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„Ittkutatásiszabadságvan”

beszélgetésa60évesÖllöslászlóval
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60 éve, 1957-ben születtél Pozsonyban,
de egész életedet a Csallóközben töltötted. A korosztályodban, főleg vidéken,
még sok volt az első generációs értelmiségi. A te családi háttered azonban
eltért ettől.
ígyvan.énmásodikgenerációsértelmiségivagyok,vagynéhaúgyisszoktam
mondani,hogykétésfeledikgenerációs.
ugyanisazapainagyapámPápárajárta
reformátusgimnáziumba–abbanazidőben az érettségi már „párbajképessé”
tetteazembert,azvoltabelépőaközéposztályba, csak hát a világháború megakasztottaőt,ottkelletthagyniaaziskolát. A nagyanyám még a leveleit is megmutatta nekem, olyanok voltak, mint
nyilas Misi levelei annak idején, nagyon
nagy élmény volt olvasni. Tele voltak
helyesírásihibával,ésjavarésztennivalót
(Kép: Fórum Kisebbségkutató Intézet)
kért.Valóbannagyonhasonlítottaknyilas
Misileveleire.Tehátnemvéletlenülkerültazénédesapámegyetemre.Ezazértvoltlehetséges,mertanagyapámmárértetteatanulásfontosságát.Gyerekkorombanaztláttam,
hogy rendszeresen olvas, szépirodalmat, de mezőgazdasági szakirodalmat is, ami az
akkoriparasztivilágbanegészenegyedülállóvolt.hacsaktehette,rádióthallgatott,tehát
nagyontájékozottembervolt,akianagyobbikfiáttovábbtaníttatta,mertlátta,hogyvan
benneadottság,tehetség.Anagyapámegyéletenkeresztülnembírtaelviselniazt,hogy
elvettékmindenétazállamosításidején,éppenamikorfelemelkedettvolna.Mivelőszakirodalmatisolvasott,ezértolyandolgokkalpróbálkozott,amikkelafalubansenkisem.
Elkezdettcukorrépát,sárgarépáttermeszteni,szerződéstkötöttadiószegicukorgyárral,
elkezdettnagyobbtávlatokbangondolkozni.ővoltazelsőafaluban,akitaníttattaafiát.
Ezértmondom,hogykétésfeledikgenerációsértelmiségivagyok,mertanagyapámmár
éppbelépettvolnaezenakapun,avilágakadályoztamegabban,hogymégegylépést
tegyen,afiátazonbantudatosantoltaelőre.éshátédesapám,őbizonyosértelemben
polihisztorvolt.biológiátésföldrajzottanult.Eredetilegföldrajzotéstörténelmetszeretett
volna,denemnyíltilyenkombinációafőiskolán,ezmárakommunizmusidőszaka,az
ötvenesévek,nemlehetettbármilyenkombinációtválasztani.devégülérdekesmódona
biológiátszerettemegjobban,báreredetilegazérdekeltekevésbé,ésvérbelibiológuslett
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belőle, akit emellett mérhetetlenül érdekelt a történelem, az emberi társadalom mint
olyan,éshátfelépítettmagánakegynagy,mintegykétezreskönyvtárat,amiakkoriban
szinténnemvoltmindennapos.deújramondom,ennekazalapjaitőmégotthonlátta.és
háténebbennőttem,ezzelvoltamkörülvéve.bármilyenkönyvetlevehettemapolcról,és
elmélyedhettem benne. Ezzel telt az én gyerekkorom. rengeteget olvastam, emellett
nagyon-nagyonsokatbeszélgettemédesapámmal.Megrendkívülvonzottakazérdekes
emberek,akikmásokvoltak,mintakorátlaga,ésmegpróbáltamvelükbeszélgetni,megtudni,hogyőkmiértolyanok,amilyenek.
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Nagyapádról szólva említetted, hogy református családból származol.
ígyvan.Apaiágról.

Volt ennek jelentősége? Vagy ez egyszerűen egy tény volt, ami különösebben nem foglalkoztatott?
Voltjelentősége,ahogyamásikágnakis.énvegyescsaládbólszármazom.édesapámmagyarnemes,hétszilvafás,sajnos(nevet),édesanyámviszontMorvaországból
betelepültszülőkgyermeke,akikazelsőrepublikaidejénjöttekideegynagymajorságba mint kolonisták, úgyhogy az anyai nagyapám zlínből származott, az anyai nagyanyámpedigaJeseníkytúloldaláról,tehátsziléziából.ottvanacsaládnakolyanágais,
amelyneknémetnevevan.Valahogymegúsztákakitelepítést.Tehátszármazástekintetébenegyjókiskeveredésvoltbennem,sezténtudtam.
Tehát ez beszédtéma volt a családban…
Igen,ezabszolútbeszédtémavolt,ahogymondaniszoktákaztánkésőbb,énvagyok
alegrosszabbszlovák,egyszemélybenkétoldalrólkerítembetulajdonképpeneztakicsi
országot.Areformátusságazottvoltrettenetesenfontos,hogyazénapainagyanyám,aki
amúgy hodosból származott, dunaszerdahely mellől, egy nagyon-nagyon céltudatos,
rendszeretőasszonyvolt,akiemellett–hogyismondjam–végtelenülszabályszerűen
gondolkozott.Eztnagyonnehézleírni.Vanazakifejezés,hogyvastagnyakúkálomista–
hátasszonybanővoltilyen.bizonyoskérdésekbenabszolútnyitottvolt,máskérdésekben
viszontnemlehetettvelezöldágravergődni.Amitmigyerekkéntérzékeltünk,azazalábbi
volt:belebeszélhettünkabba,hogymitfőzzön.deutána,mikormegvoltfőzve,nemvolt
olyan,hogynemeszimegazember(nevet).Avilágleszakadtvolna.ővoltakirálynéa
családban. A nagyapám ezt rendkívül nagy emelkedettséggel viselte – a nagyanyám
mondtaamagáét,őhallgatott,legfeljebbkiment.sközbenazisfolyamatosanbennevolt
alevegőben,hogykörülöttünkvalamiolyanrendvan,aminemjórend,ésvanegymásik,
helyesrend.Templombajáróemberekvoltak,engemetismindigvittekmagukkal,sakkor
ezisrészevoltatémarendben,hogy„ezek”azegyházatistönkreteszik.
Amásikágazkatolikus,ottanagycsaládálltmindenekfelett.Voltazévbennéhány
olyanesemény,alegfontosabbanagyapámszületésnapjavolt,amikorkétdisznótvágtak,
mert az egyiket megették egy ültő helyükben. olyankor összegyűltek mindenhonnan,
csehországból,összejöttmindenki,ésakkoregyüttvoltakkétnapig,ésrettenetesenjól
éreztékmagukat,amibeazisbelefért,hogybizonyosemberekbizonyosemberekkelmindigösszevesztek.Ezazeseménytermészetesrészevolt,nemlehetetttudni,hogymiért,
amiaztánelmúlt.ésrengeteggyerekvolt,unokatestvérek,sok-soknyaramattöltöttemott.
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Ne felejtsük el, hogy most a hetvenes évekről beszélünk.
bizony.Ahetvenesévekvége,nyolcvanasévekeleje.Amikorelkezdtemkérdezősködni,hogymiaz,hogyfilozófia,aztmondtáknekem,hogyfilozófia?Ja,azamarxizmus.Merthogyúgynagyjábólanépennyittudott.hátakkorlássuk,hogymiisazamarxizmus.sittisegyből„belecsaptamalecsóba”,begyűjtöttemmagamnakKarlMarxnak
A tőke címűháromkötetesmonumentálisművét,aminemisigazánfilozófia,hanem
közgazdaságtanelsősorban,selkezdtemolvasni.hogyrövidrefogjam,azelsőkötetet
egyegésznyáronkeresztülforgattam,úgy,hogytalánötször-hatszorelolvastam,éslassanépítettemfelmagamban,hogymirőlisszólezazegész.

Középiskolásként olvastad végig A tőkét?
Ezközvetlenülazérettségiutántörtént.Amásodikkötettelkéthétalattvégeztem,
aharmadikkötettelmegmárszintepillanatokalatt.Ezegyóriásiélményvoltszámomra, hogy ha én alaposan elgondolkodom, és megtanulok rendszeresen gondolkodni,
akkorezeketadolgokatmegtudomérteni.Voltmégegyhasonló,bárkésőbbiélményem.Voltnéhánytantárgy,amitnemszerettem,ésgyengeisvoltambelőlük–nem
meglepőmódonamatematika,afizikaésakémia.ésmiutánénezekbőlatárgyakból
inkábbcsakbotladoztam,aszükségesenergiaminimumátfektettematanulásukba.
AztánegyszerakezembevettemEuklidészElemek (sztoikheia)címűmunkáját,amiaz
elsőrendszeresmatematika.Elkezdtemolvasni,éskinyíltelőttemamatematikavilága,
megláttam,hogyazmilyengyönyörű.Ezmárnemaziskolásmatekvolt,hanemegyere-
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A fentiekből úgy tűnik, hogy a pályaválasztásodra a család, édesapád hatott leginkább.
Azelmondottakellenérenemigazán.ugyaniseredetilegnemolyanszakrakészültem,amitaztántanultam–teháthasonlóhelyzetbekerültem,mintazapám.Másodikosharmadikos középiskolásként abban spekuláltam, hogy erdészetet szeretnék tanulni.
Fekete István-regények, természet… valami erre vonzott. Aztán harmadikos koromban
errőlletettem,jöttegynagyfordulat.Ezegyismerősnek,egyfélig-meddigbarátnakvolt
köszönhető,akielőszörkezdettelvelembeszélgetniarról,hogymiisafilozófia,skülönfélemélykérdésekmerültekottfel,hátellehetképzelni,egyidősödőkamaszszámára,
akimárkifeletartakamaszkorból,ezmennyireizgalmasdolog.legalábbisszámomra
azvolt.hazamentem,éskörülnéztemapolcon,hogymittalálok.Ezaterületazédesapámatnemérdekeltekülönösebben,ámdeésugyanakkorazértez-azvoltakönyvtárában.Azelsőkönyv,amitottapolcontaláltam,KantnakA tiszta ész kritikája volt.Egyrettenetesen elvont mű, és meglehetősen hosszú. leakasztottam, és nekihasaltam, lássuk,hogymiafeneisez.éshátolyanélményért,amimégsoha:olvastamazelsőmondatot,amásodikat,harmadikat,éssemmitnemértettembelőle.Addig,haelkezdtem
olvasniegykönyvet,akkorlegfeljebbnemérdekelt,ésnemolvastamtovább.deolyannalmégnemszembesültem,hogyolvasomaszöveget,mondatotmondatután,magyarulvan,ésfogalmamnincs,hogymitjelent.Aproblémátmagamnakakövetkezőképpen
fogalmaztammeg:vagyénvagyokahülye,vagyaszerző.dehátmivelaszerzővilághírű
ember,valószínűlegnemő,hanemmindenbizonnyalén.Teháthaéneztmegakarom
érteni,akkornekemdolgoznomkellmagamon,eztnemlehetcsakúgynekifutásnélkül,
lendületbőlmegérteni,akkoritttanulnikellamegértéshez.hogynekemehhezvalami
alapotkellleraknom,hogyénilyendolgokatmegértsek.
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deti mű. Teljesen odáig voltam, viszont az is világos volt számomra, hogy erről már
lekéstem. Ez az élmény sokkal hamarabb kellett volna, hogy érjen ahhoz, hogy én
mélyebbenelmerüljekaszámokbirodalmában.Márkésővolt,számomraezmárlegfeljebbcsakegyérdekesablaklett,amisegítbetekinteniegyújterületre.deezishatalmas élmény volt, fantasztikus megvilágosodás, hogy micsoda egy rendszeres világ a
matematika,mennyirevilágos,tisztaéslogikus.sekkordöntöttemel,mindezenélményekhatására,hogyakkorénnekiállok,nincsmásmegoldás,minthogyelolvassama
világlegfontosabbkönyveit.
Emlékszem, egyetemistaként is szisztematikusan olvastad a nagy alapműveket.
Igen, szisztematikusan, egyiket a másik után, mert történelmi olvasottságomnak
köszönhetőenevidensvoltazazösszefüggés,hogyakésőbbjövőktanulhattakakorábbanélőktől,ezfordítvaviszontnemlehetséges.Tehátúgygondoltam,hogymiveleza
gondolatvilágtermészetesenidőrendisorrendbenfejlődött,amennyibenazembernem
interpretációkatolvas,hanemeredetimunkákat,akkorszépenfelépíthetiazemberiség
kultúráját, s megértheti, legalábbis részben, hogy miért ott vagyunk, ahol vagyunk. s
ekkormegintvoltegynagyonfontosélményem,amiazonbanegybencsapdaisvolt,és
jósokáigeltartott,amígeztészrevettem.AcsapdátmagaArisztotelészállította.(nevet)
Azőegyiknagyismeretelméletifelfedezéseametafizika,alényeglátás,teháthogyadolgoknakvanlényegük,vannakszubsztanciálisésakcidentáliselemeik–vannakolyan
elemeik,amelyekazadottdolgokatazzáteszik,amik,ésvannakelemeik,amelyekszinténadolgokrészeiugyan,dehaelvesszükőket,attóladologminőségenemváltozik,
ugyanaz a minőség marad. s ha én megtanulom elválasztani ezt a kettőt egymástól,
akkorrájöhetekarra,társadalmivonatkozásbanis,hogymiaz,amiadolgotazzáteszi,
ami.Ezegyolyanmódszertanivezérelvvolt,amimindamainapigelkísérengem,smegpróbálomeztmindenegyesfontoskérdésnélalkalmazni.Acsapdanemalátásmódban
volt,hanemalátásmódrámgyakorolthatásában:aztgondoltam,hogyezáltalkézben
tartomavilágot.hogymindentmegtudokérteni,nemmindenfélelényegtelen,mellékes
vonatkozásaiban,hanemalegfontosabbvonatkozásaiban.
Erre mikor ébredtél rá?
soká.

Még mielőtt előreszaladnánk az egyetemi évek felé, maradjunk egy kicsit ennél a korszaknál. Elmondtad, hogy középiskolásként elkezdtél szisztematikusan olvasni.
Amiben éltünk, az azért egy zárt világ volt. Nyilván hozzá tudtál férni a marxista filozófiához, a régi görögökhöz, de sok mindenhez meg nem. Nem torzította ez a tudásodat?
nem,eznemvoltproblémaabbanazidőben,mertamihezigazábannemtudtam
volnahozzáférni,azahuszadikszázadlegvégénekirodalma.Attólazonbanénmessze
voltam. A magyarországi könyvkiadás kiváló volt ebben a tekintetben. Gyakorlatilag
mindent,vagyszintemindentmegtaláltam,amitkerestem.Azottanifordításirodalom
lényegébenahuszadikszázadiglefedteazösszesfontosművet.legfeljebbnehézvolt
megszerezni,mertrégebbenadtákki,dealapvetőenmindentmeglehetettkapni.sén
elkezdtemakönyvtáramatépíteni.
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1 ludvíksvoboda(1895–1979)voltazelsőkommunistaköztársaságielnök,akit1968-bantitkosszavazássalválasztottmegaparlament.
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Ehhez képest magyar–történelem szakon kötöttél ki.
Igen,merthogyénmégakkormindenfélelehetőségeketmérlegeltem…Akövetkező
voltaprobléma:filozófiátszerettemvolnatanulni,demiutánazembermegnézte,hogy
ezkonkrétanmitjelentnálunk–hiszenkülföldöntanulninemlehetett–,akkorrájött
arra,hogyittcsakmarxista-leninistafilozófiavan.ésapozsonyiegyetemfilozófiatanszékérőlazthallottam,hogyszlovákiábanakommunistapártalapszervezeteiközötta
tanszéki szervezet viseli az egyes számot… nem tudom, így volt-e, de ezt mondták.
Világosvoltszámomra,hogyonnanlegfeljebbegyévenbelülkirepülnék.Talánbetudnékkerülni,azisbizonytalan,dehogynemfejeznémbeatanulmányaimat,azgyakorlatilag biztos volt. nem bírtam volna ki azt ott, mert akkor már kezdtem túljutogatni
ezenazideológián,amarxizmusbólisareformdolgok,ahatvannyolcasokkezdetekel
érdekelni.Ittisvoltegyalapélményem,eztszívesenelmondanám.1968-banugyemég
kicsigyerekvoltam,demárezt-aztláttam,ésegyszeraztvettemészre,hogyédesapám
nagyonfelindultanülatévéelőtt,ésnézvalamit.Megkérdeztemtőle,hogymitnéz.Azt
mondta,hogyaháborúutániidőszakótaezazelsőolyanalkalom,amikordemokratikusan választják meg az ország köztársasági elnökét. ludvík svobodát választották
akkor.1 nekem két kérdésem volt: mi az, hogy köztársasági elnök, meg mi az, hogy
demokratikus,ugye?sakkorbeállítottakétlábaközé,aztmondta,nézdaképernyőt,
azabácsiott,azleszazországelsőembere.ésaz,hogyőtmegválasztják,azúgytörténik, hogy cédulákat dobnak egy urnába, minden képviselő, s azért demokratikus,
mertnemlátjasenki,hogykikireszavazott,ámhaakezüketkellenefelemelni,akkor
mindenkiláthatná,hogykikireszavaz,ésakkormindenfélétcsinálhatnánakvelük.és
haőmegkapjaatöbbséget,vagynemtudom,mennyiszavazatkellett,akkorőlesza
köztársaságielnök.sakkoreztnagyonmegjegyeztem,hogyezmennyirefontosdolog.
édesapám 68-ban mindenbe belemászott, abban a kisvárosban, dunaszerdahelyen,
aholéltünk,találkozók,megbeszélésekzajlottak,aztánbejöttekazoroszok,azisóriási
élmény volt, ahogy az a hadsereg bezúdult… Még meg is sebesültem. (nevet)
nagyszüleimnélvoltaméppen,ésvanegyolyannövény,hogytövisesiglice,aznőttebe
akerthátulját,azutolsókerítést,smivelakerítésentúl,afőútonzúdultakafelfegyverzettcsapatok,ezérténnekitámasztottamaziglicénekegylétrát,ésfelmásztam,hogy
hátnézzemottatankokatmegegyebeket.ésegyhülyekatonafelémfordítottaagéppuskáját.Ijedtembenbeleugrottamaziglicébe.(nevet) Komolyanvégighasítottaakezemet.naésakkormindenkimagyarázta,hogymegszálltakbennünket,elfoglaltakbennünket, s ezt a folyamatot itt most katonai erővel leverik, stb., stb., ez óriási nagy
élményvoltegyolyankissrácnak.sakkornagyonsokatbeszéltekaháborúról,hogyaz
hogyanvolt,amikorazoroszokbejöttek…
szóval,azelevebennevoltacsaládban,hogyamikörülöttünkvan,azrossz.Tehát
arendszerrossz,nemjó,ezegyelnyomórendszer.Ezténmáranagyapámtólmegkaptam,aztánaszüleimtől,mindenkitől.Acsaládbanédesanyámvoltapragmatikus,aki
eztmindtudta,deaztmondta,hogyvalahogyléteznikellebbenahelyzetben.Amitel
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kellett intézni, amit ki kellett ügyeskedni és járni, azt mind ő csinálta. Az mind az ő
művevolt,szintemindig.
Vissza a pályaválasztáshoz: megpróbálkoztam a régészettel. Öt embert vettek fel
összesen,semmiesélyemnemvolt.Akövetkezőévbenmégmindigvalamiilyesmiben
spekuláltam,régészettalánnemisnyíltabbanazévben,művészettörténettelpróbálkoztam,tízetvettekfel,ezisesélytelenvolt.utánaanyámaztmondta,hogynincsvacakolás,olyanhelyrekellmenni,aholvanesélyem.sezlettamagyar–töriacomenius
Egyetemen.Felisvettek.Úgyvoltamvele,hogyatöriazjó,azjöhet,amagyartmeg
majdvalahogykibekkelem.Anyelvtantvilágéletembenutáltam,soseérdekeltkülönösebben. így is lett, a magyart, azt valahogy lenyomtam, a történelem érdekelt, de az
semelsőrendűen.Amianyelvtantilleti,olyantíz-tizenkétévvelezelőttmásztambele
egy kicsit a nyelvfilozófiába, s akkor kezdett el érdekelni. (nevet) de amikor kellett,
akkornem.

Ezek elvesztegetett évek voltak?
én nem így értelmeztem, sőt. semmi sem elvesztegetett dolog, amiből tanul az
ember.szerencsémisvolt,amagyartanszékenabbanazévfolyamban,amelyikbeén
iskerültem,voltnéhányolyanember,akiakartvalamitkezdeniazéletével,nemakarta
csak úgy „ellébecolni” az életét, hanem valamilyen irányban a világon is billenteni
akart.Ezvoltazazalap,amiretámaszkodvamegtudtukértetnimagunkategymással,
ezen az alapon el lehetett kezdeni beszélgetni arról, hogy milyen a világ, miben is
vagyunkmiitt.Ennekatársaságnakköszönhetőenismertemmegazitteninyáriművelődésitáborokat,jutottamelazirodalmiszínpadokközegébe,TóthKarcsinkeresztüla
Vág színpadba, Molnár Imrén keresztül megismerek irodalmárokat… dunaszerdahelyen voltak ugyan ilyen ismerőseim, de nem voltam igazán irodalmi érdeklődésű, ez
annyiranemvoltakkormégfontosszámomra.Akiérdekeltkorábban,azokolyan„atipikus”írókvoltak,KafkamegMusil,ilyenekjavarészt.éshátbelekerültazemberszépen,
lassanebbeamozgolódásba,ésaztánazegészellenzékitevékenységbe,abbatulajdonképpenmáregyüttvágtunkbele.Pozsonybanakollégiumiszobánkbanmegbeszéltük,hogyugyealétezőrendszernekvanellenzéke,aszabadEurópafolyamatosana
belső ellenzékkel foglalkozik, s hogy hát akkor keressük meg ezeket az embereket.
MolnárImrevalahogyismertedurayMiklóst,vagynemismerte,deismertvalakit,aki
ismerte…Kitaláltuktöbbekközöttaztis,hogyhaaszlovákiaimagyarokkapcsánmindig a hídszerepet emlegetik, akkor adjunk tartalmat ennek a frázisnak, s próbáljunk
segíteniabban,hogyközeledjenegymáshozacsehszlovákmegamagyarellenzék.s
akkor mi így jöttünk-mentünk budapest és Pozsony, illetve egy időben Prága között,
hoztuk-vittükaszamizdatokat,üzeneteket,többreakkormégnemigazánvoltképesaz
ember,dehátvalaholígyelkezdtük,hogymajdkinőbelőlevalami.Atitkosrendőrség
perszerögtönmegtudta,hogymibenmesterkedikazember,dehál’istenneknemtartottakbennünketannyirafontosnak,hogyrögtönottnyakonvágtakvolnaarendszer
teljeserejével.nemtudom,miért,hogyan,ennekutánakellenenézni,denemtudok,
mert megsemmisítették az aktámat. hogy egy nagyot ugorjunk, benne voltam a
nemzetiEmlékezetIntézeténekigazgatótanácsában,onnantudom,hogyaz1989után
közéletiszerepetvállalóembereknagyrészének,valószínűlegriadalomból,kiürítették
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Máig előttem ez a kép, ahogy te Hegelt olvasol, görög filozófusokat olvasol folyamatosan, nagyon szisztematikusan, de hát mégiscsak elvégezted a magyar–történelem szakot. Még mindig a nyolcvanas években vagyunk, s volt tanári diplomád, ezzel kellett
valamit kezdeni.
nemkellett,merténnemakartamsetanítani,sesemmimástcsinálniigazából–
tanulniakartam.Teháténúgygondolkodtam,hogyegyolyanállástkellkeresnimagamnak, ahol engem békében hagynak. Volt ezzel tapasztalatom, mert az egyetem előtt
dolgoztamaslovnaftbanegyszerűbetanítottmunkásként,aholhátülnikellett,nézni
néhánymutatót,időnkéntleírninéhányszámot,beírnioda,ahovakell,sközbenannyit
olvasott az ember, amennyit csak akart. oda visszamentem. Aztán dolgoztam más
helyekenis,dunaszerdahelyenamúzeumbanpéldául.ugyanez:ülszazasztalnál,gyönyörűkönyvekvannakráadásulkörülötted.ottolvastamelpl.aMein Kampfot,senki
nemtudta,hogyezottmegvan,csakegy-kétember.Magyarulvoltmeg.Mertaztmondtam,hogynekemaztiselkellolvasni.Eztcsakazérdekességkedvéértemlítem,nem
ezvoltottazalapélményem.ésvoltottnéhányokosember,akiktőlelégsokattanultam,Marczellbélabácsipéldául,aztánPomichalrichárdbiológus,ezekkiválóemberekvoltak.Megpróbáltamújságíróskodniis,elmentemaSzabad Földművesbe.utána
budapestenmondtákazt–TörzsökErikakonkrétan–,hogyezígynemjó,tanultatok
valamit,akkorazzalkellkezdenivalamit.sakkorálltambeadunautcába,agimibe
tanítani.Történelmettanítottaméspolgárinevelést,amiténszépenkihegyeztemfilo-
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azaktáját,sajnos.Aztishallottam,hogyMagyarországonisvezettekrólunkaktát,azt
senéztükmégmeg.
Amikor átmentünk budapestre, ott azonnal fölkaroltak bennünket. és a többi az
már számomra nagyon-nagyon hasznos volt, az volt az igazi iskola, mert eljártunk a
repülőegyetemre,beszélgetésekrestb.,sutánaazottaniakmondták,nagyonokosan
és nagyon helyesen, hogy nem úgy van az, hogy csak úgy járogat az ember, hanem
tanulnikell,éselosztottakbennünketazellenzékitanárokközött.énakkor,érdeklődési
körömből következően, Kis János filozófushoz kerültem, aki aztán engem keményen
dolgoztatnikezdett.olvasnomkellett,amikormentem,megkérdezte,milyenkönyveket
vettem,akkormondta,hogymelyikrőlmiazővéleménye,mitkénemégmegvennem,
séneztnagyörömmelcsináltam.hatalmasakatsétáltunk,akutyájátsétáltatta,óriási
nagygyaloglásokvoltak,sközbenrendesenátbeszélgettükezeketadolgokat.álomjó
dolgokvoltakannakidején,ottazembernyugodtanbeszélhetett.
ésMagyarországonmeglehetettkapnianyugat-európaialkotmányosrendetkitalálóemberekalapműveitis.Tehátafelvilágosodásazonjelentősgondolkodóinakmunkáit,akikeztazegészetmegszülték,akikeztazegészetösszerakták,sháténaztán
azokatiselkezdtemolvasni.ésottbillentemátvalamifélereformszocializmusbólegészenmásirányba.
Azellenzékiség,aminemvoltmindenkockázatnélküli,azegyetemibarátitársaságotisszorosanösszekovácsolta.Akockázatvállalás„összelöki”,közelhozzaegymáshozazilyenforrófejűembereket,akiknekmégazegyéniségeisekkorvoltkiforrófélben,
sezekabarátságokkiistartottak,mindenvitaellenére.Annyitvitáztunk,rengeteget…
demindenvita,összeveszésmellettisnyilvánvalóvolt,hogyazcsakfelszín,azcsak
egykonkrétproblémátérint.

160

Sándor Eleonóra

zófiáramegszociológiára,amitnemigazántudottmás.deottmárkevésidőttöltöttem,
mertaztánkitörtaforradalom.Közbenmégelvittekkatonánakisegyévre,saforradalomutánmegelmentemazegyetemretanítani.
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Ahogy meséled az életedet a nyolcvanas években, úgy tűnik, mintha nem is ütköztél
volna korlátokba, mintha teljesen szabadon valósítottad volna meg azt, amit szerettél
volna, lehet, hogy nem egy intézményen belül, de szabad emberként csináltad végig.
Eznagyjábólígyisvolt,azthiszem.Azokatakorlátokat,amelyeketfelállítottarendszer, azokat többé-kevésbé sikerült megkerülni. Amit nem lehetett megkerülni, az a
vasfüggönyvolt.nyugatranemlehetettkijutni,azottmegjelentírásokhoznagyonnehezen lehetett hozzájutni. de azért szamizdatban még annak egy része is eljutott az
emberhez…ígyvitteazemberazéletét,ilyeniránybament,ésakkormegtaláltaazokat
akisátjárókat,amikenátlehetettjutni.nemvoltezegyszerű,demegkellett,meglehetetttalálni.
Az egyetemista éveid és az azt követő időszak célja tehát a belső szabadság megteremtése volt. Mit jelentett számodra az, amikor megszületett a „külső” szabadság, megdőlt
a régi rendszer?
hatalmasésnemvártfordulatvolt.sosegondoltam,hogyezarendszerazénéletemalattmegdől.Ebbennemreménykedtem,alegrózsaszínűbbálmaimbansembukkantezfelmintténylegeslehetőség.hogylehetnekmegingásai,hogyfelpuhulhat,azt
lehetségesnektartottam,deahogyarepülőegyetementanultakismutatták,minden
lazításutánjönegybekeményítés,tehátvanegyilyenszinuszgörbeszerűhullámmozgás.Amaximum,amiteltudtamképzelni,azegy1968-hozhasonlóreformvolt.samikor a gorbacsovi peresztrojka megjelenik, akkor gondolta az ember, hogy nohát, ez
valami ilyesmi lehet. Azt is lehetett látni, hogy azt egyrészt nagyon világos korlátok
közötttartják,másrésztpedighogycsehszlovákiábanmégilyensincs.hogyezmegroppanhat,ésaszovjetuniónemavatkozikbe,aztnemgondoltam,hogylehetséges.hát
eztévedésvolt.

A rendszerváltás közvetlen környékén, legalább egy kis ideig, mindenki politizált, te is.
De te inkább arra használtad ki a rendszerváltás adta lehetőségeket, hogy végre valóban filozófiával kezdjél el foglalkozni.
nemegészenígyvolt.Kicsitvisszamennékazidőben:1989nyaránakmásodikfelében kaptam egy katonai behívót. Valahogy szeptember közepe körül elvittek öthetes
tartalékoskiképzésre,azótaistörömafejemet,hogyvajonezvéletlenvolt-e,vagyse,
inkábbarratippelnék,hogynemvolt.Kétkatonaikörzetvoltakkorcsehszlovákiában,
a nyugati meg a keleti. beültettek a keleti körzet főparancsnokságán egy irodába
másodmagammalésegyhivatásostiszttel,akiegyfolytábanbennünketfigyelt.Azvolt
adolgunk,hogyegésznapottüljünk,éskülönféle,újságbólkinyírtszövegeketragasztgassunk egy füzetbe, és sehova nem mehettünk. Ez nagyon érdekes helyzet volt.
(nevet) Amikorhazajöttem,ittmármindenfortyogott.MárálltabálMagyarországon,
mindenhol körülöttünk, ebbe csöppentem bele. hát akkor elgondolkodott az ember
azon,hogymitistanult,éshogyaztmireislehetnehasználni.smivelnagyonsokelőadást végighallgattam, jó pár könyvet és egyéb szövegeket is elolvastam arról, hogy
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Ez a gyakorlatban mit jelentett?
Programírást,sok-sokelőadást,sok-sokfellépést,cikkeketírtam,elmagyaráztam,
mikisafőeszmeáramlatok,nagyonsokatmagyaráztam,mertnemtudtákazemberek.
csehszlovákiában még a magyarországihoz hasonló reformszocializmus sem volt, a
husák-rendszer ezt nem engedte. Az ország magyarok lakta része, a magyarországi
tévémegrádióokán,valamivelinformáltabbvolt,mintaszlovákrész.Emlékszem,hogy
elkapottakkorazakkoridemokrataPártegyikfiatalja,akikkörülnéztek,ésmivelmár
mindenféle internacionálék meg pártszövetségek foglaltak voltak, eldöntötték, hogy
akkor ők a liberális internacionáléba fognak belépni, s azt mondta, hogy te, meghívnálakegykávéra.leültünk,hoztaakávét,ésaztmondja:Te,elmondanádnekem,hogy
miazaliberalizmus?(nevet) rólamfeltételeztevalószínűleg,hogyezteltudomvalahogymondani.hátnehézvoltnemröhögni,deezvoltareálishelyzet.deőlegalább
megkérdezte.szóvaleztművelteménabbanazidőben.
Közben tanítani kezdtél a nyitrai egyetemen.
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hogyan inognak meg ezek a rendszerek, meg azt is tudta az ember, hogy a liberális
demokráciánakmikazalapértékeiéseszméi,amiterrefeléazértnemolyansokantudtak,ezértaztgondoltammagamban,hogytalánezvolnaazatér,aholénvalamitsegíteni tudnék. Akkor már nem voltam annyira megfertőzve azzal, amit annak idején
objektivizmusnakneveztem.Illetvekésőbbneveztemelobjektivizmusnak,teháteza
lényeglátásnakazazelfajultváltozata,amibennevanamarxizmusban,ahegelianizmusbanstb.,hogyhaénmegértemazemberekfelettállóobjektívtörvényszerűséget,
annakjellegétésvonatkozásait,akkorabbóldeduktívemindenfontoskérdéstletudok
vezetni.rettenetesendogmatikusvoltamabbanazidőben,mertaztgondoltam,hogy
ezavilágnyitja,hogyígylehetadolgokatigazábólmegérteni,megragadniseligazgatni.
deekkorjavarésztmártúlvoltamezen,shátúgygondoltam,hogyaztazindividualista
világotkellmegcsinálni,aminekazaddigirendszernálunkpontazellentétevolt,ezt
kell összerakni, s én ezen ügyködtem. hogy a kérdésedre a hosszas felvezetés után
választadjak,merthálaistennektudokválasztadni,1990januárjában,amikorzajlott
azún.kooptálás,ésfelmerült,hogynekünkesetlegkormányzatipozícióinkislehetnének,sengemrugdostak,hogyideüljekbe,megodaüljekbe,akkoréneztvégiggondoltam,éseldöntöttemmagamban,hogynemvállalom.hogyseparlamentiképviselő
nem leszek, se semmiféle kormányzati tisztviselő nem leszek, mert én abban nem
vagyokjó.Vannaknálamsokkalügyesebb,taktikusabb,ravaszabbemberek,akikerre
alkalmasabbak.Amibenénjobbvagyok,mintazátlag–legalábbismifelénk–,azépp
azateoretikusfelkészültség,aminmindigisdolgoztam.Ezmégnemazadöntésvolt,
hogyénilyenterületenfogokkutatni,publikálni…írásaimazértakkormárvoltak,pl.a
Beszélőbenegy-kettő.Ezadöntésakkorarrólszólt,hogyénapolitikánbelülilyendolgokkal fogok foglalkozni. Tehát pártpolitikus lettem, a Független Magyar Kezdeményezésben,illetveaMagyarPolgáriPártbanvállaltamfunkciót,deparlamentiképviselő, kormánytisztviselő nem lettem. és ez tudatos döntés eredménye volt, hogy
amennyibenerreszükségvan,énazelméletitudásomatfogomkamatoztatni.sszükségisvoltrá.
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Az úgy történt, hogy a rendszerváltás után alakult első kormány idejében sikerült
kiharcolnunkegynagybővítéstazegyetemen.Anyitraimagyartagozatotahusák-rendszerúgypróbáltaleépíteni,hogynemvettekfelodaújmagyartanárokat.Arégiekmeg
szépenlassanfogytak,merthátkiöregedtekéselmenteknyugdíjba.ésazegyikelső
jelentős eredményünk az volt, hogy „kibokszoltunk” egy jelentős pénzösszeget a
magyartagozatmegerősítésére.sakkorénodamentem,afilozófiatanszékentanítottamapolitikairendszeralapjait.Majdamikoritthonmárstabilizálódottahelyzet,lezajlottakazelsőválasztások,átmentemtanulniaKözép-európaiEgyetemre,apolitikatudományitanszékdiákjavoltam egyévig.Akiottaránylagjóltanult,annakfelajánlották,
hogykimehetvalamelyiknyugatitársegyetemredoktorálni.deénakkormárnősvoltam,kétgyermekkel.ésaztmondtammagamban,hogyénacsaládotsemmilyenkörülményekközöttnemhagyomitthárom-négyévre.Úgyhogyrákérdeztem,nincs-eolyan,
hogy egy iskolaévnyi kint tartózkodás, és nem ott akarnék Phd-fokozatot szerezni,
hanembudapesten,haegymódvanrá.Kiderült,hogyde,ilyenisvan,sakkoraztcsináltam, hogy felvételiztem az ElTE-n, ahova felvettek, filozófiára végre-valahára, és
elmentemegyévrenewyorkba.Felajánlottaknéhányhelyet,smondom,halúd,legyen
kövér:newyork.otttanultamazanyaegyetemen,amianewschoolofsocialresearch
volt,deezanyaegyetemvolt,tehátmegvoltengedve,hogyegycsomómásegyetemen
hallgassunk előadásokat. Ezzel részben éltünk is. de az anyaegyetemen is egészen
kiváló volt a kínálat. olyanok adtak ott elő, mint Jacques derrida, aki minden héten
átrepültFranciaországból,lenyomtaazórát,visszarepült.MegErichobsbawm,charles
Taylorstb.,nemanevekazérdekesek,shaazembernekkedvetámadt,akkorátment
acolumbiára,vagyanewyork-iegyetemre.ottmárnemdiákvoltam,hanemkutató
diák.Tehátazénirányombanazvoltazelvárás,hogyavégénírjakegyolyanesszét,
amiérisvalamit.sezsikerült.

Akkor utána visszajöttél, és elkezdtél az ELTE-n tanulni – ahogy fogalmaztál, „végrevalahára” filozófiát.
ígyvan.Ezérdekesvolt,mertnekemugyenemvoltfilozófiadiplomám.Voltegytörténelem–magyarszakosmegegycEu-sdiplomám,amiegypolitikatudományidiploma.
éppakkorszigorítottakbudapestenafilozófiatanszéken.Korábban,havalakibizonyíthatóan,tudásávalbizonyíthatóanfilozófiábólakartdoktorálni,akkoraztengedtékneki
akkoris,hogyhamásdiplomájavolt.Pontazelőtt,hogyénodakerültemvolna,eztmegszüntették,ésaztmondták,hogylehetdoktorálniúgy,hogyközbenazemberafilozófiátiselvégzi.Méghozzáolymódon,hogyleteszhatvizsgátbizottságelőtt.Azegészfilozófiatörténetetfelosztottákhatkorszakra,sféléventekellettvizsgázni,emellettamegfelelő számú kreditet is összeszedni a doktori iskolában. Mondták, hogy ha vannak
érdekes kreditek, akkor valamennyit el lehet ismerni – nekem kettőt ismertek el.
Féléventehárom-négykreditetkellettmegszereznem,pluszmegcsinálniakülönbözeti
vizsgámat, ami hát vizsgánként egy köbméternyi könyv kb., és mindenféle szigorú
emberek ültek ott velem szemben, amiben az volt a legnagyobb probléma, hogy egy
részüketszemélyesenismertem.borzasztószégyenlettvolna,hogyhaleégekelőttük.
PéldáulbenczeGyörgy,akiazellenzékiképzésekidejénszinteazapánkvolt,ésővolt
akkoradoktoriiskolánakavezetője.őaztcsinálta,hogyottültabizottságban,bementem, s elkezdett magázni, hogy tisztában legyek vele, hogy én egy szám vagyok, egy
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diák,akimostbeült,éshanemtud,akkorrepül.bizony,voltolyanvizsga,amirenem
mertembemenni.Inkábbhazajöttem,ésakövetkezőfélévbenkettőtcsináltam.

Akkor ez kemény volt.
deeztmárnagyonélveztem,ezegymásikdolog.Eztmárnagyon-nagyonszerettem,
mertezlegalábbakkoraértékkelbírszámomra,mintarepülőegyetem.Közbennyitrán
tanítottam,megcsaládomvolt.AcEualattnemtaníthattamnyitrán,ottbekellettjárni
azórákrarendesen,hétközbenottvoltam,péntekenjöttem.Eznagyhátrányvolt,mert
atöbbiek,akikneknemvoltcsaládjuk,ahétvégéntanultak.énmeghazajöttem,nyakambaugrottakagyerekek…

S az, hogy a kisebbségi jogok, illetve a nemzeti jogok lesz a doktori dolgozatod tárgya,
arról hogyan született döntés?
Amikor felvételiztem, ültem a bizottság előtt, és a végén elhangzott az a kérdés,
hogymibőlszeretnémírniamunkámat.sénaztmondtam,hogyaszlovákkonzervativizmusból,mertazrendkívülérdekesprobléma,ugyaniseltérőenanyugatiországoktól,ittnemegydominánspolitikaihagyományvan,hanemtöbb,sezekegymássalis
szembemennek.Ezígymégnincsfeldolgozva,úgygondolom,hogyezazénötletem,és
eztnagyon-nagyonszívesenmegcsinálnám,mertamirerájövök,azlegalábbrészbena
szomszédosországokraisvonatkoztatható.serreaztmondták,hogyeztnemlehet.
Azért,mertkellvalaki,akieztvezeti,sezenatanszékensenkinemtudszlovákul,és
nemisfogtudni.Tehátnincsatanszékentémavezető,vagylegalábbvalaki,akifelügyeliamunkámat.Akkormondták,hogynemkellazonnalválasztadnom,felvesznek,de
zároshatáridőnbelüldöntenemkell.Voltnéhánygondolatom,azegyikaz,hogyafelvilágosodásidejénamegoldandókérdésekközülkimaradtegy:hogyazéppenszülető
nemzetiidentitásthogyanlehetösszeegyeztetniafelvilágosodássoránkeletkezőalkotmányosság alappillérével, az emberi jogokkal. Azt mondtam magamban, hogy én
ennek nekimennék. Volt néhány, még alaposan végig nem gondolt gondolatfoszlányom,hogyholisvanittagond,miisagond,sezekaztánszépenösszeálltak.

S a téma kutatását nem fejezted be a PhD-fokozat megszerzésével, ez volt a tárgya a
habilitációs munkádnak is 2010-ben.
Ennekegyvetülete.bárahabilitációazmárformalitásvolt,inkábbcsakazértcsináltamvégig,mertmuszájvolt,ugyanisakkreditáltatnikellettnyitrántanszéket,pontosabbanaszakot.Amúgyezúgyvan,hogyahogykitesziazemberapontotadolgozat
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Tehát sok kanyar után mégis eljutottál a filozófiához. De ez is, mint minden tudomány,
nagyon széles terület…
Persze,ittisszakirányokvannak,ésénapolitikaifilozófiátválasztottam.Annaka
szakiránynakavezetőjeludassyMáriavolt,akivégtelenülképzett,művelt,emberként
isrendes,segítőkészhölgy,akirendesenmegdolgoztatjaazembereket.ugyenekem
márvoltnevem,amikorodakerültem,amibőlszámáraazkövetkezett,hogyalegnehezebb feldolgozandó könyveket általában nekem adta. (nevet) nagyon hálás vagyok
azótaisneki.Akönyvekjavarésztangolnyelvűekvoltak,éskeményenmegdolgoztam,
hogyezekbőlegyépkézlábelőadásttudjakcsinálni.
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végére,abbanapillanatbanlátja,hogyholvannakagyengéi.Tehátennekakérdéskörnekmégegyszernekifogokrontani,merttúlfontos.Mégadoktoriiskolánajánlatokat
kaptam,hogyfordítsukleazakkoriszövegetangolra,ésaztmondtam,hogynem.Van
mégbennenéhánygubanc,amitmegkelloldani.Azazigazság,hogyazilyendolgokat
érlelnikell,hakell,akkorakárhosszú-hosszúévekigishagynikellnyugodni,ésakkor
mármásképplátjaazember.Eztidősebbkollégáimtóltudom,pl.KisJancsitól–amikor
az egyik korai könyvéről beszélgettünk, akkor mondta, hogy most már egészen másképpírnámeg.sokdolgotmásképpenlátokmár,nemisakaromeztelkapkodni.ha
egészségemengedi,akkorennekmégegyszernekifogokszaladni.

A tanítás, kutatás mellett évekig nagyon gyakran szerepeltél szakértőként nem csak a
szlovákiai magyar, hanem a szlovák elektronikus és írott sajtóban is. Szinte naponta
kommentáltad a politikai eseményeket. Aztán ez megszűnt, egy idő után eltűntél a
médiából. Mi volt ennek a háttere?
hogyegyfajtamegmondóemberleszek,eztazelejénnemsejtettem,csakalegjobb
tudásomszerintmondtamavéleményemet,hakérdezték.Későbbmagamismeglepődtem,amikoramédiaszereplőkmegjelenésiszámairólkészültstatisztikákszerinta
politikáról megszólaltatott szakértők között ott voltam az első tízben, néha az első
ötbenis.ígyutólagvisszatekintve,eznemsokatjelent,csakannyit,hogyvalamilyen
oknál fogva az ember a tömegkommunikációs eszközök számára érdekes volt. Ami
elkezdett vonzani – mert ebből anyagi előnyöm végképp nem származott –, hogy ez
lehetőségmegszólítaniaszlováknyilvánosságot.Ezténmár1989-benfontosnakgondoltam,hogynemcsakaszlovákvezetőpolitikairétegetkellmegszólítani,hanemaszélesnyilvánosságotis.Egydemokráciábanadémoszapolitikaalapja,abbólnőkimindenegyéb.deénannakörültemvolna,hanemegyedülénvagyokaszlovákiaimagyar,
akiottmegszólal,hanemhaénvagyokazegyikasokközül,hamellettemméglegalább
egy-két tucat szakértő rendszeresen megjelenik a szlovák tömegtájékoztatásban. Ez
sajnosnemígylett.

Tehát úgy értelmezted a szerepedet, hogy nem „csak” szakértőként, hanem szlovákiai
magyar szakértőként mutatod meg magadat.
ígyvan.Eztnemkellettkülönmagyarázni,hiszenanevemszlovákulúgyhangzik,
hogylászlóÖllös.Tehátmindenkiszámáravilágosvolt,hogykifélérőlvanszó.Aholverbálisanésvizuálisanismegkelljelenni,rádióban,televízióban,ottamúgyisrögtönészreveszik,hogyazemberneknemaszlovákazanyanyelve.Amiszámomranagyonfontosésvonzóvolt,azaz,hogynemcsak,nempusztán,ésnemiselsősorbankisebbségi
kérdésekrőlmondtamvéleményt,hanemországoskérdésekrőlis.Eztkülönösenértékesnek gondoltam, hogy országos kérdésekben is állást foglal az ember, és ha tud,
akkorszínvonalasat,hogyerősítseazérzést,hogyilyenemberekisbelebeszélhetnek
országosdolgokba.Mivelolyanképzettségemvolt,amilyen,ésmivelfoglalkoztamaz
alkotmányosságnéhányalapkérdésévelis,márpedigazalkotmányosságkérdéseiegy
transzformálódópolitikairendszerbenalegfontosabbkérdésekközétartoznak,ezért
tudtammondaniolyandolgokat,amiketmásnemigazántudott.Azelnökihatalommal,
akormányzatifeladatokkalkapcsolatban,apolgáritársadalomrólstb.Amitanyilvánosságlátottbelőle,azanéhánymondat,vagyegytöbbórásestibeszélgetés,azapársor
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alapokban,azazeseteknagyonnagytöbbségébenalaposrákészüléstigényelt.Aztán
ezmárolyanméreteketöltött,hogyelkezdtemszámolgatni,ésarrajutottam,hogyafelkészülésekkelegyütthetentemárcsaknemegynapomráment.Eznagyonfontosmotívum volt abban a döntésben, hogy vissza kell fogni a szerepléseimet, mert rengeteg
időtésenergiátvonnakelmástól.Aztugyenemlehetcsinálni,hogyegyessajtóorgánumoknak válaszolok, másokat meg visszautasítok. A másik motívumom az volt, hogy
sohaazéletbenannyiellenségemnemvolt,mégakommunizmusidejénsem.

Miért?
Talánmegijedtekattól,hogyezMagyarországonelkezdszerveződni,ésakkoregyszerűenamagyarközvélemény„belenyúl”aszlovákba.

S ha sikerül, akkor ennek mi lett volna a következménye?
hogynemuraljákteljesenazitteni,hazugságraépülőközbeszédet.hanagyonnekiállnának,akkoreztgyerekjátéklennekikezdeni.Perszealternatívátiskellenemutatni.
deezegymásikkérdés.Aztánelkövettemegyhibát.AFórumbanúgydöntöttünk,hogy
aki a Fórum Intézetben működik, az országos politikában nem vehet részt. helyiben
igen.Azintézetérdekébenis,ahelyipolitikáratekintettelbennemaradtamasomorjai,
akkormáregyesültMagyarKözösségPártjaszervezetében.csakidőkérdésevolt,hogy
eztvalamivitakapcsánmikorolvassákafejemre.Aztánfelfüggesztettematagságomat,deakkormárkésővolt.Ezegyébkéntaszlováksajtójelentősrészétnemzavarta
különösebben,másoknálisvanilyen,azembernekvagyvanminőségivéleménye,vagy
nincs.Eztulajdonképpenformálisprobléma.Akkorlettezkomolyabbgond,amikora
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Amiatt, hogy politikai eseményeket kommentáltál?
Pontosan.Azvalakinekmindigrossz,havéleménytmondasz,hanemcsakaztcsinálod,hogybonyolultabb,nehezebbenérthető,látszólagszakszerűszavakkalelmondodazt,amitamúgyismindenkitud,csakhogyaztahatástkeltsed,hogyteképzettebbvagy.Mertegyébkéntanyilatkozóknagyrészeeztcsinálja.havalamilyenszempontbólállástfoglalsz,sőt,esetlegmégarrólisbeszélsz,hogymitkellenetenni,nemcsakarról,hogymiahelyzet,akárkritikusanis,akkorgarantáltanlesznekellenségeid.
Aztán van még néhány ok. Megjelent néhány írásom, ami miatt nagyon kellemetlen
ember lettem. A szlovák–magyar megbékélés is az egyik vesszőparipám. s van egy
elméletemanemzetielválasztásról:anemzetivezetőréteg,legyenazpolitikai,értelmiség,gazdaságiréteg,anacionalizmuskialakulásávalösszefüggésbenasajátközvéleményételválasztjaamásiktól.Különféleszűrőkönjuthatnakcsakátazinformációk,s
ezakkorishatékony,hogyhasohakorábbanatörténelembenolyanintenzívkapcsolatok nem voltak, mint már az iparosodás és a nemzetközi kereskedelem idejében.
Ennekmegvannakamódszerei,hogyezthogyanlehetcsinálni.Úgygondolom,hogya
21.századbanátlehettörnieztafalat,mertvaninternet,mertazuniónbelülnincsenek vámhatárok, mert az egyéb adathordozók ma már fillérekbe kerülnek, és mert
embereketisszabadonlehetmozgatni,meglehethívni,akártömegével.Teháthavalamelyikfélnagyoncéltudatosannekiállnalebontaniaválaszfalat,akkoramásiknem
tudnámegakadályozni.Arégirendszerbenéreztemmagamat,amikoreztelmondtam
éspublikáltam,mégautóvaliskövettek.
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híd és az MKP kettévált. Akkor néhány ember mindent megtett azért, hogy engem
kiszorítsonaszlovákszerkesztőségekből.nekemmegazegésznemértannyit,hogy
tegyekellene.Ezzelnincsvégeasztorinak–abbanapillanatban,hogyahídpártbelépett a kormányba, szinte felrobbant a telefonom, és mindenki újra hívni kezdett. de
nemetmondtam.
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Az aktuálpolitikától most eltekintve, összeegyeztethető a politológusi tevékenység a
párttagsággal?
Felmerülhetazösszeférhetetlenségkérdése,apárthoztartozáskijelölhetegyfajta
irányvonalat.dehavisszakeresedavéleményeimet,errehivatkoztaménis,azokkonzisztensek,nembefolyásoltaazokatsemmiféleelkötelezettségbármelyikpártirányában.

Érdekes, hogy nem lett utódod ezen a területen, nem került be más szlovákiai magyar
politológus, szakértő a szlovák médiába.
ígyvan,ésszerintemeznemvéletlen.Úgylátom,hogyazMKPkettéválásaótaa
szlovák sajtó tudatosan kerüli a magyar témákat. Innen nézve nem én tűntem el,
hanematéma,ezértnemkerültahelyemremáshasonlószemélyiség,hogyamagyar
problémáknekerülhessenekszóba,nekelljenrólukbeszélni.Voltpróbálkozásváltoztatniahelyzeten.AszlovákiaiMagyarokKerekasztalánakképviselőisorralátogattáka
szerkesztőségeket, hogy felhívják a figyelmet a létező problémákra, hogy kapjanak
ezeknyilvánosságot.Azelejénméglettvolnaérdeklődés,végülmégisteljessikertelenséglettazeredmény.Ahogyaszemélyemmelkapcsolatbanmáremlítettem,szerintem
egypolitikaibefolyássalbíró,illetveaztmegőrizniakarócsoportintrikáimiattálltelőez
ahelyzet,merthauralszegykommunikációsteret,éstevagyazegyetleninformációs
forrás,akkorabbólmindenféleelőnyökszármaznak.

Többször leszögezted, hogy magas politikai funkciót sosem akartál vállalni. Más területeken viszont aktívan bekapcsolódtál a társadalmi életbe, nem ódzkodtál a szerepvállalástól. Évekig tagja voltál pl. a Nemzeti Emlékezet Intézete igazgatótanácsának.
Visszakanyarodnékmégahhoz,amitmondtál:valóban,többolyanfunkciótvállaltam, amelynek értelmét láttam – ott voltam a Márai Alapítványban, a Katedra
Alapítványban,dolgoztamazEblul-ban.2 Erősenfoglalkoztatott,hogyapolgáritársadalommiképpentuditttalpraállni,mikénttudnakmegszerveződniazemberek.Volt
egyilyenromantikusideálom1989utánközvetlenül,hogytulajdonképpenittcsakegy
elsőlökést,vagynéhánylökéstkelladniazeddiglefojtotttársadalomnak,sazszépen
talpraáll,megszerveződik.Kiderült,hogyezígyvan,csaksokkalkésőbbkövetkezett
be,mintahogyaztgondoltam.szóval,amikorszóbakerült,hogyakommunistatitkoszszolgálat,segyáltalána20.századidiktatúráktitkosítottdokumentumaitnyilvánosság2 Europeanbureauforlesser-usedlanguages(Eblul)–kormányonkívülinemzetköziszervezet,melynekcéljaanyelvisokszínűségésakisebbséginyelvekhasználatánaktámogatása
voltazEurópaiunióterületén.2010-benmegszűnt,helyébeaEuropeanlanguageEquality
network(ElEn)lépett.
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Elmondtad, milyen politikai és társadalmi ellenállás fogadta az intézet felállításának
gondolatát. Ehhez képest az ügynökakták és egyéb iratok nyilvánosságra hozatala,
hozzáférhetősége nem okozott különösebb politikai hullámverést.
Ezígyvan.sokkalnagyobbbajlettvolna,éssokkalerőteljesebbpolitikaikövetkezményeilettekvolnaannak,haezazintézetnemjönlétre,ésazokaziratoknemkaptak
volnanyilvánosságot.Mertakkoraztörténhetettvolna,amikorábbanmeg-megjelent,
ésmásországokbanmegtörtént,nevezetesen,hogyazéppenregnálókormányannak
azaktájátrántjaelő,akiétakarja,ésabbólcsinálbotrányt,amitéppenakkorahatalmi
érdekeimegkívánnak.ígyvoltegyhullámhegy,mindenkirávetettemagátazinternetre,
végignéztealistákat,megkeresteazokatazembereket,akikérdekelték–eztlehetett
látniakeresésistatisztikákon,hogyezeltartottmásfél-kétévig–,aztánahullámhegy
hullámvölggyévált,ésatovábbiakbanazokérdeklődtek,akikvagykutatókvoltak,vagy
sajátdolgaiknakszerettekvolnautánanézni,ésaviláglegtermészetesebbdolgávávált,
kész. A botrány átvonult, és nem mérgezte a közéletet éveken, akár évtizedeken
keresztül.nagyonegészségesdologvolt.
3 Ján langoš (1946–2006) szlovák politikus. A rendszerváltás után csehszlovákia első belügyminisztere. A nemzeti Emlékezet Intézetének létrehozásáról intézkedő törvényjavaslat
előterjesztőjeaszlovákparlamentben(2002),majdtragikushaláláigazintézetigazgatótanácsánakelnöke.
4 A2005-benállítottszabadságkapujaemlékmű„ahazájukbólelüldözöttpolgároknak”állít
emléket.szövegepontosítjaazelüldözöttekdefinícióját:idesoroljaaszovjetgulágokraelhurcoltakat,az1945utándeportáltakat,akommunistarendszerelőlmenekülőket,illetvekitér
atiltotthatárátlépéskísérletemiattbebörtönzöttekresaszökésközbenahatáronmeggyilkoltszemélyekreis.
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ra lehet hozni, s egy szakmailag is alkalmas jelöltet kerestek az e célra létrehozott
intézmény,anemzetiEmlékezetIntézeteigazgatótanácsába,amelynektagjaitaparlament választotta, akkor én a legnagyobb örömmel vállaltam a felkérést. ott voltam
tehátakezdetektől,amikorgyakorlatilagasemmibőlkellettmegteremteniazintézetet,
miközben hatalmas politikai és részben társadalmi ellenállásba is ütközött az egész
elképzelés.nagyonsokanmindentelkövettek,hogyezelbukjon.Amiazénszerepemet
illeti,gyakorlatilagugyanolyanvolt,mintakorábbihelyzeteimben.Azintézetszervezési
motorja Ján langoš3 volt, én tagként a véleményemmel, meglátásaimmal próbáltam
hozzájárulniadologhoz.Megnéminyomaisvanannak,hogymagyarkéntismegpróbáltamtennivalamit–csakezzelanyommalkevesenfoglalkoznak,pedigelégjóllátható. Az intézet kezdeményezésére készült a szlovák–osztrák határon, dévényben a
szabadságkapujaemlékmű.Annakaszövegeúgylettmegfogalmazva,hogyaz1945
után erőszakkal kitelepítettekre is megemlékezzen.4 Ezt én vetettem fel, és akkor
nagyon-nagyon kellemes érzés volt, hogy Ján langoš ezt természetesnek tartotta és
támogatta. Az átadási ünnepségen mondott beszédében is világossá tette, hogy az
emlékműfőhajtásezenüldöztetésáldozataielőttis.nagyonörülnék,haezazemlékműaszlovákiaimagyarokközöttisismerttéválna,nemártanaottegy-kétkoszorúzást
szervezni...
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Ugyanakkor az ügynököket se nagyon zavarta, nagyon kevesen vonultak vissza emiatt
a közéletből.
Egy-kettő volt. Azt azért látni kell, legyek egy kicsit az ördög ügyvédje is, hiszen
annak idején az ember ezt meg is tapasztalta: annak, hogy valakit beszervezhettek,
különféleokailehettek.Azemberiéletösszetettdolog,különfélehelyzetekbenkülönféledolgokralehetrákényszeríteniembereket.Ezekarendszerekmárcsakilyenek.Azt
ismegkellnézni,hogykonkrétankimitcsinált.Azperszenyilvánvaló,hogyakiügynök
volt,aztudottróla.Azszerintemegynagyonfontoseredményvolt,hogynemsikerült
tönkretenniazintézetet.Annyitámadásérte,annyiszormegpróbálkoztak,hogyellehetetlenítsékpénzügyileg,azépületébőlkirúgják,egyébmódokon,seztsikerültkivédeni.
Az EBLUL-ban kifejtett tevékenységed hogyan járult hozzá tudományos munkásságodhoz?
ha a kérdés arra vonatkozik, hogy a teoretikus felkészültségemhez hozzájárult-e,
akkoraválasznemleges.deazempirikusismereteimetnagybangyarapította.Ezegy
föderációvolt,egyernyőszervezet,amelyenbelülazegyesunióstagországokkisebbségeimegalakítottákamagukkisbüróit,ittsloVblul-nakneveztük,ehhezcsatlakoztak
azittenikisebbségekszervezetei,köztükaFórumIntézet.éventeegyszervoltegykonferencia,amiremindenországhivatalosvolt,ésaztánamikorengembeválasztottakaz
elnökségbe,akkoréventemégpluszháromszorgyűléseztünkvalaholazunióterületén.
Ez egy nagyon konkrét, praktikus ügyekkel foglalkozó nyomásgyakorló szervezetként
működött. rengeteg kisebbségi aktivistával ismerkedtem meg, akik nagyon sokat
meséltekarról,hogymikagondjaik,milyenekaviszonyoknáluk.hogymennyiremás
az,amiFinnországbanvan,megamiFranciaországbanvanpl.Ilyenszempontbólsokat
adott.Másaz,amikorazemberelolvasegyleírószöveget,telistatisztikaiadatokkal,és
másaz,amikorazembernekeztelmesélik.

1996-tól a Fórum Intézet elnökének funkcióját is betöltöd. Munkálkodásod az intézetben a közéleti vagy a tudományos munkásságod része inkább?
Vanegyismertmondás,egyzsidóviccbenhangzikel,hogy„errőlmégnemhochmeccoltam”. nem tudom megmondani. Az az igazság, hogy ahogyan én az egészet
abbanazidőben,1996-ban,értelmeztem,azakövetkezővolt:amikoraMagyarPolgári
Pártban, a Független Magyar Kezdeményezés jogutódjában elkezdődtek a belső harcok,ésláttam,hogyebbenapártbanhatalmaseltolódásfigyelhetőmeg,hogyegyfajta
érdekszervezet irányába tolódik el, akkor elment a kedvem a dologtól. becsületből
végigverekedtem ugyan azt a hatalmi harcot, de azért lehetett látni, hogy ha esetleg
sikerülneismegnyerni,akkoriscsakromokattalálnaazemberavégén…Ezegyhoszszútörténet,amitnemakarokrészletezni.AkkorTóthKarcsi,akimindigmindentszervezett,ésszázmilliódolgotpróbáltkiéstartottakezében,azzaljött,hogyittkelleneegy
tudományosintézetetindítani,mertezamúgyisrégiörökség,mindannyiantudtunka
MasarykAkadémiáról,ismertükzalabaizsigmondésatöbbiekelképzeléseit,tehátez
amiköreinkbeneléggéismertcélkitűzésvolt.éshátebbőlapártbólkitudja,milesz,
ebbe kellene belefogni végre, és én mondtam, hogy a legnagyobb örömmel.
Tulajdonképpenazelejétőlfogvarésztvettemamunkában.Egydologranagyonvigyáztam, ez összefügg az 1990. januári döntésemmel, amiről már beszéltem, hogy még
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Annyi tartalmi megszorítás azért nyilván van, hogy ez egy kisebbségkutató intézmény.
nyilvánvaló,ezamiprofilunk.deazonbelülsemmilyenkutatónaksenkisohanem
írtaelő,hogymirekelljutnia,vagymilyenmódszertkellhasználnia.Eznemolyangyakoriám.nyomástgyakorolnilehetközvetlenülésközvetettenis,hogyfinomanértésére
adjákazilletőnek…Miilyetsohanemcsináltunk,seközvetve,seközvetlenül,léptennyomonleszögeztük,hogyittkutatásiszabadságvan.Egydolgotvártunkelmindenkitől, hogy amit csinál, az legyen érdekes, fontos, jó. Ez volt az egyetlen szempont. így
működikaFórumTársadalomtudományiszemleis,amelynekénvoltamazelsőfőszer-
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véletlenülsekerüljekvalamifélemenedzseripozícióba,merttudtam,hogyabbólcsak
bajlenne.(nevet) Úgyhogyazttaláltukki,hogyelnökleszek,aKarcsimegmajdigazgatólesz,ésakkorezvalahogyanműködnifog.deenneknemigazánvoltjelentősége,
mert ezek formális dolgok voltak, érdemben ez egy baráti társaság volt, később is
nagyon sokáig így volt ez: leültünk, és mindent megbeszéltünk, és közösen hoztunk
döntéseket.énamagamszerepét,természetembőlvagyadottságaimbólkifolyólag,itt
isabbanláttam,hogyötleteketadok,megszempontokatfogalmazokmeg.Ezérdekes
szerep,kevéssélátható,ritkánbeazonosítható.Vanatudományosságnak,különösképpenafilozófiánakegyérdekesadottsága,nevezetesen,hogyafelfedezésekjavarésze
abbanrejlik,hogyanagyonösszetett,nagyonbonyolultésérthetetlendolgokatlényegretörőenleegyszerűsítiésmegfogalmazza.Ezvalamelyestmegynekem.csakennek
aztán az első következménye, hogy amikor az ember ezt kimondja, megfogalmazza,
akkoratöbbiekúgyreagálnak,hogypersze,igen,akkormenjünktovább.ésadologel
isvanfelejtveszinte.deháteztazembermármegszokta…(nevet) Tehátittláttama
magam szerepét, hogy a legfontosabb döntéseket próbálom meg valamilyen módon
értelmezni,befolyásolni,kialakítani.súgyérzem,hogyennekeredményeképpenmegfontoltabbantudtunkdönteni.Azelőresejthetővolt,hogyhaezakezdeményezéssikereslesz,akkorleszegyhalomirigyünk,éssokaknakkellemetlenlesz,amitazintézet
majdprodukál.Tehátnekünkmegfogkellenipróbálniolymódonorientálódniamindennapirealitásokban,amilehetővéteszi,hogyazintézetfennmaradjon.Eznemegy
termelővállalat,amelyikmegtermeliasajátjavaitéseladja,majdabevételbőlélmeg.
Ezolyantudományosintézményvolt,amelytámogatásokbólélt.Egydöntéstmárazelejénmeghoztunk,ésezmáigérvényes,hogynemakarunkköltségvetésiintézménnyé,
államiintézménnyéválni.Mertazkiszolgáltatottságotjelent.hanemvagyunkköltségvetési intézmény, akkor viszont projektekből kell élni, támogatásokból, koldulásból,
hogy nagyon direkt módon fogalmazzak. szerencsére már megjelent a szlovákiai
magyarvállalkozóknakegyolyanszűkcsoportja,amelyiktúljutottakapitalizmus„cápakorszakán”,ésvalamilyenmódontársadalmifelelősségetisérzett.Ennekeredménye
például, hogy somorján ezt az épületet fel lehetett építeni. és ez tényleg hiánypótló
dolog volt, és pillanatok alatt vonzóvá vált a kutatók és a közvélemény számára. Az
intézményirántiszimpátiaegynagyonfontosdöntéskövetkezményeisvolt,ésminden
erőmmelazonvagyokmindamainapig,hogyezérvénybenismaradjon,nevezetesen,
hogyebbenazintézménybennemvoltsemmiféleelvártkövetelmény,semmódszertani,semtartalmiszempontból.Azintézetakutatóknakteljesszabadságotadott.Persze
voltakmegrendelések,amiketelkellettvégezni,deolyanmegrendeléseketnemvállaltunk,aholamegrendelőmegmondtavolna,milegyenazeredmény.
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kesztője:haazírásjó,közöljük,teljesenmellékes,hogyénegyetértek-evele,vagyse.
Amennyibenérdekes,bennünketérdeklőtémávalfoglalkozik,színvonalas,akkorközöljük.Aszerkesztőbizottságiülésekensohanemisengedtemfelvetnisemazt,hogyki
kivelértegyetvagynemértegyettartalmilagazadottdologban.Ezmamárnemiskérdés,eztmármindenkimegszokta,hogyezígyműködik.Ennekazelvrendszerünköntúl
volt egy nagyon fontos praktikus oka is: a szlovákiai magyar kutatótársadalom olyan
kicsi, hogy bármiféle ideológiai osztás ezt a kicsit is tovább darabolná. Mi meg nem
darabolniakartunk,éppfordítottszándékainkvoltak,nevezetesen,hogyminéltöbbet
becsatornázzunk abból a kevés emberből, aki van. s feltételeztük, hogy aztán majd
csakszaporodikaszámuk.sezazértmostanramármegisfigyelhető,hogyezaszám,
hanemisfénysebességgel,deazértszépenemelkedik.
Az egyik legveszedelmesebb időszaka a Fórum fennállásának a pártegyesülést
követőidőszakvolt,mertrólunktudhatóvolt,hogymiaztnemláttukszívesen,tudtuk,
hogyezaMagyarPolgáriPártvégétfogjajelenteni.ígyislett:hogyegyetlenegyszámot
mondjak,olyan2200-2300tagunkvolt,ésazegyesülésutánmaradthétszáz.Tehát
azokmaradtak,azokregisztráltattákmagukatformálisanazegyesültújpártba,akikpl.
önkormányzatiképviselőkvoltak,tehátvalamilyenmódonrészeivoltakahatalmirendszernek. Akik aktivistaként, értelmiségiként tartoztak hozzánk, azok mind elmentek.
Tehátmiapártegyesüléstelleneztük,deaztántudomásulvévearealitást,elfogadtuk,
hogyvesztettünk.Viszontapártegyesülésutánazapletykaterjedt,hogyazintézetegy
újpártjólálcázottmagja.Eszünkágábannemvoltilyesmi,abszolútenem,eztkellett
valahogykibírni,valamimódonellensúlyozni,főlegazután,hogyahíresztelésekasajtóbanishangotkaptak.hogymiittcsakamegfelelőpillanatravárunk…sezévekigtartott. Ezt ugye Magyarországon ki kellett védeni, mert a támogatásaink egy jelentős
része onnét jött, az itteni támogatási rendszerbe bele kellett valahogyan férnünk,
miközben a dzurinda-kormányokban ott volt a Magyar Koalíció Pártja is, szóval valahogyeztkezelnikellett.rövidtávútaktikázásokkalkezeltük,mertilyenhelyzetbena
simacáfolatkevés,azsosemeléggéhatékony,főlegúgy,hogyapletykákterjesztőijobb
kommunikációshelyzetbenvannak,mintazok,akikrőlterjesztik.Aztánezfokozatosan
gyengült,ésmiutánkiderült,hogyvannakdolgok,amiketcsakmitudunkmegcsinálni,
vannak olyan anyagjaink, tudunk olyan közvélemény-kutatásokat csinálni stb., amik
nélkülapolitikaivezetéséleteissokkalnehezebb,vagylegalábbisnehézkesebblenne,
elkezdettezváltozni,apolitikusokismegértették,hogyezszámukraishasznosdolog.

Ez elég durván hangzik, hogy a Fórum azért alakult, mert néhány ember teret vesztett
a politikában.
Ezarealitás.Mondjuk,azénesetembennempusztántérvesztésrőlvoltszó,ahogy
elmondtam,énsohanemakartamseképviselő,sekormánytag,magasrangúállami
hivatalnoklenni.énelmentemtanítaniegyegyetemre,ésazzalnagyonelégedettvoltam.deegyébkéntvanbenneigazság.haazahatalmiharcmásképpsülel,haegykétdologmásiránybafordul,akkornembiztos,hogylettvolnaFórumIntézet.deúgy
vanez,hogyhamegintmásdolgokmásképpsültekvolnael,akkorazapártseszületettvolnameg,szóval…ígylett.ígylettmegcsinálva.
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A Fórum Társadalomtudományi Szemle szerkesztőbizottságának az elnöke vagy. Ez is
régi vágy volt tájainkon, hogy legyen egy tényleges tudományos folyóirat. Van olyan
szlovákiai magyar szerzőgárda, amelynek az írásaival a lap kitöltető?
Azthiszem,hogyigen,bárminemcsakszlovákiaimagyaroktólközlünk.Ezegymegbecsült folyóirat. Most már az interneten is hozzáférhető, s Ausztráliától Amerikáig
olvassák.hatalmaselőrelépés,hogyazidénindexáltfolyóiratlettünk,vagyisbekerültünkegynemzetközifolyóirat-minősítőrendszerbe,amiaszerzőkszámáraisfontos.

Végül beszéljünk még az egyéni tudományos munkádról. Azt már említetted, hogy még
egyszer szeretnél nekifutni a nemzeti jogok – emberi jogok témának. Milyen terveid
vannak még?
A következő könyvemnek az lesz a címe, hogy Európai identitás. Egy sorozatnyi
tanulmányommármegisjelentatémáról.

Ez nagyon aktuális téma.
Pontosan.Amikorelkezdtem,jónéhányévvelezelőtt,akkormárlehetettlátni,hogy
ezdagadnifog.

Az európai identitás kérdésével ma elsősorban politikusok, politológusok, szociológusok foglalkoznak. A politikai filozófus miként közelít a kérdéshez?
Úgygondolom,hogyeurópaiidentitásrészben,különféleformákban,tulajdonképpen a keresztény Európa megszületése óta van. A római birodalmat csak részben
tekinthetjükeurópaiországnak,mertazháromkontinensenterültel,deperszerészbenaztisidesorolhatjuk,shogyegyáltalánvanEurópa,aztagörögöktaláljákki.Tehát
nemisazakérdés,hogylétezik-eilyen,mertnyilvánvalóanlétezik.Azalapkérdésazaz,
hogyölthet-eezolyanformát,hogyazeurópaiakpolitikaiközösséggéváljanak.Mertha
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Elnökként hogyan látod, merre tovább?
nemhiszem,hogyerrenekemvagybárkimásnakszabadlennevalamifélekötelező
érvényűválasztadnia.AFórumarramegytovább,amerreaszlovákiaimagyartudományoséletdinamikájamajdviszi.AFórummindazokatjelenti,akikazadottkutatásokbanközreműködnek.éshogykinekmifogeszébejutni,kinekmilyen„kutatóigörcsei”
támadnak,azténnemtudomelőremegmondani,snemisakarom.Ezteljesenakutatóktólfügg,megperszeattól,hogytalpontudunk-emaradni,deebbenapillanatban,
kopogjam le, köszönjük szépen, megvagyunk. Ilyen helyzetekben én egyetlen dolgot
vagyokhajlandócsinálni,hogyamennyibenszakszerűenfelmerülvalamilyen,nevezzük
úgy,értelmiségitéma,akkorbeszélgetek,smondomavéleményemet,sannakesetleg
lehetvalamihatása.Ennyi.Egyébkéntpedigazonleszekmindenenergiámmal,hogyaz
aszabadság,amiittakezdetektőlmegvolt,azmegmaradjon,hogyebbesenkinetudjon beavatkozni, s elvinni ezt egy konkrét érdeket, célt szolgáló intézmény irányába,
legyenazgazdasági,hatalmi,vagybármilyenmásérdek.Persze,acsászárnakmegkell
adni,amiacsászáré,mertazembernemegysivatagközepénlétezik,hanemkonkrét
hatalmiviszonyokközepette,eztviszontmindigátgondoljuk,smindigegyensúlyozgatunk, dekagrammokra mérve átgondoljuk, hogy az adott esetben mit csináljunk. Ez
állandótéma.
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nem, akkor lehet európai identitás úgy is, hogy közben háborúk dúlnak… Méghozzá
nemakármilyenpolitikaiközösséglétrejötteakérdés,hanemolyanpolitikaiközösségé,amelyikhatékonyabb,mintavilágmásrészei.Mertennekaminőségétaglobalizációkihívásaihozkellmérni,nemelégönmagához.nyilvánvaló,hogyehhezújelemekre
isszükségvan.nemelégazazörökség,amivan,hanemegyesdolgokatkiiskelltalálni, illetve az örökségből ki kell tudni válogatni bizonyos dolgokat. rám nagyon nagy
hatástgyakoroltazegészfelvilágosodás.Az,ahogyakorjelentősgondolkodói,államférfijaiarendiségválságából,aharmincévesháborúután,tehátegytotálisválságból
kitudtákemelniEurópát...éshátazelsőésmásodikvilágháború,megaztánakommunizmusésakettéosztottság,azilyenválságvolt,ésezaválságmaistart.hamegnézzük,milyenpozícióbanvoltEurópaazelsővilágháborúelőttavilágegészénbelül,
ésmilyenpozícióbanvanmost,akkorlátjuk,hogyezapozíciólineárisanromlik.1989
utánreméltük,hogyaválságnakvége,denemígylett.Akérdés,hogyebbőlmitlehet
kihozni.Európánakeddigakülönfélemélypontjaibólmindigsikerültkiemelkednie.ha
énegy-kétértelmesgondolattalhozzátudnékehhezjárulni,azjólenne.Mostmáreljutottamodáig,hogylátomazalagútvégét,tehátbeláthatóidőnbelülebbőlleszkönyv.

Tehát legkevesebb két nagy könyv még vár ránk.
ó,többis.Vanmégegytéma,amitemiattszakítottamfélbe:annakazaneve,hogy
magyar–szlovákmegbékélés.Errőlisírtammárnéhánydolgot,ésebbőlisszeretnék
összekalapálni egy könyvet. ha úgy két éven belül sikerülne ezt befejeznem, akkor
aztánlépnékmégmajdmásirányokbais.
AmikorAmerikábantanultamösztöndíjasként,akkorrésztvettemegytanfolyamon,
amely az alkotmányosság kérdéseivel foglalkozott. Az alkotmányosság tudvalevőleg
nemazonosazírottalkotmánnyal,azisrészepersze,hanemegyszélesebbfogalom,
egyebek között az alkotmányos értékrenddel is foglalkozik, az alkotmányos intézményekműködésévelstb.,seznagyonmegragadott.Mertugyeademokráciánakezaformálisteteje.Azegyikkimeneteennekadolognaknéhánytanulmány,majdegykönyv
lett,amelyikbenakorábbimagyaralkotmányhatárontúlimagyarokkalfoglalkozókitételévelfoglalkozom,olyanszempontokalapján,amiketott,Amerikábanmagambaszívtam–tehát,hogyezkimindenkiszámáramitjelenthet,milyennyomaivannakakülönféle értelmezéseknek, miközben, ha egyszer a szöveg közmegegyezéssel került az
alkotmányba,akkorazalkotmányozókelvilegaztvállalták,hogyalkotmányosegyetértésleszebbenazügyben.ésmegnéztem,hogyezmennyirevan,ésmennyirenincsígy.
Elisdöntöttem,hogyhamegváltozikazalkotmány,akkoreztavizsgálódástfolytatni
fogom.Ezisazelhatározásaimközétartozik.
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