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– Lajos, kezdjük azzal, amivel mindenkivel szoktuk kezdeni, hogy mit adott neked a csa-
lád, a város, az iskola ahhoz, hogy te közéleti ember lettél?

–lévaiértelmiségicsaládbólszármazom,azapámjogászvolt,bárajogászihivatásáta
kommunistarendszerbennemgyakorolhatta.Azakkoriterminológiaszerintosztályellen-
ségnekszámított.családunkatnagyonleegyszerűsítvekereszténynemzetiközéposztály-
beli családnak lehetne nevezni, erős konzervatív szemlélettel, nagyonmarkáns érték-
renddel és ebben az értékrendben központi szerepe volt annak, hogy mi magyarok
vagyunk,magyarértelmiségiekvagyunk,ésezvalamifélefeladatotisróránk,abbanaz
értelemben, hogy egy magyar értelmiséginek példát kell mutatnia. Hogy konkrétabb
legyek,nagyonsoklévaimagyarértelmiségi,apámjóismerőseiésbarátaiis,rossznéven
vettékazt,hogyengemapámmagyariskolábaíratottbe,mondván,hogyezzelazéneset-
legesvagylehetségeskarrieremetnagyonmegnehezíti.Azapámválaszaerreakkoraz
volt,hogyhátkiírassabemagyariskolábaagyerekét,hanemő.őmagyarértelmiségi-
kéntúgyérezte,példátkellmutatnia,bátorítaniakellazokatamagyarszülőket,akikeset-
leghaboztak,gondolkoztak,hogymagyariskolábaírassák-eagyereket.lévanagyonkicsi
városvoltakkor,amikorénkisdiákvoltam,az50-esévekben,ottmajdnemmindenkimin-
denkitismert,ésannakakkormégvalóbanvoltüzeneteésjelentősége,haegymagyar
értelmiségimagyariskolábaküldteagyerekeit.
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– Ezek a dolgok megfogalmazódtak otthon is? Téma volt a magyarság, a politika a csa-
ládban? Vagy tartás kérdése volt, olyan természetes dolog, amiről nem beszélünk.

–nemvolteztermészetesdolog,valóbantémavolt,hiszen,mintemlítettem,apámsok
magyarközeliismerőseésbarátjaszlovákiskolábaírattaagyerekét.

– Annál is inkább, gondolom, téma lehetett, mert Léva és a környéke magyarságát
nagyon megkaszálta az, ami 1945 után történt.

–ígyvan,a’45utánilakosságcserenagyonsúlyosanérintettenemcsaklévát,hanemaz
egészGaramvölgyét.1948utángyakorlatilagmajdnemmindenazelőttszíntisztamagyar
községbenkisebbségbekerültamagyarság.ésszéplassanelissorvadt.egyolyanfolya-
matindultelalakosságcserével,amelyetlegfeljebbmegfékeznilehetett,demegállítani
márnem.Tehátilyenértelembenperszeeztartásisvolt,vagykiállásvalamilyenérték-
rendmellett.mosthozzákelltennemaztis,hogyénotthonacsaládbannagyonalapos
történelmiműveltségetiskaptam.nemaziskolábanszereztemmegelsősorbanaztatör-
ténelmitudást,amiavéleményemszerintanemzetiidentitásnakazegyiklegfontosabb
tényezője,hanemotthon.egyrésztacsaládban,másrésztabbanabarátikörben,amely-
benottazéncsaládommozgott.

– Ha úgy vesszük, szerencsés generáció tagja vagy, mert mire beleértél a középiskolás
korba, a hatvanas évek elején itt is elkezdődött egyfajta társadalmi mozgás. Ez pedig egy
olyan fiatalember számára, aki érdeklődik a világ iránt, kedvező közeg lehetett, hiszen
már lehetett szabadabban beszélni erről-arról.

–ígyvan,ésalévaigimnáziumnagyonszabadszelleműgimnáziumvolta60-asévekben.
ott sok olyan témáról lehetett az osztályban órákon, akár történelemórán szabadon
beszélni, amelyek néhány évvel korábban még nemcsak hogy tabunak számítottak,
hanemegyenesenveszélyesekvoltak.Teháténegyolyanidőben,időszakbanlettemgim-
nazista,amikorországosaniserjedésvagyliberalizációmentvégbe,sszabadabbszellem
kezdettérvényesülni.eztnemneveznémaszóvalódiértelmébenvettszólásszabadság-
nak,deazértanyíltabbbeszédetmárnemkövettemegtorlás.emlékszemrá,hogypél-
dáulatörténelemtanárom,a60-asévekközepénvagyunk,egyalkalommalbehoztaaz
osztálybaarévai-lexikonnakamagyarországcímszóalattifejezetébentalálhatónéprajzi
vagynyelvi térképét,azonkijelölteamaimagyarországhatárait,éserreanéprajzi tér-
képrehivatkozvamagyaráztael,hogymennyireigazságtalanvoltatrianonibékeszerző-
dés.A60-asévekközepénegyállamigimnáziumbanilyesmitkimondani–azértahhoz
egykisbátorságiskellett.Bárkiföljelenthettevolna.

– Meglepődve olvastam az életrajzodban, hogy mikor feljöttél Pozsonyba az egyetemre,
akkor természettudományi szakon kezdtél, két évet jártál matematika–fizikára. Minek
köszönhető ez?

– Tulajdonképpen akkor még nem döntöttem el, hogy igazából hogyan tovább.
említettem,hogyapámjogászvolt,deahivatásátnemgyakorolhatta.őunszoltvagyterelt
abbaazirányba,hogyvalamilyentermészettudományiszakotválasszak,mondván,hogy
mérnökökre,természettudósokramindenrendszernekszükségevan.mígakibölcsész-

122 Grendel lajos
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



karravagy jogramegy,azhamarmegüthetiabokáját.Tehátezsokkalbiztonságosabb
pálya.énnagyonszerettemamatematikát,éséppenezértnemiskellettmegerőszakol-
nommagamat,hogymatematika–fizikaszakra jelentkezzem.de legalábbannyirasze-
rettemazirodalmatisésatörténelmetis,ésazalattakétszemeszteralatt,mígénitt
matematika–fizikaszakrajártam,kiderült,hogyazértazirodalomésatörténelemjobban
érdekelamatematikánál,ésénvalószínűlegnemfogomeztamatematikaszakotelvé-
gezni,mertannyiraazértnemérdekel.Úgyhogyezvoltazokaapályamódosításomnak.

– Közrejátszhatott ebben a József Attila Ifjúsági Klub is, amely akkoriban – 1964 januárjá-
tól – már működik Pozsonyban, s ha jól tudom, te korán bekapcsolódtál ennek a tevékeny-
ségébe? Sőt egy Nagy Lacival készült interjúban valami olyasmit olvastam, hogy ti együtt
benne voltatok abban, hogy 67-ben megbuktattátok Durayt JAIK-elnöki tisztségében?

–eznem67-bentörtént,hanem69–70-ben,ésnembuktattukmeg,miveldurayakkor
márnemvoltelnök,nagylacivoltazelnök.duraymiklóssalnekünkazvoltabajunk,
hogy állandóan beleszólt abba, amit csináltunk. nekünk volt ilyen-amolyan, jobb vagy
rosszabbelképzelésünkarról,hogymilyenlegyenajAikarculata,ésezmiklósnaknem
mindigtetszett,ésolykoraffélemásodikelnökkéntviselkedett.Úgyhogymeghívtuknagy
lacialbérletiszobájába,hármanvagynégyenlehettünk,egyjókolbászosvacsorára,és
megkértükmiklóst,hogyhagyjonminketbékén.Haamúgysemelnök,akkornevisel-
kedjenelnökként,ésneirányítsonbennünket.nemvoltezbuktatás,csakbarátifigyel-
meztetés.miklósmindigiserősenautoriterszemélyiségvolt,ezttudjuk.

– Vissza a JAIK-ra, hogyan látod te a JAIK-nak a szerepét 1968 szlovákiai magyar előké-
szítésében meg az egész klubmozgalomban?

–Szerintemnagyonnagyszerepevolt,mertolyan intézményvolt,amelyösszehoztaa
magyar egyetemistákat, sőt középiskolásokat, szakközépiskolásokat is. Talán ekkor,
1967–68–69-benvoltafénykora.AjAikszabadfórumvolt,tehátkényeskérdésekrőlis
lehetettottbeszélni.Felelősségrelehetettvonnivagykényeskérdéseketlehetettföltenni
akicsitmegcsontosodottcsemadok-funkcionáriusoknak.Fontostársadalomtudományi,
művészetiésirodalmikérdésekrőllehetetteszmétcserélni.voltegyfajtaösszeforrasztó
szerepe.Fontosgócpontjavoltazakkoripozsonyimagyaregyetemistáknak.

– A pozsonyi magyar egyetemisták hogyan élték meg 1968-at?

– erről én sajnos nem tudok beszélni, mert éppen 68-ban nem voltam Pozsonyban.
Amikorugyanisátléptematermészettudományirólabölcsészkarra,akkoregyévetkihagy-
tam.ésezazévéppena67–68-asiskolaévvolt,úgyhogyén68-atlévánéltemmeg,nem
Pozsonyban.

–Lévára a magyarok jöttek be?

–igen.

– Ez azért érdekes dolog, mert sokfélét hallani arról, hogy hogyan fogadta a helyi lakos-
ság a bevonulókat, főleg egy olyan városban, mint Léva, a bevonuló magyar honvédséget.
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–Hátaztkell,hogymondjam,nemfogadtalelkesedésőket.voltaknéhányan,akikennek
nagyonörültek,deigazábólalévaimagyarságnakatöbbségenagyonambivalensérzé-
sekkel viszonyulthozzájuk.valaholazemberekérezték,hogyezekamagyarkatonák,
akikmostbejöttek,nemsokáravisszaisfognakmenni.nyilvánvalóvolt,nemazértjöttek,
hogyvisszacsatoljáklévátmagyarországhoz.eztavariációtnéhánynaivmagyarembe-
renkívülsenkisemgondoltakomolyan.éshavisszamennek,akkormegintrajtunk,lévai
magyarokonfogcsattanniazostor.Azonkívülalévaimagyarság,sőtaszlovákiaimagyar-
ságnakatöbbségeisrokonszenvezettazzal,amitkésőbbprágaitavasznakneveztekel.
Tehátazakkorireformkommunistakurzussal.

– Te jártál 1968 előtt egyetemre és jártál 68 után, már ide a magyar tanszékre, ahol szin-
tén változások történtek. Turczelt akkor váltotta Csanda.

–nem,csandaSándor,azthiszem,69őszénjött,decsakahetvenesévekközepénlett
tanszékvezető.

– Érezted-e a különbséget az egyetemen a 68 előtti egyetemi világhoz képest, vagy ezt így
nem lehetett érezni?

–Amagyartanszékeneztnemlehetettérezni.mástanszékekenigen.mondjuk,afilozó-
fiatanszéketszinteteljesenlikvidálták.ottszintemindenkitkicseréltek.Többekközött
miroslavkusýt,akiazegyikikonjavoltannakatanszéknek1968előtt,ésmégtalánegy-
kétévigazutánis.Amagyartanszéketennyiredurvánnemérintetteanormalizálás,gya-
korlatilagugyanazokatanároktanítottakbennünket,akik68előttisatanszékenvoltak.
éshátezaszabadabbszellemazértamagyartanszékenérezhetővoltazún.normalizá-
ciónakazelején is.Aztán,hogykésőbbhogyanalakult, aztnem tudom.én1973-ban
végeztem.

– Mihez kezdtél az egyetem befejezése után?

– elvittek katonának, méghozzá két évre. 1973 augusztusában beléptem a madách
könyvkiadóba,aztánfélévvelkésőbbelvittekkatonának.Amadáchban1992-igvoltam,
azutolsókétévbenmárúgy,mintazirodalmiSzemlefőszerkesztője.

– Illetlenség lenne, ha egy Kossuth-díjas íróval legalább pár mondatot ne beszélnénk az
irodalomról is. 1979-ben jelent meg az első köteted, a Hűtlenek, majd 1981-ben a triló-
giádnak az első része. Hogyha így nézzük, akkor egy töretlen írói karrier rajzolódik ki.
Hiszen a novellásköteted jó visszhangokat kapott, a regénytrilógiádat meg sokan máig az
életműved csúcsának tartják. Tehát gyorsan elismert író lettél. Hogyan élted meg íróként
a diktatúrát, hiszen kívülről úgy néz ki, hogy az író nagyon szabad ember, tehát ha valaki
számára a diktatúra szoros, akkor egy írónak mindenképpen szoros. Másrészt az írónak
vannak olyan lehetőségei, amik egy átlagembernek nincsenek, hiszen tud sorok között
üzenni. Te hogyan élted meg a normalizációt, az egész 1970-es 80-as éveket?

–eznagyonérdekesésnagyonbonyolultkérdés.ugyanisegyfelőlamadáchkönyvkiadó
államiintézményvolt,tehátamadáchranézveisugyanúgykötelezővoltahivataloskul-
turálispolitikaérvényesítése,ahogymindenmáskiadóravagyfolyóiratranézveis.Bevol-
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tunkszorítvaegycellába,mindenkönyvkiadó,mindenfolyóirat.Akérdésazvolt,hogyan
tudunk az ilyen nagyon kemény politikai, irodalompolitikai és ideológiai elvárásokkal
szembenszínvonalaskönyveket iskiadni.ezcsakúgyvolt lehetséges,hogyamadách
kiadóban,azakkorimadáchkiadóbanafőszerkesztőtől, illetvekorábbanmégazigaz-
gatótólakorrektorokig voltegyhallgatólagosmegállapodás.errőlennyirenyíltansoha
nembeszéltünk ott egymás között, de volt ilyen íratlan szabály, hogy amennyire csak
lehetséges, igyekszünkminden értékes és tehetséges szerzőnek aművét, valamilyen
módon,sokszorkompromisszumokáránis,megjelentetni.megjelenhetettnálunk,hogy
csak egy példát mondjak, Tóth lászlónak az istentelen színjáték című verseskötete.
Háromévigfeküdtakiadóbanúgy,hogyaszerkesztőségafőszerkesztőtámogatásával,
afőszerkesztőFónodZoltánvolt,mégiscsakátverekedteacenzúrán.mégazŠtBisbele-
ütötteazorrát,hogyezakéziratnejelenhessenmeg.vagyilyenvoltnéhányiródiásfia-
talnakazelsőköteteis.PéldáulTalamonAlfonzévagyFarnbauerGáboré.ezekértaköte-
tekért,ezeknekaköteteknekamegjelenéséérteléghosszúközelharcotkellettvívni,és
ezcsakúgyvolt lehetséges,hogyakiadófőszerkesztője,akkormárdubaGyulavolta
főszerkesztő,ésaszerkesztőségösszezártaasorait,éshátvégül isezeketacsatákat
megnyertük.voltakaztánkönyvek,amelyeketperszenemlehetettkiadni.ilyenvoltjanics
kálmánnakakézirata,amelyetegyszercsakotttaláltazigazgatóazasztalán,ésgyorsan
visszaküldtepostán.Amitjólistett,mertmásnapmegjelentazŠtBilletékeselvtársa,és
kérteakéziratot,amimárnemvoltakiadóbanakkor.Azirodalompolitikaiszempontból
kényesnektekinthetőkéziratokatsikerültmégazokközöttanehézkörülményekközöttis
megjelentetni.énnemmondom,hogyezvalamióriásiellenzékimanifesztációvolt.ezszí-
vósaprómunkavolt.

– Ha már a Madáchnál vagyunk, más ott dolgozó vagy oda belátogató emberek is nagyon
pozitívan nyilatkoztak arról a szellemiségről, ami a 80-as évek második felében ott ural-
kodott. Mondanál pár nevet, kik voltak ott, és mit jelentett az, hogy ott mindenről lehetett
beszélni, ott minden szóba kerülhetett.

–Alegelsőhelyenénmayerjuditotemlíteném,kiválónyelvművelőnket.őlettazosztály-
vezetőnk,aszlovákiaimagyarirodalomrészlegnekavezetőjeazután,hogyZalabaiZsigát
elüldöztékonnan.Azértemlítemmayer juditotazelsőhelyen,mertamikorbalhévolt,
mindigővitteelabalhét.őtartottaahátát,tehátmintfőnökodaálltmellénkkonfliktu-
soshelyzetekben.deemlíthetnémFónodZoltántis,akitszinténazérttávolítottakelaki-
adóból,mertegyszer-kétszerösszezördültapártközponttal.konfliktushelyzetekbenőis
mindigaszerkesztőségmelléállt.ésaztánafiatalok,Ballakálmán,Szőkeedit,cséfalvay
eszter,későbbTóthkarcsi.micsináltukabalhét,deafőnökeinkmegvédtek.egyébként
most, belegondolva, hogy ottmimindenről beszéltünk, ésmilyen szabadszájúan…Ha
belegondolokabba,hogyottpoloskákvoltak,márpedigföltételezem,hogyvoltak,akkor
azok,akiklehallgattakbennünket,azoknaksemmiféleillúzióiknemlehettekafelől,hogy
mihogyangondolkozunkarendszerről,megazirodalompolitikáról,megazirodalomról.

– Most nem tudom ki, talán Szabó Rezső mondta, hogy annak idején azt gondolta a madá-
chosok kapcsán, hogy Grendel biztosan a Jogvédő Bizottság tagja, mert úgy viselkedik, a
Tóth Karcsiról meg nem gondolt volna ilyet. Tehát rosszul gondolta, de annyit tudni rólad,
hogy te 1982-ben, amikor a Duray-per ment, akkor a kihallgatottak között voltál. S hát nem
véletlenül kerül az ember a kihallgatottak közé. Erről tudnál-e valamit mondani?
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–nekemnemvoltközvetlenkapcsolatomajogvédőBizottsággal,detudtamróluknagy
lacirévén.ésarrólisszóvolt,hogyhaesetlegvalamiokbólakadályoztatvalesznek,akkor
esetlegszámítanakrám.deeznemtörténtmeg,ésénközvetlenkapcsolatbaajogvédő
Bizottsággalsohanemkerültem.ÚgykerültemazŠtBlátókörébe,hogyabbanazidőben
eléggyakrantalálkoztam,találkozgattamduraymiklóssal.éshátduraytfigyelték,eznyil-
vánvaló.éselégsokszorelmentünkvalamelyikközelikávéházbaelbeszélgetni.na,most
nyilvánvalóanebbőlkövetkeztethettekazŠtBilletékeseiarra,hogyénistagjavagyoka
jogvédőBizottságnak.elégkellemetlenügyvoltegyébként.mostperszeerrőlmáranek-
dotikusanbeszélek…Ülszaszerkesztőségiszobádbanreggel,éppeniszogatodareggeli
kávédat,ésakkormegjelenikottegypofa.egyviszonylagfiatal,bajszos,kicsitkreolbőrű
pofa,ésazénelsőgondolatomazvolt,teúristen,mármegintegydilettáns.Adilettáns
pedigodajöttazasztalomhoz,előhúzottegyigazolványt,ésaztmondta,hogymenjekvele.
Akkormárláttam,hogyennekafelesemtréfa.ésakkorelvittekaFebruárutcára,ésott
cirkamásfél-kétóráskihallgatásbanvolt részem.Ami igenfurcsavolt,mertazok,akik
kihallgattak,helyenkéntmegdöbbentőentájékozatlanokvoltak.megkérdezték,például,
hogy a csemadok az mit jelent, hát, mondom, a csehszlovákiai magyar dolgozók
kulturálisSzövetsége.Aha,nem,nem–mondták–,acsehszlovákiaimagyarokklubjai.
mondtam,aznem,tessékutánanézni.egyfiatalszlovákügyvédvezetteeztakihallgatást.
én meg nem kértem tolmácsot. Aztán, hogy mit kerestem én a magyarok
világszövetségének valamelyikpécsi kongresszusán1982-ben, ésmiről beszéltemott
monoszlóydezsővel.Hátelőszöris,énsemmilyenmagyarokvilágszövetségénekakong-
resszusánnemvoltam,ésmonoszlóydezsőtszemélyesennemisismertem.ebbőlláttam
azt,hogynemigazántájékozottakadolgainkban.

– Te valamikor a 80-as években beléptél a pártba. Ennek van valami publikus magyará-
zata?

–elsősorbanpragmatikusokokból. egypártgyűlésensokkal többetel lehetérni,mint
csakúgypártonkívülikéntaszerkesztőségben.

– Igazából ennek azért van jelentősége, mert volt a Tóth Laci-féle ügy, amikor őket kirak-
ták az Irodalmi Szemléből. És tudom, hogy akkor készítettetek valami petíciót, és gondo-
lom, hogy te azért voltál azok között, akik ezt felvittétek a pártközpontba, mert párttag vol-
tál. De egy érdekes momentuma ennek a történetnek, hogy Zalabai nem is adta át
Váleknek ezt a petíciót.

–nemaválekhozmentünk,hanemazírószövetségelnökéhez,Solovičhoz,ésvalóban,
hátnemtudom,hogytörténhetettezmeg,deamikormárottvoltunk,márbentvoltunk
azírószövetségben,akkoraZsigaaztmondja,jaj,nincsnálamapetíció.Attólfüggetlenül
azértelmondtuk,hapetíciónem isvolt,elmondtukaz írószövetségelnökének,amita
petícióbanírásbafoglaltunk.Akitermészetesenaztmondta,hogymajdőennekazegész
ügynekutánanéz.eztcsakazértmondta,hogylerázzonbennünket,eznyilvánvalóvolt.

– Ez már a 80-as évek végén lehetett?

nem,eza80-asévekelejénvolt,hajólemlékszem,80-banvagy81-benlehetett.
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– A 80-as évek végén neked íróként akkor már számos olyan kapcsolatod volt, akár Prága
felé vagy Budapest felé, amelyeket a hatalom ellenzéki kapcsolatnak is minősíthetett.

–igen.Akivelénúgyanyolcvanasévekvégénegykicsitközelebbikapcsolatbakerültem
acsehellenzékiekközül,azBohumildoležalvoltésazőkiscsoportja,amelynemtarto-
zottacharta’77alá,hanemazzalpárhuzamosellenzékicsoportosulásvolt.

– Akkor te közvetítettél az itteniek és közöttük, mert ha jól tudom, Öllösék voltak ott, vagy
te vitted őket Prágába?

–igen,énismertemmegaBohumildoležalt,éséntartottamveleakapcsolatot,ésaztán
megbeszéltünkegytalálkozótPrágában.erre,azthiszem,1987-benkerültsor,aholBalla
kálmánnalésÖllöslacivalhármasban(vagytalánTóthkarcsi isvelünkvolt,márnem
emlékszem)meglátogattukőket,ők ishármanvoltak,ésezakapcsolataztánmeg is
maradt.

– Ez már a direkt politizálásnak a terepe volt?

–ezmáradirektpolitizálásnakaterepevolt.igen.ittmárnemarrólvoltszó,hogyjó-eaz
a vers vagy rossz, hanem kimondottan politikai témákról beszéltünk. és többek közt
kisebbségikérdésrőlis.Bohumildoležalnagyontájékozottvoltaszlovákiaimagyarügyek-
ben,ezannakisvoltköszönhető,hogymagyarfeleségevolt.kitűnőenmegtanultmagya-
rul, majdhogynem anyanyelvi szinten beszélt magyarul. és nagyon alaposan beleásta
magátaszlovákiaimagyarságtörténetébe.Solyanmegdöbbentődolgokatmondott,pél-
dául,hogynekünkittterületiautonómiátkellkiharcolnunk,vagyhogymekkorabűnvolt
az,amitaszudétanémetekkelszembenacsehekelkövettek.

– Ez azért elég meglepő lehetett egy szlovákiai magyar ember számára, hiszen egy szlo-
vák értelmiségitől nem nagyon hallhatott ilyesmit. S akkor elmegy Prágába, s egy cseh
értelmiségi ezeket mondja.

–igen,sokkoltisegypillanatraAzembernekilyenkorátfutafejében,pláneabbanapara-
noiásvilágban,hogyjézusmária,eznemprovokációvéletlenül?

– Gondolom, nem arról beszéltetek a politika kapcsán, hogy mi lesz a rendszerváltás
után, hiszen mint magad is mondtad, igazából akkor nem lehetett látni a rendszer végét.
Ha jól gondolom, inkább arról volt szó, hogy a rendszer keretein belül mit lehet tenni, a
rendszer kereteit hogyan lehetne fellazítani.

–igen,pontosanerrőlvoltszó.Perszenembiztos,hogymindenki ígygondolta.énazt
hiszem,hogyTóthkarcsiék,Öllöslaci,Sándornóraazértebbenradikálisabbakvoltak.
énnemhittemabban,hogyarendszermegváltozhat,énabbanhittem,hogy–ugye68
voltazifjúkoromnakazalapvető,ameghatározóélménye–valamihasonlófolyamatját-
szódhat le ismét. erre mutatott az is, ami a Szovjetunióban kezdődött akkoriban
Gorbacsovval,amiaSzovjetunióbanzajlotta80-asévekmásodikfelében.

– Most, ahogy ezt mondtad, hogy Karcsiék radikálisabban gondolkoztak, jut eszembe,
hogy neked ilyen köztes szereped lehetett. Volt egyrészt a 68-as nemzedék, amely még
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hitt abban, hogy a párt meg tud újulni és tulajdonképpen a rendszerváltást is úgy kép-
zelték el, hogy azt a párt vezényli le, és volt egy másik tábor, a Karcsiék, akik sokkal radi-
kálisabban gondolkodtak. S ezt a kettősséget tükrözte az a két memorandum is, amely
ekkoriban megszületett. 1988-ben megfogalmazták Karcsiék a maguk memorandumát,
amit nem is a pártnak adtak át, hanem az állami szerveknek. És ezt te aláírtad. De te alá-
írtad azoknak a 68-as csemadokosoknak a memorandumát is, akik viszont a pártnak
adták át a saját javaslataikat. Te mind a kettőt közel érezted magadhoz?

–Persze,mindakettőt,azértírtamalá.nemhittemabban,hogyjönegyradikálisrend-
szerváltás.éntulajdonképpencsak89végénkezdtemabbanhinni,hogyténylegrend-
szerváltáslesz,ésnemarégirendszernekvalamilyenátszabása.

– A 80-as évek végére esik a PEN Klub megalapítása is. Mondjál erről valamit!

–Arrólnagyonkevesettudok,mertnemvettembennerészt,eztBallakálmánszervezte.
89tavaszánkezdteBallakálmánszervezniaszlovákiaimagyarPenklubot,sszlovákiai
magyaríróklettekvolnaatagjai.AzegyikFík-találkozónkezdeményezték,azonénnem
vettem részt, nem voltam itthon, erről nem is tudtam vagy elfelejtettek szólni nekem.
közbenelkezdettaszlovákPenklubisújjáalakulni,ésengembeválasztottakaszerve-
zőbizottságba.ebbőlnézeteltérésekisszármaztak,mertBallakálmánésTóthkarcsiék
azthitték,hogyhátbatámadtamőketazzal,hogyaPeterZajacszerveztePenklubhoz
csatlakoztam.devégülisaztánaszlovákiaimagyarPenklubkezdeményebefulladt,és
amagyarírókegyrészeiskésőbbaszlovákPenklubnaklettatagja,melynekaztána
90-esévekvégénénnéhányévreazelnökeislettem.

– 1988–89-ben te több memorandumot aláírtál, s azon kevés szlovákiai magyar között
voltál, aki aláírta a Néhány mondatot is. Történt ez néhány héttel azt követően, hogy Érde-
mes Művész címet kaptál. Ez számomra nagyon furcsa dolog, mondjál erről valamit! Ez a
korabeli világ abszurditása, vagy mit lehet erre mondani?

–nem.Akkoraztabizonyosérdemesművészkitüntetéstsokolyanszemélykaptameg,
akikkelszembenarendszerellenségesvoltkorábban.Akkorkaptameglasica ismeg
Satinský is, aztán az egyik legjobb szlovák filmrendező, dušan Hanák. ma már nem
emlékszemmindegyikprominensszemélyiségre.láthatóvolt,hogyarendszergesztuso-
katpróbáltenniazértelmiségfelé,mertmondom,abbanazévbenszintecsupaolyan
emberkaptamegeztakitüntetést,akitarendszerkorábbannemkedvelt.mostamia
néhány mondatot illeti, azt valóban aláírtam, és ebből lett egy kis perpatvar is a
madáchban,mertnyilvánospártgyűlésthívtakössze,egyillető,akiakkorottagazdasági
főnökvoltésnagypártember,követelte,hogyvonjamvisszaazaláírásomat.denemvon-
tam vissza. néhányan a kollégáim közül, bár kicsit bátortalanul, de mellém álltak. A
néhánymondatnemvalamilyenreformkommunistakezdeményezésvolt,hiszenacharta
’77kezdeményezte,segyértelműenellenzékinyilatkozatvolt.Azértisvoltahatalomnak
areakciójaannyirahisztérikus.Az,hogyvalakiacharta’77-nekapetíciójáhozcsatlako-
zott,máregyértelműenarendszerrelszembeniállásfoglalásvolt.

– Lassan elérünk 1989-hez, előtte megkérdezném azt, hogy te végül is, valahol nyilat-
koztad vagy valaki írta rólad, apolitikus típusú író vagy. Hogy jön akkor ehhez az, hogy 89-

128 Grendel lajos
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



ben te tulajdonképpen teljesen direkt módon beléptél a politikába. Ez az értelmiség oly
sokszor hangoztatott felelőssége, vagy egyszerűen a helyzet így hozta, olyan helyzet volt,
amit nem lehetett elkerülni?

–énnemmondanámazt,hogyapolitikusíróvagyok,inkábbúgymondanám,hogyaziro-
dalmatésapolitikát igyekeztemmindigkülönválasztanimagamban.Az irodalomnem
attólleszirodalom,hogyazíróelmondjarögeszméitatársadalmikérdésekről,aziroda-
lomaművészeteknekegyága.Apolitikamegvalamiteljesenmás.Azembernektöbb
énjeislehet,ahogynekemisvanegyíróiénemésvanegyközéletiénemis.Apolitikamin-
digizgatott,eználunkcsaládihagyományvolt.Tehátamikornálunk,léván,aházunkban
összegyűltekapámbarátai,akkorottpolitizálásmentnyakra-főre.ésénazokatgyerek-
kéntvégighallgattam.ésizgatott,érdekeltapolitika.Tehátaz,hogyén89novemberében
egy időre közvetlen résztvevője lehettema politikai eseményeknek, nem volt egészen
véletlen.máskérdésaz,hogyénelsősorbanmindigírónaktartottammagam,ésezérta
politikaipályafutásomnagyonrövidideigtartott.éndöntöttemúgy,mégpedigcéltudato-
san,hogynemleszekhivatásospolitikus.

– Hogy mi történt 1989. november 18-án Vágsellyén, azt nagyon sokan elmondták. Az
eddigi elmondottak alapján teljesen nyilvánvaló, hogy te miért voltál ott…

–megmégvalami:nekemnéhányfélig-meddigellenzékinektekinthetőszlovákértelmi-
ségivelelég jókapcsolatomvolt,mondhatni,barátikapcsolatom. ittFeldeketemlíthet-
ném,PeterZajacotisemlíthetném,Bútorátisemlíthetném.Tehátazokazemberek,akik
aztánnovemberbenésdecemberbenmozgatóivoltaka történéseknek.nekemsokkal
szorosabbkapcsolatomvoltvelük,mintatöbbieknek.

– Másoknál megnéztem, hogy mire emlékeznek Vágsellyével kapcsolatban rólad. Hunčík
azt mondta, hogy a Grendel az mindenbe belebeszélt, mindenről volt véleménye, valaki
más pedig arra emlékezett veled kapcsolatban, hogy a Szigetivel elcseréltétek a cipőtö-
ket. Tebenned mi maradt meg erről az estéről?

–valóbanmindenbebelebeszéltem,azegynagyonizgalmaséjszakavolt,merthátakkor
kellettmegfogalmaznunkigazábólaprogramunkatis,megazt,hogymostmajdhogyan
tovább Független magyar kezdeményezés. egyébként a leghosszadalmasabban talán
azonvitatkoztunk,hogymilegyenamozgalmunkneve.

– Volt olyan is, hogy párt vagy nem párt. Állítólag te is azok között voltál, akik azt mond-
ták, hogy párt nem lehet, hiszen egyetlen párt van, vagy nem emiatt, de nem akartátok,
hogy párt legyen?

–Úgyemlékszem,hogyénegycharta’77-szerűpolgárjogimozgalomnakképzeltemela
miénket.Semmiesetresempolitikaipártnak.meghátakkoribanáltalábanvalahogyódz-
kodtak magyarországon is attól, hogy pártnak nevezzék magukat, a párt elnevezést
nagyon igyekeztekott is kerülni.rossz voltazakusztikájaannakaszónak,hogypárt.
későbbaztánazvoltazelképzelésem,hogylegyenvalaminemzetiliberálispárt,alibe-
rálisisbennelegyen,meganemzetiis.ésazthiszem,hogyhavoltvalamiszemléletbeli
különbség,mondjukköztemésazokközöttabarátaimközött,akikviszontazSZdSZ-szel
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vagyakésőbbiSZdSZ-nekazakkoriprominenseivelálltakszoroskapcsolatban,akkoraz
éppenebbenállott,hogyénaztgondoltam,nemelégliberálisnaklenni,hanemanemzeti
értékeketishangsúlyoznikellaprogrambanisésapártelnevezésébenis.

– Ez Vágsellyén is szóba került?

–ott,vágsellyéniselőjött,sőtnagyonhangsúlyosanjöttezottakkorelő.

–Végül is a helyzet mindent felülírt, mert ti úgy mentetek onnan el, hogy most akkor elin-
dítotok az útjára egy emberjogi mozgalmat, és mire másnap felébredtetek, kiderült, hogy
ebből nagyon gyorsan valami pártot, politikai mozgalmat kell csinálni.

–errenemvoltunkfölkészülveegyébként,ezváratlanulért,azthiszem,mindnyájunkat.
devilágos,hogyaztkelletttenniabbanahelyzetben,avalóságaznagyongyorsanfölül-
írtaazt,amitmiott,azonazéjszakánelképzeltünkaközelijövőnkről.

– Számodra a következő napok nagy élménye az lehetett, hogy bekerültél abba a körbe,
ami nem messze tőlünk, itt a pozsonyi művészkertben alakult, tulajdonképpen a VPN-nek
a magja, és aztán te a koordinációs bizottság tagja lettél, oda már az FMK jelölt téged. És
ami fontos, hogy a 22-étől beinduló nagygyűléseken egyike voltál a szónokoknak. Ez egy
óriási gyors váltás lehetett az addigi világgal szemben. Ezt hogyan élted meg, hiszen
akkor még bizonytalanok voltatok, hogy mi lesz ebből, lecsap a hatalom vagy nem. Milyen
emlékeid vannak ezekből a napokból?

–nagyonjóemlékeim.érdekesmódonnemféltemattól,hogyahatalomlefogcsapni.
Pedig hát utólag kiderült, hogy azért azt is fontolgatták, hogy a hadsereget bevetik.
Borzasztójóérzés,felszabadítóérzésvolt,szorongatóérzésis,mertnemvagyokhozzá-
szokva,hogynagyközönségelőttbeszéljek,nemhogymégegyakkoratömegelőtt,ami-
lyenottazSnPtérenakkor,azokbananapokbanösszecsődült.

– Ez nehéz vállalás volt?

–nem,nemvoltnehézvállalás,éneztörömmelvállaltam.

– Mennyire játszott ebben szerepet, hogy téged jól ismert a szlovák értelmiség?

–Persze,ezértisválasztottakengem.engemaszlovákértelmiségvagyennekarefor-
mértelmiségnekvagyazellenzékiértelmiségnekegyrészeismert.elégismertíróvoltam.

– Már akkor megvolt a trilógiád szlovákul is?

–igenmármegvoltszlovákulis,éseléggyakranjelentekmegírásaimszlováklapokban
is. Tehát ebből a társaságból, az ős Fmk-ból valószínűleg én voltam a legismertebb
magyar.eztazértkikelletthasználni.Azt,hogyakiottkimegyaszónokiemelvényreésa
magyaroknevébenbeszél,azazértegykicsitismertemberlegyen.

– Az egyik dolog az, hogy ki kell menni a tribünre, a másik viszont, hogy gondolom, vége-
láthatatlan viták voltak valahol egy épület valamelyik termében. Erre hogyan emlékszel
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vissza, amikor már hatalomról volt szó. Ebben részt vettél. Volt fegyelmed, hogy ott üljél
és végighallgasd ezeket?

–igen,voltbennemfegyelemis,deazért,hacsaklehetett,nemmentemelagyűlések-
re.nagyonsokatjártamvidékreakkoriban,azelsőhetekben.Örültem,hanemkelletta
koordinációsbizottságbanülni,mertottaztánténylegannyikoncepcióütközött,ahányan
voltak.ésazembernéhaátselátta,hogyittmostakkormirőlisvanszó.énnemszere-
tematúlságosanakadémikusvitákat,mert,ésezvoltvéleményemszerintavPn-nekis
ésazFmk-nakisaveszte,hogytúlakadémikusvolt,túlértelmiségivoltazegészmozga-
lom,stúlságosanelhanyagoltaakapcsolatotazokkal,akikmajdaválasztópolgárailesz-
nek.

– Te az FMK-nak az egyik vezető embere voltál, akkor is láttad már ezt, vagy csak most
látod így?

–Akkoriséreztem,ésakkoriselmondtamezt,megaztis,hogynemlehetanemzetikér-
dést teljes egészében átpasszolni az együttélésnek vagy az mkdm-nek, de főleg az
együttélésnek.voltakkonfliktusaink.énmár1991végén,eztmostnemazértmondom,
hogyhencegjekvele,demegjósoltam,hogyakkorátfogunkbukniaválasztásokon,hogy
megnézhetjükmagunkat.ésfőlegazért,mertanemzetikérdésben,azún.magyarkérdé-
sekbennemvagyunkképesekempatikusabbaklenni.

– Ezt csak olyan értelemben érzed, hogy az FMK a saját programjában meg az emberek
felé nem tudta kommunikálni ezt, vagy olyan értelemben is, hogy nem is tudta ezt követ-
kezetesen képviselni a szlovák partnereivel szemben, tehát hogy jobban a sarkára állha-
tott volna néhány kérdésben?

–Persze,jobbanasarkáraállhatottvolnaavPn-nelszembenis.kiadtunkegyközösnyi-
latkozatot, ami nagyon jó alap lett volna ehhez. ezt 1990 januárjában hárman írtuk:
Sándornóra,jánlangošésén.ennekanyilatkozatnakaszelleméhezragaszkodnikel-
lettvolnaakésőbbiekbenis,mertalapjalehetettvolnaegykiegyenlítettebbmagyar–szlo-
vákkapcsolatnak.Főlegamígjanolangošélt.őazonkevesekegyikevolt,akiamagyar
problémánakajelentőségétnagyonjóllátta,ésrendkívülkonciliánsvoltazirányunkban.
őebbenisdemokratavolt.nemmindegyikvPn-esvoltdemokrata,haamagyarkérdés-
hezértünk.

– A VPN-nek ebben a hősi korszakában téma volt-e a magyarkérdés? Hogyan emlékszel
vissza erre?

–Hogyne,alegnagyobbcsalódásoméskiábrándulásomazvolt,hogymečiarnakmintbel-
ügyminiszternekegyrenagyobblettaszavaavPn-ben.valamikor1990koratavaszána
vPnvezetőségeösszehívottegytalálkozótavPnésazFmkvezetőiközöttannakazürü-
gyén,hogymečiarállítólagvalamilyenérsekújvárbanszerveződőmagyarösszeesküvés-
nekadokumentumáttaláltaazasztalán.éshogyennekaszálaiazFmk-hozvezetnek.
na,hogymečiarhányszorésmimindenttaláltazasztalán,mamártudjuk.deezvoltaz
első,amitazasztalántalált.Akkormégnemtudtuk,hogyidőrőlidőremindigtalálmajd
valamitazasztalán,havalamidisznóságontöriafejét.ésakkorösszeültünk,nemtudom,
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132 Grendel lajos

hányanlehettünk,négyen-ötenazFmk-bólésnégyen-ötenavPn-ből,ésélesvitaalakult
ki. kikértükmagunknak azt, hogymi itt a vPnhátamögött valamiféle szlovákellenes
összeesküvéstszerveznénkavPnellen.SenkinemálltmellénkavPn-ből.ott,ha jól
emlékszem,mečiarmellett jelenvoltladislavkováč,akiakkor,azthiszem,azoktatási
miniszter volt. Aztán, ha jól emlékszem, ott kísértettmarianHúska.deott volt, ha jól
emlékszem,Budajis,ésmégvalakiavPnvezetőiközül.csakúgysütöttabizalmatlan-
ságbelőlük.Pedigmégcsakkétvagyháromhónapteltelnovemberóta.Amikorminden
klappoltközöttünk,mindenrendbenvolt,mindenolajozottanműködött.nagyonhamar
sikerült főleg mečiaréknak, a mečiar–Húska társaságnak köszönhetően a vPn többi
vezetőjébenisfölkelteniabizalmatlanságotirányunkban.

– Ez azt is jelenti, hogy az FMK légüres térbe került? Elveszítette igazi kapcsolatát a
választóival, nem értette meg ezt a dimenzióját a politikának, másrészt viszont elveszí-
tette kapcsolatát a VPN-en belül?

–nemteljesen,mertmondjukazértavPn-nekisvoltakolyanvezetői,akiknemültekfel
amečiaritrükköknek.TehátmondjukFedorGál,martinBútoravagyPeterZajac,vagya
máremlítettjánlangoš.deérezhetőenennekellenéreislehűltaviszonyköztünk1990
tavaszára.mégakkoris,ésannakellenéreisugye,hogyközöslistánindultavPnésaz
Fmk.demárazfigyelmeztetéskellettvolna,hogylegyenakkorazFmkszámára,hogyaz
együttéléstöbbmint8százalékotszerzettazonaválasztáson,azmkdm-melegyütt.nem
örülökneki,denemhagyhatomszónélkül,fogadástkötöttünkaválasztásoknapján,hogy
kihányszázalékotszerez.Akkorénaztmondtam,hogyazegyüttélés–mkdmtöbbmint
8százalékotfogszerezni,sezértkiröhögtek.együvegpezsgőbenfogadtunk,shát,mit
teszisten,megnyertemafogadást.SzerintemazFmkhibájaazvolt,hogynagyonhamar
elveszítettearealitásérzékét.

– Ha már említetted az Együttélés–MKDM-et. Hogyan élted meg azt, hogy ’89 végén tulaj-
donképpen elkezdett hasadni a magyar érdekképviselet, amit mint liberálisan gondolko-
dó ember, valószínűleg, természetesnek tartottál. Te, akit a Csemadokhoz is szoros kap-
csolat fűzött, hogyan láttad ezt? Zavart téged ez a történet?

–Zavart.nekemazvoltavéleményem,hogyrendbenvan, legyenekmásmozgalmak,
legyenekmáspártokis,delegyenegynemzetiminimum.Hamárezeregykérdésbentel-
jesenmásvéleményünk isvan, legalábbebbenanemzetiminimumban, tehátabban,
hogymelyekazalapvetőstratégiaiérdekeiaszlovákiaimagyarságnak, legalábbebben
egyetértsünk.Függetlenülattól,hogymilyenavilágnézetünkéshívőkvagyunk-evagynem
vagyunkhívők.ezaz,amisajnosnemjöttössze.Hogykinekahibájából,aztmárnemaz
éndolgommegítélni,mertén90-tőlkezdve,defőleg1991utánritkábbanvettemrészta
napipolitikában.

– Amikor 1990 februárjában kooptált képviselőként be lehetett kerülni a parlamentekbe,
tehát a prágaiba meg a pozsonyiba, akkor az FMK jelöltjeként a Szlovák Nemzeti Tanács
képviselője lettél. Ez azzal is járt, hogy öltönyt kellett fölvenni, jól nevelten be kellett ülni
a padsorba. Olyan értelmiségiként, aki addig inkább kávéházakba járt, mint hivatalos
helyekre, hogyan élted te ezt meg?
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Elbeszélt történelem 133

–Haaztmondanám,hogyszenvedtemtőle,aztúlzáslenne,denagyonnemrámszabott
feladat volt ez. le is vontamebből rögtöna tanulságot,mertugye júniusban voltaka
választások, és amikor összeállították a listát, a vPn–Fmk listát, engem nem tudom
milyenhosszúideiggyőzködöttFedorGál,hogyigeniskerüljekolyanhelyre,ahonnanbe
lehet jutni.énmegaztmondtam,az istennekse.Aztánszületettegykompromisszum,
hogyfeltettekugyanalistára,deolyanhelyre,ahonnanbiztosannemjutokbe.

– De fél évig mégis képviselő voltál…

–ezcsaknéhányhónapvolt,február,március,április…

– Tettél valami érdemlegeset?

–nem,semmilyet,semmilyentörténelmitettnemfűződikanevemhez.Hogymekkora
bohózategyébkéntaparlament,aztviszontmegtapasztalhattam.

– Még egy dolgot talán: abban az időben vetődött fel a Jókai Egyetem ügye. Ha jól tudom,
te az oktatási bizottságnak voltál a tagja. Biztos besoroltak téged is valami bizottságba...

–én,hajólemlékszem,akkorakulturálisbizottságbanvoltam.

– De az egyetem ügye fölvetődött, emlékszel rá? Ez az első komoly szikrákat váltotta ki
magyar–magyar viszonylatban.

– nem, erre nem emlékszem. most úgy dereng, hogy volt valami sajtópolémia is az
együttélésésazFmkközöttezügyben,dearészletekremárnememlékszem.

– Te már az első választások után nem kerültél a parlamentbe...

–Gyakorlatilagbefejeztemapolitikaipályafutásomat.mégottmaradtamazFmkveze-
tésbenésidőrőlidőrefelbosszantottamafellépéseimmelatöbbieket.

–Az ellentmondásodról jut eszembe, hogy valamikor 91-ben a kassai Fábry-napokon fel-
szólaltál, hogy az FMK-nak ki kellene lépnie a kormányból, mert Mikloško meg Čarno-
gurský elmentek Husák temetésére. Ez olyan nagy jelentőségű dolog volt, vagy inkább a
politika elvszerűségéről szólt?

–ebből is látszik,hogymennyirealkalmatlanvagyokpolitikusnak.ezténazelsőmér-
gembenmondtam:mégiscsakfölháborító,hogycsupánazonazalapon,hogyHusákis
szlovákvolt,avoltellenzékiekdemonstratívanelmennekatemetésére.

– 1991-től kezdesz eltávolodni a politikától, de akkor már az Irodalmi Szemlének a szer-
kesztője voltál.

–Gyakorlatilag90-től,azelsőválasztásokutánengemmárnemnagyonérdekeltapoliti-
ka.mégvoltegy-két„szalonképtelen”megnyilvánulásom,ígyamikor90júniusábanakor-
mányalakítási tárgyalások elkezdődtek, egy Fmk-ülésen azzal bőszítettem fel néhány
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134 Grendel lajos

barátomat,hogyaztmondtam,azFmk-naksemmiszínalattnemszabadbelépnieegy
olyankormányba,amelyetmečiarvezet.Hátnemarattamnemhogyosztatlansikert,de
semmilyensikertsem.

– Előbb azt mondtad, alkalmatlanság. Viszont ez a megjegyzésed a politikai éleslátásod-
ról tanúskodik.

–Hátlehet,hogynéhaakettőszinkronbanvan.vaktyúkistalálszemet.vagyapolitikai
éleslátásaz,amialkalmatlannáteszarra,hogyvérbelipolitikuslegyél?

– És aztán 1991 áprilisában alapítottátok meg a Kalligramot mint kiadót, majd 1992-ben
főszerkesztője lettél az azonos nevű folyóiratnak. Ezzel tulajdonképpen egy új korszaka
kezdődött az életednek, a direkt politizálástól mentes korszak. Bár azért az írásaidban
elég sokszor visszatérsz a rendszerváltáshoz.

–igen,csakegydologpolitikusnaklenni,ésegymásikdologközéletiemberneklenni.A
közéletiembernekazértnincsúgymegkötveakeze,mintegypártpolitikusnak.ésengem
tulajdonképpenapártpolitizálásbanazzavaraleginkább,hogynagyonmegvankötvea
kezed,nekedapártérdekeitkellelsősorbanszemelőtttartanod.Shanemiselsősorban,
denagyonodakellfigyelniapártnakazérdekeireis.mígegyközéletiember,akipárton-
kívüli,sokkalszabadabbanelmondhatjaavéleményét,legfeljebbnemfogtetszeniegye-
seknek.Aközéletikérdésektermészetesenazutánisfoglalkoztattakésamainapigisfog-
lalkoztatnak.

– Ahogy olvasgattam, amit te nyilatkoztál 89-ről, gyakran egy kicsit a szkepszist éreztem
ki a szavaidból. Olyanokat mondtál, hogy ami legjobban zavar téged a 89 utáni fejlődés-
ben, az a szabad rablás, a szélsőséges nacionalizmus, a magyar elitek válsága. De nyug-
tass meg, azért pozitívan látod 89-et.

– Persze, de sajnos mindaz, amit itt említettél, hát az együtt jár azzal, ami történt.
Természetesen az egészét tekintve korszakos eseménynek látom 1989-et, s boldog
vagyok,hogyaktívrészeseislehettem.máskérdés,hogyezekajelenségek,tehátamia
privatizációkörültörtént,megamianacionalistademagógiátilleti,ezeketakkorisszóvá
kelltenni,azthiszem,haazemberalapjábanvéveegyetértmindazokkalaváltozásokkal,
amelyek89novemberébenelkezdődtek.

– Annyit kérdeznék még, nem tudom, gondolkoztál-e azon, hogy ha nem történik 1989
novembere, akkor most hol volnál. Ugyanezt a pályát futottad volna be?

–érdekeskérdés,erreígykapásbólazttudnámválaszolni,hogyvalószínűlegregényeket
éselbeszéléseketírtamvolnatovábbrais.végül ismegmaradtamírónak.Aprofesszio-
nálispolitizáláscsakegyrövidközjátékvoltazéletemben.visszatértemazíróipályához,
ésnembántammeg.

(AbeszélgetéstSimonAttilakészítette2010-ben)
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