc elméletét a másikon, 
amelyek a hatalmon lévők hatalmon maradását biztosították. Az 1989-es fordulat nagy kér-
dése éppen az volt, hogy létrehozhatók-e azok az „egyszerű viszonyok”. Hogy lehet-e érvé-
nyesülni egyenes beszéddel. A sok tekintetben toleráns, de elviselhetetlenül hamis narratí-
vára épülő Kádár-rendszer erkölcsi szempontból rettenetes károkat okozott a magyar társa-
dalomnak. Berzsenyi Dániel figyelmeztetése, a Magyarokhoz, keményen kimondja: „minden 
ország támasza, talpköve / A tiszta erkölcs, mely ha megvész: / Róma ledűl, s rabigába görbed.”

Ha Berzsenyi szava igaz volt 1810-ben, akkor azóta sem veszítette el érvényét.   
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