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az újonnan akkreditált követ munkájának első szakasza a bemutatkozó lá-
togatások sorozata. Egyrészt a kollegáknál, másrészt az állami és politi-
kai vezetőknél. 1990 őszén úgy éreztem, hogy most minden ajtó nyit-

va áll. Nem volt ez mindig így, a két világháború közt elképzelhetetlenek voltak a magas 
szintű politikai kapcsolatok. A másik Magyarország azonban, a szellem Magyarországa 
annál több pontos érintkezett a szellem Franciaországával, elég, ha az irodalomra, a festé-
szetre, a zenére gondolunk. A késő Kádár-korszakban a politikai érintkezés megváltozott, 
Mitterrand elnök kétszer is járt Budapesten, Kádárt is meghívták Párizsba ; a francia kül-
politika a gaullista irányt, a realista célokat követte. De ennek az iránynak korlátai voltak. 
A nyolcvanas évek végén egyszer együtt ebédeltem Joseph Goy történész barátommal, aki 
akkor a külföldi diákoknak szállást biztosító Cité Universitaire főigazgatója volt, később 
pedig, a kilencvenes években Lionel Jospin oktatási miniszter főtanácsadója, s beszélgeté-
sünk folyamán szóba került ez a téma. Lehet bármilyen liberális a Kádár-rendszer, fejtegette 
Goy, amíg nem legitimálják szabad választások, addig sohasem lesz egészen persona grata.

Megér egy szót a Cité Universitaire is, mert pontosan tükrözi a trianoni egyezmény 
messze ható negatív következményeit. Egy komoly épület-együttesről van szó Párizs déli 
részén, a körgyűrű közvetlen szomszédságában, ahol minden ház egy-egy nemzet Párizs-
ban tanuló diákjainak ad otthont. Minthogy a legtöbb a húszas években épült, magyar 
ház természetesen nincsen. Itt az ideje, mondta nekem Joseph valamikor 1991-ben, mind-
ketten akarjuk, legyen végre egy magyar ház is a Citében. Megfogalmaztam, fölterjesztet-
tem, részleteztem Joseph Goy ötleteit, hogyan lehetne nagyobb kiadás nélkül megvalósí-
tani, de mindhiába. Szimbolikus jelentőségű lett volna, de sajnos egyetlen hazai döntés-
hozónak sem érte el az ingerküszöbét a téma.

De vissza a látogatásokhoz. A hatalom központja de Gaulle óta az elnöki palota, az 
Elysée. Az elnök csapata mindennek a kiindulópontja, vagyis nélkülözhetetlen a velük va-
ló kapcsolat. Hamar sikerült felvenni az érintkezést ; Jacques Attali, a stratégiai főtanács-
adó, a csúcstalálkozók szervezője, kikérte véleményemet egy konkrét ügyben, találkoztam 
a gazdasági kérdésekkel foglalkozó Anne Lauvergonnal, de legtöbbször a külügyeket vivő 
Pierre Morellel. Az érintkezést megkönnyítette egy szerencsés véletlen¸ Philippe Bastelica, 
aki Budapesten Pierre Brochand mellett működött, mint első titkár, váratlanul bekerült 
az Élysée csapatába, s őt, mint régi ismerőst, szinte bármikor el lehetett érni. Ezek a jó 
kapcsolatok nagyban segítettek abban, hogy létrejöhessenek a magyar miniszterelnökök 
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magas szintű találkozói, mint az Antallé és küldöttségéé a rákövetkező év májusában, vagy 
a Boross Péteré 1994 februárjában.

Ugyanakkor szinte mindegyik miniszter visszajelzett, hogy szívesen fogad. Jean-Pierre 
Chevènement védelmi miniszter volt az első. Francia és magyar zászlókkal díszített dol-
gozószobájában fogadott november 12-én, a rue Saint-Dominique-ban álló minisztéri-
umban. Tüntetés készült aznap, de míg benn beszélgettünk, semmit sem észleltem a kinn 
zajló eseményekből. Chevènement-nal egyszer már találkoztam, még 1984-ben, amikor 
oktatási miniszter volt, s engem, mint vendégprofesszort, meghívtak arra a villásreggelire, 
amelyen magyar kollegáját, Köpeczi Bélát fogadta. Chevènement akkor, reggel fél kilenc-
kor érkezett repülőn kelet-franciaországi választási körzetéből, ruhája siralmas állapotban, 
a zakója csupa gyűrődés. Most, 1990-ben elegánsabb volt, szívesen beszélt, hosszasan fej-
tette ki geopolitikai nézeteit, amelyek egyáltalán nem estek egybe más miniszterek felfo-
gásával. Chevènement szerint Magyarország a német érdekszférába tartozik, és a magyar-
francia kapcsolatok is csak ennek figyelembe vételével alakíthatók.

Amikor kijöttem Chevènement-tól, a rue Saint-Dominique-ban épp kezdett elfajul-
ni az érkezésünkkor kezdődött tüntetés. Az utca másik végén a tüntetők, vagy talán in-
kább a hozzájuk csapódó hivatásos rombolók, kövekkel meg vasdorongokkal estek neki 
a kirakatoknak. Gyalog mentünk kifelé, azután át a Szajna túlsó partjára, a követség felé. 
A rendőrség, ahogyan láttuk, nem avatkozott közbe, az effajta atrocitások feltehetőleg egy 
politikai játszma részeiként szolgáltak.

Mitterrand elnök 1989 nyarán egyik legközelebbi hívét, Pierre Joxe belügyminisztert 
bízta meg a magyar ügyek követésével. Joxe apja, Louis Joxe de Gaulle közeli embere volt, 
a hatvanas években nagykövetként szolgált a Szovjetunióban. A diák Pierre Joxe így hosz-
szabb-rövidebb időt töltött Moszkvában, s bár apjával ellentétben baloldali politikusként 
kezdte pályáját, nem volt semmilyen illúziója a birodalom természetét illetően, pontosan 
értette, hogy Antall József hogyan szabadítja ki lépésről lépésre Magyarországot keleti füg-
gőségéből. Joxe-szal már Budapesten megismerkedtem egy francia követségi fogadáson, 
még jóval a választások előtt. Vele tehát nem volt nehéz dolgom, amikor az Elysée palo-
tával majdnem szemben fekvő belügyminisztériumi épületben felkerestem, pontosan tá-
jékozva volt az otthoni fejleményekről.

A kormány átszervezésekor Pierre Joxe az Öbölháború miatt fontosabbá vált hadügyi 
tárcát kapta meg. Aznap este egy emlékezetes hangverseny volt a Pleyel teremben, Diet-
rich Fischer-Diskau búcsúfellépése, utoljára énekelt Párizsban. Ugyanott, ahol a hetve-
nes évek elején hallottuk, amikor még meg sem telt az óriási méretű terem. Most, 1992-
ben viszont zsúfolásig. Az erkélyen ültünk, láttuk, amikor Joxe elfoglalta helyét valahol 
a földszint tizedik sor körül. Schubert dalokat énekelt a század egyik legnagyobb éneke-
se, hangjának dinamikája még most is csodálatos, a szöveget érthetően mondja, a pianis-
simók éppúgy megszólalnak, mint a fortissimók. Egyszer csak azt látjuk, hogy Joxe moz-
golódni kezd, föláll, fölállítja a szomszédait, indul kifelé, nyikorognak a felcsapódó ülő-
kék, átverekszi magát egy fél soron, kimegy, aztán eltűnik. Akkor kérte fel az elnök, tud-
tam meg később, hogy vállalja el a védelmi tárcát.

Védelmi miniszterként aztán Joxe ismét Budapestre látogatott. Kérte, kísérjem el. A Pá-
rizshoz közeli Villa Coublay repülőtérről indult a kormánygép, a remek kis Falcon, gyor-
sabb volt, mint a menetrendszerű járat. A francia védelmi minisztert Pesten Für Lajos fo-
gadta, aki éppúgy civilként lett honvédelmi miniszter, mint Pierre Joxe. A tárgyalást Joxe 
azzal kezdte, hogy megmutatta a cipőjét. Dupla-, vagy talán triplatalpú cipő volt, amit 
azért csináltatott, magyarázta, hogy a díszszemléken, vagy más ünnepélyes alkalmakkor, 
amikor el kell vonulnia a vigyázzba merevedő katonák előtt, meg ne botoljon, legyen ké-
pes egyenletesen és ruganyosan lépkedni.

Für Lajosnak aztán el kellett mennie, Deák János vezérkari főnök és két másik tábor-
nok maradt a francia miniszterrel. Deák szintén kiment valamilyen ürüggyel, a tolmács-
csal együtt ötösben ültünk a miniszteri szobában. A két magyar tábornok arról kérdezte 
Joxe-ot, hogy mennyi is a francia vezérkari tisztek fizetése. Joxe meghökkent, nem akart 
válaszolni. De a tábornokokat nem tudta leállítani, csak úgy záporoztak a panaszok, hogy 
őket nem fizetik meg rendesen, hogy alig tudnak megélni abból, amit kapnak, hogy csa-
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ládos emberek, lehetetlen a helyzetük. Joxe döbbenten hallgatta a jeremiádákat, aztán ne-
kem szólt, hogy menjünk, ebből elég volt.

Roland Dumas külügyminiszterrel szintén Budapesten találkoztam először 1989 nov-
emberében, másodszor pedig megbízó levelem átadásakor az elnöki palotában. Újabb ta-
lálkozóra nem tartott igényt, alighanem éppen Pierre Joxe informális funkciója miatt, más-
részt, mert a kapcsolatok részleteivel az európai ügyek minisztere, Elisabeth Guigou fog-
lalkozott. Guigou már röviddel megérkezésem után üzent, hogy örülne, ha felkeresném. 
Uniós csatlakozásunk volt a téma, s jól érezhető volt már az első alkalommal, hogy minden 
tőle telhetőt megtesz a tárgyalások felgyorsulásáért. Másodszor egy konferencián találkoz-
tam vele, melyet a Sorbonne nagytermében tartottak 1991 januárjában a legújabb európai 
fejleményekről. Guigou Nyugat- és Kelet-Európa közeledéséről beszélt, mire hozzászólá-
somban megjegyeztem, talán pontosabb volna, Szűcs Jenő fogalmait használva, nem két, 
hanem három régióról beszélni, mert a hajdan a Nyugathoz tartozó Közép-Európa most 
van éppen visszatérőben eredeti helyére, Nyugat-Európához. Guigou nem sértődött meg, 
sőt, megköszönte a pontosítást. Rokonszenvezett Magyarországgal. Pár hónappal később 
büszkén mutatta a dolgozószobájában álló, naiv művész készítette szobrot, amelyet egy 
provence-i piacon vásárolt : Magyarországi Szent Erzsébetet ábrázolta.

1991 őszén az elnök Elisabeth Guigou-t küldte el Budapestre, magyarázza meg, hogy 
miért késlekedik Franciaország az uniós társulási szerződés ratifikálásával. Vele tartottam ; 
ugyancsak a Falconnal repültünk. Indulás reggel, találkozó Jeszenszky Géza külügyminisz-
terrel, ebéd Martonyi János államtitkárral a Gundelben, azután irány a parlament, ahol 
Antall József várta. Guigou elmondta, miért késik a jóváhagyás, és jelezte, hogy néhány 
héten belül elintéződik az ügy. Mitterrand ugyanis kényszerből lassított ; mert a mezőgaz-
dászok éppen heves tüntetésekbe kezdtek, amelyeknek magyarellenes éle is volt : a fran-
cia parasztok tartottak az újonnan belépők konkurenciájától. Ismertem a hátteret, ugyan-
is nem sokkal előtte levelet kaptam egy vezető szocialista képviselőtől, Henri Emmanu-
elitől, aki azt követelte, azonnal állíttassam le a magyar libamáj exportot. Henri Emma-
nueli a Landes képviselője volt, azé a vidéké, amely a francia libamáj termelés központja, 
s levelével nyilvánvalóan választói kedvében akart járni. A levélre nem válaszoltam, any-
nyira abszurdnak éreztem Emmanueli követelését egy olyan Európában, amelynek egyik 
alaptézise a szabad áruforgalom.

A Gundelben Guigou keveset evett, megfigyelhettem technikáját, mindenből csak egy-
egy falatot. Annak, aki rendszeresen munkaebédeken vesz részt, vigyáznia kell, nehogy túl-
ságosan megterhelje a gyomrát. Pedig nehéz ellenállni, különösen Párizsban, a sok gaszt-
ronómiai remeknek. Visszaúton Guigou összegezte a napot, magyar partnerei megértet-
ték, mondta, a francia elnök nehézségeit. Antall erős benyomást tett rá, kivételes képes-
ségű politikusnak találta. Este tíz után szálltunk le, Guigou azon kesergett, hogy mire ha-
zaér, a fia, kilencéves volt akkor, már biztosan alszik. Ő legalább, ha tévét néz, mégis csak 
láthatja az anyját, viccelődött a miniszterasszonnyal ifjú kabinetfőnöke.

Élisabeth Guigou látogatásának előzménye alighanem az a telefonbeszélgetés volt, ame-
lyet október elején a miniszterelnökkel folytattam. A rezidenciáról hívtam fel Budapestet, 
hogy beszámoljak a tárgyalások állásáról. Rózsa Mariann rögtön kapcsolta Antallt, aki-
nek elmondtam, a franciák késleltetik a ratifikációs eljárás nemzetgyűlési vitáját. Hogy az 
a vén gazember, az a csirkefogó – mondta Antall, mire köhécselni kezdtem ; ne köhécselj, 
mondta erre, tudom jól, hogy lehallgatnak, éppen azért mondom, így jut el hozzá a leg-
gyorsabban. Jóval később Rainer M. János könyvében olvastam, hogy Antall és idősebb 
Antall is ezt a technikát alkalmazta a Kádár-kor éveiben, ha azt kívánták, hogy mondan-
dójuk hamar elérjen az illetékes fülekhez. 1991-ben is bevált a fogás, Mitterrand az euró-
pai ügyek miniszterét küldte Budapestre, a lehető legbarátibb üzenettel.

Mulatságosra sikerült az oktatási miniszternél, Lionel Jospinnél tett látogatásom. Jos-
pin, később 1997-től miniszterelnök, eredetileg egyetemi ember, várható volt, hogy köny-
nyen hangot találok vele. Ami egyébként a többi politikussal sem volt túlságosan nehéz, 
mert a többszörösen iskolázott vezető gárda majd’ minden tagja kultúrember, ahogyan egy 
francia barátom mondani szokta. Pierre Morellel, az elnök külpolitikai főtanácsadójával, 
azokról az írókról beszélgettünk, akik egyszerre voltak jelentős alkotók és diplomaták, mint 
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Paul Claudel vagy Paul Morand ; a Külügyben a magyar ügyekkel foglalkozó főtanácsos, 
Jacques Faure, szinte minden találkozásunkkor előbb-utóbb Bartók Bélára terelte a szót.

Pár perccel a megbeszélt időpont előtt érkeztem meg Jospinhez. Kabinetfőnöke foga-
dott, leültetett a miniszteri szoba előterében, ott beszélgettünk nyugodtan. Fél tízre várt 
a miniszter, ültünk, beszélgettünk, telt-múlt az idő, elmúlt három negyed tíz, vártam nyu-
godtan. Egyszer csak kivágódott a miniszter ajtaja, kirontott Jospin, az arca céklavörös, ősz 
haja lobog, és ordít : micsoda udvariatlanság, miféle nagykövet ez, hogy megvárat ! Megvá-
rat ? Engem ? A kabinetfőnök úgy látszik, hozzá volt szokva Jospin dühkitöréseihez, nyu-
godtan felelt, a nagykövet úr már rég itt van, csak arra vártunk, hogy miniszter úr befe-
jezze a telefonját és szóljon nekem. Jospin egy pillanat alatt lehiggadt, udvariasan beinvi-
tált a szobájába, kezdődhetett a bemutatkozó vizit.

Antall Párizsban, Antall Strasbourg-ban
1990-ben Antall József háromszor is járt Párizsban. A beiktatása utáni első útja, június-
ban, Bonnba és Párizsba vezetett, világosan megjelölendő azt az értékrendet, amely az új 
magyar külpolitikát vezérli. Ezen még nem vehettem részt. A másodikra szeptember vé-
gén került sor. A Défense díszvacsora utáni napon Michel Rocard miniszterelnök fogadta 
Antallt a Matignonban, abban a miniszterelnökségnek helyt adó palotában, amely az első 
világháború előtt a Monarchia nagykövetségének a székhelye volt. A két miniszterelnök 
jól szót értett egymással, fél órásra tervezett beszélgetésük alaposan elhúzódott. Így amikor 
kifelé tartottunk, láttuk, hogy az udvaron négy-öt kocsi áll, a következő látogatók, akik-
nek ki kellett várniuk, míg a magyar miniszterelnök tárgyalása befejeződik.

Antall elmondta Rocard-nak, hogy az ország mindössze tizenegy napra elegendő olaj-
tartalékkal rendelkezik. Rocard annyira meglepődött, hogy fordítási hibára gyanakodott ; 
talán száztizenegy, vetette közbe, amire Antall megismételte, nem, mindössze tizenegy. 
A francia miniszterelnök minden áron segíteni szeretett volna. Előhozott egy másik témát : 
javasolni fogja, mondta, hogy az NDK leszerelendő nehéz fegyverzetének egy részét kapja 
meg Magyarország, méghozzá ingyen. Ez a szándék aztán mégsem valósult meg, alighanem 
más NATO országok ellenkezése miatt. A lényeg azonban a baráti gesztus volt, a magya-
rok szövetségeként kezelése. Láthatjuk, mondta nekem Antall, hogy a jobbközép és a bal-
közép közelebb áll egymáshoz, mint bármelyik politikai szélsőséghez.

Ezután jött a taxisblokád. Antall kórházban feküdt a krízis pillanataiban, de már a mű-
tét másnapján bevetette tekintélyét ; interjút adott a televízióban, ez volt a sokszor emlege-
tett pizsamás interjú, ahol megpróbálta helyükre tenni a dolgokat. Úgy gondolom, sikerrel. 
Erre mutatott ugyanis a harmadik párizsi útja során lejátszódott Eiffel-tornyos jelenet. Az 
EBEÉSZ konferenciáján vett részt november első napjaiban. A második munkanap után, 
közös program éppen nem volt, a küldöttség azon tanakodott, mit nézhetnénk meg a vá-
rosban. Jó volna fölmenni az Eiffel-toronyra, mondta Antall. Esteledett már, de még vilá-
gos volt, Párizsban egy órával később sötétedik be, mint Budapesten. A torony már nem 
fogadott látogatókat, de hamar sikerült elintézni, hogy a magyar miniszterelnök zárás után 
is megtekinthesse Párizs legfőbb nevezetességét. Amikor az Eiffel-torony lábához értünk, 
épp a liftből szálltak ki az utolsó látogatók. Egy magyar csoport jött kifelé, meghökken-
ten vették észre a velük szemben érkező Antallt. Pillanatnyi csend után spontán tapsvihar 
tört ki. Antall zavarba jött, de gyorsan erőt vett magán, odalépett a turistákhoz, kérdezte, 
honnét jönnek. Győriek voltak, egy hetes párizsi kiránduláson. A szituáció szokatlan volt, 
ugyanis a taxisblokád után a sajtó majdnem teljessége nyíltan kétségbe vonta a kormány 
legitimitását, s azt éreztette, társadalom többsége ezen a véleményen van, hogy a taxisblo-
kád is erről szólt. A párizsi váratlan ünneplés mást jelzett, egy olyan politikus sikerét, aki 
soha nem élt népszerűséget hajszoló gesztusokkal.

Előzőleg, október elején még Strasbourgba is elutazott egy napra. Strasbourg az Euró-
pa Tanács székhelye, azé a parlamenti formájú testületé, amely elsősorban a demokratikus 
alapjogok, a sajtó- és gyülekezési szabadság s valamennyi emberi jog érvényesülésének a vé-
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delmezője, s amelybe Magyarország az új kormány megalakulása után rögtön felvételre je-
lentkezett. Akkor a NATO és az Unió még csak távoli cél volt, s a miniszterelnök fontos-
nak tartotta, hogy Magyarország elsőként lehessen az ET tagja a volt kommunista országok 
közül. A testület főtitkára a francia szocialista Catherine Lalumiere volt, aki pár hónappal 
előbb már járt Budapesten, s akivel akkor Szabad György társaságában én is találkoztam.

Kocsival mentünk le Strasbourgba még a előző este, mert Antall gépét kora reggelre 
vártuk a repülőtéren. A repülőteret biztosító egység parancsnoka arra kért, tanítsam meg 
legalább egy magyar mondatra, hogy méltóan fogadhassa Magyarország miniszterelnökét. 
Isten hozta Strasbourg-ban, ezt a mondatot próbáltam megtanítani az ezredesnek, nehezen 
ment, de gyakoroltuk szorgalmasan, míg vártunk a gépre. Első utunk a városházára veze-
tett, a miniszterelnök udvariassági látogatást tett Catherine Trautmann polgármesternél. 
Trautmann, aki polgármestersége előtt, majd utána miniszteri posztot is betöltött, kitün-
tető kedvességgel fogadott bennünket. Antall bókokkal halmozta el, örül nagyon, mond-
ta, hogy Franciaország legszebb városának a legszebb városhoz illően szép asszony a pol-
gármestere. Pedig Catherine Trautmannra mindent el lehetett mondani, de azt hogy szép, 
a legkevésbé sem. A polgármester asszony azonban úgy fogadta a bókok sorozatát, mint-
ha azok valóban kijárnának neki, boldog mosollyal nyugtázta valamennyit. Vigyáznom 
kellett, hogy ne mutassam ki mennyire groteszknek érzem a jelenetet. Nincsen nő, úgy 
látszik, aki a bóknak ellent tudna állni.

Magam is próbálkoztam hasonlóval egy évvel korábban. A budapesti francia nagykö-
vet, Christiane Malitchenko adta át azt a kitüntetést, amellyel a francia állam kulturá-
lis közvetítő tevékenységemet díjazta, a Palmes Académique lovagi címét. A nagykövet-
ség kertjében zajlott a ceremónia ; Malitchenko rögtönzött méltató szavaira nekem is rög-
tönözve kellett válaszolnom. A nagykövet asszony, mondtam, hazája szépséges szimbólu-
mának, Marianne-nak az inkarnációja, úgy hogy különösen megtisztelő számomra, hogy 
a szépség tüntet ki munkámért. A kellemetlenül csúnya nagykövet csak úgy itta szavaimat.

De vissza Strasbourg-hoz. A polgármester után következett a másik Catherine, az Eu-
rópa Tanács főtitkára. Catherine Lalumiere valóban szép nő, nála nem volt szükség külön-
leges bókokra, érezhető rokonszenvvel fogadta az új demokrácia miniszterelnökét. Párizsi 
nagykövetünk fogja képviselni Magyarországot az Európa Tanács mellett, mondta tárgya-
lás közben Antall, számomra teljesen váratlanul, mert előzőleg egyetlen szóval sem utalt 
rá, hogy újabb feladattal akar megbízni. Örülök neki, felelte a főtitkár, hiszen jól ismerem 
már a nagykövet urat. Néhány héttel később, a taxisblokád pillanatában azután tanújelét 
adta, hogy komolyan gondolta, amit látogatásunk során Antallnak mondott.

1991 májusában újabb párizsi út következett, talán a legérdekesebb valamennyi közül. 
Francois Mitterrand elnök azért hívta meg a magyar miniszterelnököt, hogy tanácsot kér-
jen tőle, hogyan kezelje a jugoszláv válságot. A Trianon idején összetákolt délszláv állam 
szétesőben volt, a két legnagyobb tagköztársaság, a szerb és a horvát, éles konfliktusba ke-
veredett, polgárháború fenyegetett. Az európai vezetők tanácstalanok voltak, s megosztot-
ta őket az is, hogy a franciák inkább a szerbekkel, a németek viszont inkább a horvátokkal 
rokonszenveztek. Az elnök munkaebédre hívta meg Antallt, s azt üzente, hozza el magával 
öt miniszterét is, hogy azok – a fő tárgyalással párhuzamosan – szakpolitikai kérdésekről 
tárgyalhassanak. Még ebéd előtt, egy órát szántak a megbeszélésekre. Az Elysée palotában 
a magyar miniszterelnök bevonult az elnök dolgozószobájába, az öt magyar miniszter pe-
dig külön-külön tárgyalt francia kollegájával. A közjogi különbségek miatt azonban nem 
mindenkinek jutott partner, a francia miniszterelnök, Edith Cresson elveszetten téblábolt 
az elnöki dolgozószoba előtti folyosón, nem volt kivel tárgyalnia.

Az ebéden aztán már ott volt velünk. Mitterrand és akkor még Antall is, a jugoszláv ál-
lam egységének megőrzését remélte. Antall a szövetségi miniszterelnök erőteljes támoga-
tását javasolta az európai hatalmaknak. Egy új Titóra volna szükségünk, mondta váratla-
nul a francia elnök, majd, látva a megdöbbent arcokat, gyorsan korrigált, vagyis egy nem 
kommunista Titóra. Ennél többre azonban nem jutottak, az első világháború után össze-
tákolt délszláv állam egységét lehetetlen volt megmenteni.

A francia elnök eközben azon fáradozott, hogy az új demokráciákkal szorosabbra fűzze 
a kapcsolatot. Ennek első lépéseként szerződést kívánt kötni, egyenként, valamennyi kö-
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zép-európai állammal. Francia részről ez fordulatot jelentett a már közel egy évszázados 
Közép-Európa politikában, amelynek Magyarország addig állandó vesztese volt. A kisan-
tant politika, amely mellett a Quai d’Orsay makacsul kitartott, Magyarország számára 
a lehető leghátrányosabban alakította át a közép-európai viszonyokat. Most, vagyis 1991-
ben, a francia állam a térség legnagyobb államával, Lengyelországgal kötött elsőnek szö-
vetségi szerződést, majd másodiknak, a megszokott rendet felborítva, Magyarország kö-
vetkezett. Szimbolikusan is jelezni kívánjuk, mondta a térséggel foglalkozó főosztály ve-
zetője, Jacques Faure, amikor a külügyminisztériumban beszámolt nekem az előkészü-
letekről, hogy új korszakot írunk, ezért a szerződés elnevezésébe belefoglaltam az antant 
szót. Traité d’entente et d’amitié, vagyis együttműködési és barátsági szerződés, ezt a cí-
met kapta a létrejött szöveg, amelyet 1991 szeptemberében írt alá a két ország képvisele-
tében Roland Dumas francia és Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter. A két állam el-
térő közjogi rendszere volt annak, hogy nem a legfőbb vezetők, hanem a külügyminiszte-
rek írták alá a szerződést ; a végrehajtó hatalmat egyikben az elnök, a másikban a minisz-
terelnök képviseli. Az aláírásnál persze mind a ketten jelen voltak, tanúsítva, hogy a nagy 
fordulat megtörtént.

A miniszterelnöki látogatások alkalmával a protokoll szerint a vendég a második kocsi-
ban foglal helyet, a nagykövet mellett, elől a konvojt vezető rendőrautó, mögötte a dele-
gáció többi tagját szállító kocsik, hátul még egy rendőrautó, s elől, hátul, oldalt a rendőr-
motorosok. Második látogatásakor Antall, kezét a szája előtt tartva, hogy a gépkocsiveze-
tő minél kevesebbet halljon, a toldys évek őt érintő megfigyeléseit mondta el nekem rövi-
den. Akkoriban olvasta végig figyelmesen a hozzá került titkos anyagot. Azóta monográ-
fia jelent meg, Rainer M. János munkája, idősebb és ifjabb Antall József titkosszolgálati 
megfigyeléséről, vagyis a közzétett dokumentumokból pontosan tudni, ki mikor, hogyan 
és mit jelentett. A legtöbbet és a legsűrűbben az egyik tanártárs, Mikus Gyula, s az egyik 
piarista gimnáziumi barát, Kiss György. Rainer könyvének egyik legerősebb fejezete an-
nak a beszélgetésnek a leírása, melyet Antall az 1960-as évek közepén Mikussal és Kiss-sel 
a budai hídfőnél, a hatos villamos megállójában folytat a jövőről, majdani kormányának 
összetételéről. Szürreális jelenet, mintha egy fantaszta csapongásait követnénk. De a jele-
net megtörtént. Két jelentést olvashatunk róla, két önálló szöveget, ugyanis sem Mikus, 
sem Kiss még csak nem is sejti, hogy a másik is jelentő, hogy a másik is Antall megfigye-
lésével van megbízva.

De amit Antall nekem elmondott, az több volt, mint amit később Rainer munkájában 
olvashattam. Két olyan tanárt is megemlített, akik a publikációkban nem szerepelnek. Az 
egyik, a magyar szakos F., aki nem tanított bennünket, csak egyszer, helyettesítőként járt 
az osztályunkban. Alacsony, erősen kopaszodó középkorú férfi, nem tud fegyelmet tarta-
ni, zsibong az osztály, egyszerre beszél mindenki, senki sem figyel arra, amit mond. Az-
tán hirtelen kipenderül a tanári asztal elé, szembefordul az osztállyal, és elkezdi monda-
ni, sztentori hangon, a Jónás könyvét. Bűnösök közt cinkos, aki néma. A zsibongás lassan 
elhalkul, a tanár úr csak mondja, folyamatosan, egyszer meg nem akadva, könyörtelenül. 
Következik a Jónás imája, a hozzám már hűtlen lettek a szavak, aztán a vers vége, elhall-
gat, néma csend. Fogja magát, és kimegy.

Ennyi az emlék. A másik név, mélyebben megrendített. Gy-é, aki a régi tanárok kény-
szernyugdíjazása nyomán 1957 őszén került a Toldyba. Ő lett az utolsó évre az osztály-
főnökünk. Ellenérzéssel fogadtuk, próbálta oldani a feszültséget, több-kevesebb sikerrel. 
Történelem órán olykor heves viták robbantak ki, engedte, hogy aktualizáljuk a múlt tör-
ténéseit. Ha az óráján Dosztojevszkijt olvastam a pad alatt, megdicsért, hogy milyen jól 
választottam. Az érdeklődőknek, magam is köztük voltam, Jungot, Freudot adott, ismer-
kedjünk a pszichoanalízissel. Amikor osztálykiránduláson jártunk a Börzsönyben a Szon-
di-tesztet mutatta be nekünk, aki kérte, meg is próbálta kielemezni. Harmincas évei ele-
jén járt, anyjával lakott a külső Üllői úton, csak később alapított családot. Megtudtuk azt 
is, hogy egy időben papnak készült, járt is talán a szemináriumba, de aztán pályát változ-
tatott. Ezzel zsarolták volna ? Mai eszemmel tragikusnak látom mindkét históriát, nyilván-
valóan erkölcsi lény volt F. is, Gy. is, csak éppen gyengének bizonyultak abban a szituáci-
óban. Holott a megkörnyékezetteknek volt választási lehetőségük, ezt bizonyítja egy má-
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sik toldys tanár, a biológia szakos Horti József esete, aki megtagadta az engedelmességet, 
nem volt hajlandó Antallról jelenteni, s akit különösebb retorzió nem ért döntése miatt. 
Csak éppen a pedagógusi pályáról tanácsolták el. 1990-ben Antall kinevezte a Lapkiadó 
igazgatójává. A sajtó egykettőre nekiment, a kényszerpályáján betöltött állása miatt hal-
biológusnak gúnyolták.

1991 szeptemberében a miniszterelnök japáni útjáról hazatérőben állt meg két napra 
Párizsban. Kora reggel szállt le a gépe, a repülőtérről egyenesen a rue de Rivoli egyik ele-
gáns szállodájába, a hotel Meurice-be hajtottunk. A szalonban vártam, míg Antall lezu-
hanyozott és átöltözött. Kiss Gyuri kéri, mondtam neki, hogy hívd föl, holnap lesz a mű-
tétje. Morgott valamit dühösen, aztán érthetőbben : nem hívom fel, és ha keres, mondd 
meg neki, hogy nem hívom. Kodolányi Gyula ugyanis az előző nap fölhívott azzal, hogy 
Kiss Gyurira nehéz műtét vár, szeretne előtte beszélni Antall-lal. Aztán maga Kiss György 
is hívott, tudta, hogy érkezik a miniszterelnöki delegáció. Komoly szívműtét várt rá, két-
esélyes, mondta nekem, nem biztos, hogy megmaradok.

Kiss, a gimnáziumi barát, pszichológiát tanító műegyetemi docens, 1989 őszén tűnt fel 
Antall környezetében, afféle kabinetfőnöki feladatot töltött be, a legkülönfélébb ügyek-
ben járt el az akkor még MDF elnök megbízásából. A kormányalakítás után a miniszter-
elnökségen működött mint tanácsadó, abban a csapatban, amelyet Kodolányi Gyula ál-
lamtitkári rangban vezetett. Egészen addig, míg Antall át nem tanulmányozta a rá vonat-
kozó titkosrendőrségi jelentéseket. Amikor megtudta, amit legkevésbé sem sejtett, hogy 
Kiss György több mint húsz éven át jelentett róla, azonnali hatállyal kitette. Pontosabban, 
áthelyeztette a Művelődési Minisztériumba, az államtitkár, Biszterszky Elemér csapatába.

Rainer könyvéből tudjuk, hogy Kiss György a legelszántabb ügynökök közé tartozott, 
hogy valóságos grafomán módjára sokszor hetente három jelentést is írt barátjáról. Ami-
kor az ügye kipattant, és eltávolították a miniszterelnökségről, infarktust kapott. Hogy 
miért jelentett ? Nem volna túlságosan nehéz megjelölni a kiváltó okokat ; a baráti kap-
csolatban magát alárendeltnek érző fiatalember lázadása vitte rossz irányba. Az a gondo-
lat, hogy így az övé a hatalom, végre föléje kerekedhet az addig erősebbnek, hogy talán 
őrajta múlhat barátja-ellensége sorsa. De vajon hogyan képzelte, hogy amit tett, az fel-
fedezetlen marad ? Azt remélte vajon, hogy eltűnnek jelentései a belügyi irattárból ? Vagy 
hogy a jó barát megbocsát neki ?

Amikor Antall elkészült, leült velem, hogy megbeszéljük a programot. Nem hívom fel, 
mondta ismét, mintha a fél órával azelőtti mondatomra felelne. Talán mégis jobb volna, 
ha felhívnád, mondtam neki. Végig beszéltük a teendőket. Egyszerre fölpattant, átment 
a hálószobába, hallottam, hogy tárcsáz. Beszéltem vele, mondta, amikor visszajött a szalon-
ba. Megbocsátott volna neki ? Aligha. De a szenvedőnek kijárt egy gesztus. Kiss Györgyről 
nem esett több szó. Kollégáitól tudtam meg, hogy a műtét sikeres volt.

1991 szeptemberében az együttműködési szerződés aláírásával egyidőben zajlott Pá-
rizsban az európai jobbközép pártok kongresszusa. Mitterrand-nak nem nagyon tetszett, 
hogy a két eseményt összekapcsoltuk, úgy hogy az aláírási ceremóniát a franciák nem na-
gyon reklámozták. Közben az európai jobbközép vezetői a Városházán jöttek össze. On-
nét egyenesen indult Antall József Strasbourgba a Robert Schumann-díj átvételére. A né-
met-francia megbékélés és az európai együttműködés egyik legfontosabb előmozdítójáról 
elnevezett díj odaítélése Antall politikájának a megbecsülését jelezte. Az Orly repülőtér-
ről induló strasbourg-i járat több mint egy órás késéssel szállt föl. Így Antallnak a repülő-
térről egyenesen a Városházára kellett mennie, mert máris kezdődött a ceremónia. Felesé-
ge, Klári szeretett volna előbb átöltözni, úgy hogy vele együtt a szállodába hajtottunk, és 
onnét némi késéssel mentünk tovább a ceremónia színhelyére. A díjat a Szenátus elnöke, 
Alain Poher adta át. Üdvözlő beszédében a közép-európai régió legfontosabb politikusának 
nevezte Antallt, aki döntően járult hozzá a térség Európához való visszatéréséhez. Antall, 
szokása szerint, rögtönözte a laudációra válaszoló beszédét. Rendkívül szuggesztív beszéd 
volt, ma is jól emlékszem gondolatmenetére. A liberté, égalité, fraternité, vagyis szabad-
ság, egyenlőség, testvériség jelszóból indult ki, amely minden francia középületen ott ol-
vasható. Az egyenlőség, vagyis az esélyek egyenlősége a megelőző század vívmánya, kezd-
te, a szabadság pedig a 20. századé. Nem csak Nyugat-Európáé, most már a mi régiónké 
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is. De a világ csak akkor lehet teljes, ha az egyenlőség és a szabadság eszméjéhez hasonló 
fontosságot kap a harmadik nagy eszme is, a szolidaritás eszméje. A feladat a 21. század-
ra vár, mondta, a szolidaritásnak központi elemmé kell válnia.

Kellene. Vagyis kellett volna. Visszatekintve is úgy ítélem meg, Antall diagnózisa pon-
tos volt, igaza volt mindenben. De aztán az események korántsem úgy alakultak, ahogyan 
szerette volna, ahogyan a kilencvenes évek elejének eufóriája sejtetni engedte.

Két előadásom a Sorbonne-on
1979 decemberében három hetes tanulmányúton jártam Párizsban. Indulás előtt a pesti 
Francia Intézetben rákérdeztek, melyik intézményt szeretném majd meglátogatni. A Paris 
IV-Sorbonne irodalom tanszékét jelöltem meg ; ezen az egyetemen, a Paris III-Sorbonne 
Nouvelle-lel ellentétben, a francia és az összehasonlító irodalomtörténet egy közös tan-
szék keretében működik.

A velem egy generációba tartozó Pierre Brunel keresett meg a tanszék nevében, jót be-
szélgettünk, lakására is elvitt, megmutatta a zongoráját, éppen Mozart szonátákat tanult, 
az ebédjét is megosztotta velem. Szombat estére pedig a tanszékvezető, Jacques Robichez 
hívott magához vacsorára, Brunelen és feleségén kívül ott volt még a híres Hans-Robert 
Jauss, a recepcióesztétika megalapítója, aki akkor épp egy félévet töltött a Sorbonne-on 
mint vendégtanár. Volt az estnek egy meghökkentő pillanata. Robichez felesége megkér-
dezte Jausst, mikor járt először Párizsban. Először 1942-ben, méghozzá mint a Wehrmacht 
közlegénye, felelte az egyébként francia szakos professzor, amire egy pillanatra megfagyott 
a levegő. De a francia udvariasság hamar feloldotta a feszültséget, folyt a társalgás tovább.

Néhány évvel később, amikor a Paris III-n tanítottam, mint vendégtanár, rendszeresen 
részt vettem azokon a Pierre Brunel által szervezett szombat délelőtti szemináriumokon, 
ahol hétről hétre egy-egy komparatisztikai témát vitatott meg a téma iránt érdeklődő har-
minc-negyven párizsi és vidéki professzor. Akkoriban dolgozta ki Brunel a mítoszkritika 
koncepcióját, az előadások egy-egy mítosz irodalmi feldolgozásait próbálták számba ven-
ni. Magam a Saulus-Paulus témát dolgoztam föl, főképpen Mészöly Miklós nagyszerű re-
gényére alapozva, de kitekintve a többi feldolgozásra is, amelyek közül, a középkori misz-
tériumok mellett – Pier Paolo Pasolini forgatókönyve volt az egyik legérdekesebb. Film 
nem lett belőle, Pasolini meghalt, mielőtt hozzáfoghatott volna.

1990 őszén, bár rengeteg volt az elfoglaltságom, egyetemi barátaimmal is fölvettem 
a kapcsolatot. A követség, a hivatalos találkozások, a diplomatákkal való érintkezés több-
nyire a város nyugati kerületeihez kötött, Brunel viszont a Sorbonne-hoz közeli törzshelyé-
re, a Chope d’Alsace étterembe hívott, hogy megbeszéljük, hogyan működhetnénk együtt 
a továbbiakban is. A franciák szemében, mondta, irodalom és diplomácia teljességgel össze-
egyeztethető, és sorolta a példákat ; talán beszélhetnék erről a témáról, amikor majd meg-
hív egy előadásra a szemináriumába. Már megbeszélte Yves Chevrellel, a Sorbonne másik 
komparatista professzorával, hogy hívjon meg ő is, nála pedig beszélhetnék arról a témáról, 
ami az új magyar demokráciának is nagy témája, az európaiságról, az európai irodalomról.

Brunel egy évtized alatt fiatal adjunktusból a Sorbonne egyik legtekintélyesebb profesz-
szorává emelkedett. Az eredeti Sorbonne 1969-ben, a nagy diáklázadás nyomán megszü-
letett egyetemi reform intézkedésére kettévált, a baloldali érzelműek a Paris III- Nouvelle 
Sorbonne egyetemi karba tömörültek, a jobboldaliak hozták létre a Paris IV-Sorbonne in-
tézményét. Robichez például a jobboldali professzorok egyik vezéralakja volt, de ő a nyolc-
vanas években visszavonult, s ahogy múltak az évek, mindkét egyetemen egyre inkább 
a szakmaiság került előtérbe. Az 1982 és 1985 közti években, amikor a Paris III-n voltam 
vendégtanár, semmiféle politikai megkülönböztetést nem tapasztaltam, s jó kollegiális vi-
szonyt sikerült kialakítanom mindkét egyetem oktatóival.

Brunel rávett tehát, hogy egy új szempontból kiindulva tekintsem át a francia iroda-
lom történetét. François Mitterrand, amikor 1981-ben elnökké választották, érdekes mó-
don újította meg a francia nagyköveti kart, egy-egy helyre, így Rómába vagy Kairóba, nem 
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karrierdiplomatákat nevezett ki, hanem írókat, irodalmárokat , akik speciálisan jól ismer-
ték a fogadó országot. Több mint másfél évszázados hagyományt újított fel ezzel. Az író 
diplomaták sora ugyanis a nagy romantikus Chateaubriand-nal kezdődik. Az 1768-ban 
született, breton származású, elképesztő terjedelmű életművet teremtett Chateaubriand 
már Napóleon idején belekóstolt a diplomáciába, 1803-tól Rómában lett követségi titkár. 
Nem volt híve a forradalomnak, A kereszténység szelleme címet viselő roppant méretű mun-
kájában erősen konzervatív, hagyománytisztelő és hagyományőrző nézeteket fejtett ki. Ha 
meg akarjuk érteni felfogását, akkor érdemes visszaemlékezésének, a Síron túli emlékira-
toknak a forradalmi időszakot leíró lapjait felidéznünk. 1789. július 14-én, a Bastille le-
rombolásának napján, Chateaubriand háza első emeleti ablakánál áll, nézi a felkelők har-
sány és jókedvű vonulását. De hirtelen hátrahőköl : a forradalmárok lándzsára tűzött levá-
gott emberfejeket visznek, úgy éltetik mozgalmukat, a nagy lázadást.

Igaz vagy sem, a kép látványos, s megelőlegezi a későbbieket, a király kivégzését, a tö-
meg elvadulását, a Terrort, amelynek maguk a kegyetlenkedések elindítói, Danton és Ro-
bespierre is majd áldozatul esnek. Érthető tehát, hogy az író lelkesen üdvözli a császár bu-
kását, a restaurációt, amely 1815-ben a királyság visszaállításával kezdődik. 1820-ben Ber-
linbe küldik, majd 1822-ben külügyminiszterré nevezik ki, két éven át vezeti a királyság 
nemzetközi ügyeit. Később nagyköveti megbízásokat kap, Stockholmban, majd London-
ban, s végül 1828-ban szeretett Rómájában. Chateaubriand, akit az utókor a legnagyobb 
francia stilisztának minősített, nem találta egymást kizárónak az írást és a diplomáciát, mi-
niszterként és nagykövetként következetesen és szorgalmasan folytatta írói tevékenységét.

Chateaubriand a méltóság és a nagyság megszállottja, ezért az 1830-as fordulatot kö-
vető korszakban, a polgárkirály uralma alatt már nem vállal közéleti szerepet. De ami-
kor Chateaubriand kilép, épp akkor lép be egy másik író, a francia romantikus költészet 
legnagyobbja, Alphonse de Lamartine. Képviselőnek választják 1833-ban, s tagja is ma-
rad a parlamentnek tizennyolc éven át. Lamartine nagy pillanata 1848-ban következik el, 
februárban ő deklarálja a köztársaság megszületését, s ő lesz az ideiglenes kormányban az 
új rendszer külügyminisztere. Azután elindul az elnökválasztáson, de csúnyán leszerepel, 
csakúgy, mint vele szinte egy időben Petőfi, az 1%-ot sem éri el a ráadott szavazatok szá-
ma. Lamartine nem csak lírai költő, bár elsősorban az, a nevezetes örök antológia-darab 
A tó (Le Lac) szerzője, de ugyanakkor politikai témájú írások, köztes egy háromezer olda-
las történeti munka megalkotója, amely szöveg a nagy francia forradalom felidézése, pon-
tosabban : a jakobinusok ellenfeleinek, a Girondistáknak a története.

A 19. század második felének nincsen író-diplomata szereplője, a 20. század első felé-
nek viszont annál több. Ötöt emelnék ki közülük, mindannyian jelentős alkotók. Paul 
Claudel például – Jacques Borel véleménye szerint – egyike, Proust és Céline mellett, a szá-
zad három legjelentősebb alkotójának, ha ugyan legjelentősebbnek a nyelvteremtő szerző-
ket tekintjük. Az agnosztikus családba született Claudel tizennyolc éves korában, 1886-
ban látványosan megtér ; karácsony napján a Notre Dame katedrálisban hallja meg a han-
got, amely gyökeresen megváltoztatja életét. Nagy lélegzetű szabadversekben, roppant mé-
retű drámákban szólaltatja meg, teljességgel újszerű módon ezt a hangot. Közben pedig 
a hivatásos diplomata útján jár, türelemmel kapaszkodik fölfelé a szamárlétrán, amely az 
1893-as New York-i alkonzulátustól a különféle kínai városokban töltött konzulátusi éve-
ken át egészen a nagyköveti kinevezésekhez vezeti : előbb Tokióban, azután pedig, 1927-
től egészen 1933-ig, a legfontosabb poszton, Washingtonban.

A két szerep, a diplomatáé és az íróé láthatólag jól megfér egymással. Paul Claudel si-
keres és elismert író, aki távol-keleti élményeit természetes gesztussal építi be drámáiba, 
s egyúttal jelentős, tekintélyes figurája a közéletnek. Akkor sem veszít nimbuszából, ami-
kor nővére, a szobrász Camille Claudel botrányba keveredik. Camille tanítványa, majd 
szeretője Auguste Rodinnek, mestere stílusában készült szobrai közül néhány a párizsi Ro-
din múzeumban látható. Rodin két nővel – a feleségével és szeretőjével – kettős életet él, 
egészen addig, míg Camille Claudel ideggyógyintézetbe, majd zárt osztályra nem kerül. 
Bátyja nem sokat törődik vele, igyekszik elhallgatni, elfeledtetni a történteket.

Az 1887-ben született Saint-John Perse, eredetileg és diplomata szerepében Alexis Leger, 
hasonlóan fényes kettős pályát futott be. A Külügyminisztériumban az egyik legmagasabb, 



74

a főtitkári pozíciót tölti be az 1920-30-as években, mint költő pedig eljut a legmagasabb 
irodalmi díjig, 1960-ban Nobel-díjjal tüntetik ki. A főtitkár a miniszter mellett a legfon-
tosabb figura a francia Külügyben, vagyis Alexis Leger a fölöttese az adott időszakban an-
nak a két másik jelentős írónak, Paul Morand-nak és Jean Giraudoux-nak, akik a diplo-
mata pályát választották.

Claudel hamar ismertté vált Magyarországon, a Nyugat a húszas évektől kezdve gyak-
ran közölte, Gyergyai Albert fordításában, színműveit, Saint-John Perse-re viszont csak 
a Nobel-díj hívta fel a magyar irodalmi élet figyelmét. Fő művét, a tengert megéneklő 
óriás költeményt Vas István fordította le Bóják címmel 1969-ben. A költő „a csillagok és 
a hajózás mesterének” nevezi magát, s prózaverses formában idézi meg a tenger változatos 
és varázsos világát. Alexis Leger 1940-ben elhagyta a megszállt Franciaországot, s tizenhét 
éven át az Egyesült Államokban élt. Nagyszabású költeményeit olvasva, ha nem tudnánk, 
nem is sejtenénk, hogy miféle munkával teltek hétköznapjai.

Paul Morand (született 1888-ban) mint novellista szerzett magának hírnevet, miköz-
ben futotta a diplomaták megszokott pályáját. Követi majd nagyköveti állomásai a szo-
kottak : Róma, Madrid, Bangkok, Bukarest. Az ő esetében van átjárás a két tevékenység 
között, számos írásában felhasználja a különféle országokban megélt tapasztalatait. Sok-
kal inkább mint a nála valamivel idősebb Jean Giraudoux, aki viszont többnyire Párizs-
ban, a minisztériumban tölt be egyre magasabb állásokat. 1910-ben kerül a minisztérium 
állományába, s karrierje végén a tájékoztatási kormánybiztos feladatát látja el.

Giraudoux, ugyanúgy mint Claudel és Saint-John Perse a francia irodalom elitjét adó 
Nouvelle Revue Française köréhez tartozik. Lírai hangú regényei, s még inkább költői han-
gú színművei hamar meghozzák számára az elismerést. Egyik leghíresebb darabja – Tró-
jában nem lesz háború – jól mutatja, hogyan kapcsolódik össze Giraudoux esetében a két 
tevékenység, az írás és a külügyi szolgálat. Az 1935-ben bemutatott színmű, Trója példá-
ján, egészen közvetlenül szól a harmincas évek közepének nagy problémájáról, a pacifiz-
musról és a háború veszélyéről. Giraudoux műve a trójai háború kitörése előtti napokban 
játszódik, s legfőképpen a háborúpártiak és a háborút ellenzők közti vitákat viszi a szín-
re. Giraudoux, aki maga is pacifista, saját pacifizmusának az érveit adja a háborút ellen-
zők szájába. De a végül is kénytelen követni az eredeti történet alakulását, a színmű a há-
ború kitörésének jelenetével zárul.

A felsorolás még folytatható volna. De előbb föl kell tennünk a kérdést : miért éppen 
a külügyi szolgálat ? Miért éppen a diplomácia ? Miért nem pályáztak a közéletben részt 
venni akaró írók – ha ad absurdum visszük a kérdezést - például a belügyminiszterségre ? 
Feltehetőleg azért, mert tevékenységük olyan tulajdonságokat mozdít meg, a nyitottságot, 
a kapcsolatteremtés és a kapcsolatépítés képességét, amelyek sajátjai minden irodalmár-
nak, nem is szólva a pontos megszólalás, az árnyalt beszédmód, a meggyőzés képességéről.

Második előadásomat ugyanott tartottam, mint az elsőt, az első emeleti intézeti könyv-
tár olvasótermében, ahol mindig zajlott az élet. A Sorbonne épületében több egyetem is 
helyet kap, ha csak néhány tanszékkel is, következésképpen kevés a hely, a professzorok 
többségének nincsen saját irodája. Így a francia irodalom tanszék tanárai két irodahelyi-
ségén osztoznak, úgy hogy mindenkinek hetente kétszer egy óra jár. Ha máskor jönnek, 
akkor a könyvtári olvasóba telepednek be, ott fogadják hallgatóikat, kivéve akkor, amikor 
a termet, mint az én esetemben is, előadónak használják.

A téma – létezik-e európai irodalom – nagyon is időszerű volt akkoriban, de idősze-
rű maradt azóta is. Az antik irodalom egységes volt, a görög nyelvű is, a latin nyelvű is. 
A nemzeti nyelvek kialakulásával, nagyjából Dante fellépése, vagyis a 13. század óta meg-
változott a helyzet, megszülettek sorban a nemzeti irodalmak, az olasz, azután a francia, 
az angol, a német, a spanyol. Goethe 1816-ban fejtette ki először, hogy ami az irodalom-
ban létrejött, az nem egyszerűen a nemzeti irodalmak összessége, hanem a Weltliteratur, 
vagyis a világirodalom. A világirodalom pedig kétféleképpen létezhet : vagy mindazoknak, 
akik az említett nyelvek mindegyikét ismerik, ilyenek márpedig nagyon kevesen vannak, 
vagy pedig a fordításokból tájékozódóknak. A huszadik század első felében bukkan fel, 
előbb Ernst Robert Curtiusnál, azután pedig Babits Mihálynál a világirodalom elnevezést 
felváltó európai irodalom fogalma.
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Babits 1935-ös könyvében (amelyet franciára nem fordítottak le, németre viszont na-
gyon hamar) érzékletesen megfogalmazza, hogy mi is az európai irodalom lényege. Ez a lé-
nyeg : dialógus a különféle nyelveken megjelent nagy művek között, egy olyan párbeszéd, 
amely – amint Babits mondja – túllépi az idő és a tér korlátait. Az egyik kapcsolódási 
pont maga a téma, ezekkel foglalkozik a mítoszkritika, például az Elektra-történet, mely-
nek változatairól Brunel beszél, vagy a Faust-történet, melynek változatai spanyolul, fran-
ciául, angolul már ismertek, amikor Goethe a 19. század elején megírja a maga nagy ösz-
szefoglalását. De közösek bizonyos formai jegyek, a verselés például, melynek antik válto-
zatai tovább élnek – magyarul is az időmértékes verselésben. Közösek a műfajok is, a tra-
gédiától az eposzon át egészen a novelláig és a regényig.

A nyelvek sokfélesége viszont nehezen leküzdhető problémát jelent. A nagy nyelvek 
dominálnak, a nagy nyelveken alkotó írók domináns helyzetben vannak. Kevés az olyan 
kivétel, mint a norvég nyelven szóló Ibsen, a dán nyelven szóló Kierkegaard, a svéd nyel-
ven szóló Strindberg. Az író persze válthat nyelvet, ha akar, s akadnak is rá példák : a len-
gyel anyanyelvű, de angolul író Joseph Conrad, a román anyanyelvű, de franciául író Eu-
gene Ionesco vagy Cioran. Akad két magyar író is, aki próbálkozhatott volna más nyel-
ven : a németül is publikáló Márai Sándor, és a franciául próbálkozó Illyés Gyula, mind-
ketten az 1920-as években. Végül mindkettő hazatért, s megmaradt a magyarnál. Marad 
tehát a közvetítés, a fordítás, ami nagyon nehézzé teszi a kis nyelveken szóló írók helyzetét.

Mindamellett a történet, mondtam akkor, 1992-ben, még koránt sincs lezárva. Bí-
zom benne, hogy jó irányba haladunk, hogy a kettészakadt Európa minden tekintetben 
az egyesülés felé halad. Ugyanis ha a nyelvek sokfélék is, van Európának egy olyan közös 
öröksége, mégpedig a kultúra, amely egy másik szinten, de kétségbevonhatatlanul, egyet-
len közös nyelvet képez.

A Carlos-ügy

Sorozatosan követte el a merényleteket a hetvenes és a nyolcvanas években a kor legagya-
fúrtabb terroristája, a venezuelai származású Carlos. Illych Ramirez Sachez, ez Carlos való-
di neve, egy kommunista ügyvéd fia, aki maga is kommunistának vallotta magát. Művelt, 
sok nyelven beszélő képzett fiatalember, ugyanúgy, mint a korabeli német, olasz, francia 
terroristák. Carlos Moszkvában tanul, arab országokban kap kiképzést, s a Palesztin Fel-
szabadítási Front egyik vezetője lesz. Angliában jár egyetemre, s először ott próbálkozik 
akcióval. Azután Franciaországba teszi át a székhelyét, kétszer is azzal kísérletezik, hogy az 
Orly repülőtéren rakétát lőjön az izraeli légitársaság gépére. Nem jár sikerrel. 1974-ben 
túszul ejti a Bécsben ülésező OPEC küldötteket, köztük minisztereket is, három embert 
megöl, a többi tússzal a rendelkezésére bocsátott repülőgépen Algériába menekül. Még 
ugyanabban az évben Párizsban lelő két titkosszolgálati tisztet. Nem tudják elfogni, eltű-
nik, aztán egy idő után újra felbukkan. Akkor még nem tudni, hol az a hátország, ahol 
két akció közt megbújhat.

A nyolcvanas évek elején letartóztatott élettársa, Magdaléna Kopp szabadon bocsátá-
sát követelve, követi el a legsúlyosabb merényleteit, Marseille pályaudvarán, aztán kétszer 
is a szupergyors vonat, a TGV szerelvényein robbant, tizenegy ember hal meg ezekben 
a merényletekben. Arra is készült, hogy felrobbantsa azt a szerelvényt, amelyen Jacques 
Chirac utazott, de Párizs polgármestere végül lemondott arról az utazásról. Bennünket is 
érintett a Carlos keltette pánik, nem engedtük el egyedül Lyonba, ahová invitálták, az ak-
kor tizennégy éves Dorottyát.

1992 májusában Jean-Louis Bruguière, a terrorista ügyekkel foglalkozó vizsgálóbíró, 
üzent, szeretne beszélni velem. Akkoriban kezdtek megjelenni a magyar sajtóban azok 
a hírek, amelyek szerint Carlos, két véres akciója között Magyarországon szokta kipihen-
ni fáradalmait. Egy olyan hír is felbukkant, hogy Budapesten Rózsa Eduardó volt a tol-
mácsa és a kísérője. Vagyis nem csodálkoztam, amikor Bruguière előadta, szeretne Buda-
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pestre utazni, áttanulmányozni a Carlosra vonatkozó iratokat, tisztázni, hogy miképpen 
és milyen körülmények között működhetett a terrorista magyar földön.

Sejteni lehetett már addig is, hogy a Kádár-rendszer megtűri, vagy talán támogatja is 
a terrorizmust fegyverként használó arab országokat és különféle szervezeteket. 1987 má-
jusában egy napfényes délelőtt a Vas utcában tettem le a kocsimat, a környéken kellett el-
intéznem valamilyen ügyet. Mire visszaértem a bal hátsó kerék teljesen leeresztett. Azon 
a kocsin még tudtam, hogyan kell kereket cserélni, de hiába, a pótkerék is lapos volt. Fog-
tam a pótkereket, az Uránia mozi előtt beültem egy taxiba, irány a Tátra utcai gumija-
vító. A megpróbáltatásoknak azonban még koránt sem volt vége, alig tett meg a taxi né-
hány száz métert, amikor erős csattanás, a Dohány utcai piros lámpánál hátulról belénk 
szaladt egy kocsi. Diplomata, ordított föl a taxis, majd mindjárt rendet teremtek itt. Ki-
ugrott a kocsiból, elindult a mögöttünk álló fehér Mercedes felé, de aztán ugyanolyan se-
bességgel visszafordult, beugrott a volán mögé, és beletaposott a gázba. Már messze jár-
tunk, amikor reszkető hangon megszólalt : Pisztolyt szegezett rám ! Arab ! Még hogy dip-
lomata ! Tűnjünk el minél gyorsabban.

Eduardót jól ismertük. Kiskamasz volt még, amikor 1975-ben Chiléből hazatelepül-
tek, ugyanabban a házban kaptak lakást, ahol Bacherék laktak, két lépésre a Ligettől. Az 
apa, Rózsa György festőművész, rejtélyes figura. Ha olyan nagy kommunista, mint aho-
gyan mondja, akkor miért ment el Magyarországról 1948-ban ? És mit keresett vajon Bolí-
viában ? 1986-ban Anikó egyik zeneakadémiai koncertje után Sárközi István, a zeneszerző, 
Anikó szinte minden koncertjén ott volt, elhívott a lakására egy kis koccintásra. A szobá-
ban, ahol leültetett bennünket, a falon egy nagyméretű festmény, Hantai Simon korai, fi-
guratív korszakából. Négy fiatalembert ábrázol, mindegyikük gomblyukában MKP kitű-
ző, magát Sárközit, azután Juhász Ferencet, a később nemzetközi hírnevet szerzett Hantai 
Simont és Rózsa Györgyöt. Hantai és Rózsa 1948-ban Franciaországba emigrált, Rózsa 
onnét ment tovább Bolíviába, ahol feleségül vette az indián származású Florest, és ahol 
a fia és a lánya is született. Budapesten Eduardó akklimatizálódott a leghamarabb, minde-
nütt az akkor divatos ultrabalos, Che Gueverás szöveggel próbálta érdekessé tenni magát.

Később 1989-ben az egyetemen akadtam vele össze, ő is tagja volt, az egyetemi KISz 
szervezet titkáraként, a Kari Tanácsnak. Érdekes viták zajlottak a Tanácsban ezekben a hó-
napokban, Szabad György ott jelentkezett először azokkal a kossuthos körmondatokból 
fölépített roppant hatásos szónoklataival, amelyek pár hónappal később a kerekasztal tár-
gyalásokon, azután pedig az új parlamentben valósággal meghatározták a tanácskozások 
alapjellegét. Eduardó viszont óvott mindenkit a fennálló rend megváltoztatásától ; egyszer 
kemény szóváltásba keveredtem vele, amikor különösen retrográd javaslatokkal állt elő. 
A szemináriumomba azért beiratkozott, emlékszem, Borges novellisztikájáról adott be egy 
nem túlságosan eredeti dolgozatot.

Nem csodálkoztam, amikor két évvel később előbukkant a hír, hogy mindeközben 
Eduardó Carlos mellett tevékenykedett. Az apa rejtélyes figurája, a családot átjáró forra-
dalmi romantika atmoszférája szükségszerűen vitte egy olyan világba, ahol a fiatalon eltűnt 
hőst, Che Guevarát egy új hős, Illitch Ramirez Sanchez, vagyis Carlos váltotta. Eduardót 
aligha zavarta, hogy Carlos, a nagy ügy érdekében, semmitől sem riadt vissza, hogy a von-
zó, jó modorú, művelt fiatalember hidegvérű gyilkosként, válogatás nélkül végzett véletlen 
és többnyire vétlen áldozataival. Nem csodálkoztam, hogy akkoriban Carlos mellé szegő-
dött, azon viszont már jóval inkább, hogy a kilencvenes évek elején, feledve baloldalisá-
gát, belevetette magát a jugoszláv polgárháborúba, és hogy ott a horvát szélsőjobbos erők 
egyik vezetője lett. Nagyjából ugyanakkor, amikor Bruguiere felkészült budapesti útjára.

Jeleztem, hogy a vizsgálóbíró Pestre készül, hogy mire kíváncsi. Úgy terveztük, hogy 
a belügyminiszter fogadja, de végül másképpen alakult, Balsai István igazságügyi minisz-
terrel tárgyalt. A téma kényes volt. A látogatás idején Carlos még Szíriában tartózkodott, 
nyilvánvalóan a szír kormányzat tudtával és segítségével, vagyis bármikor újra akcióba lép-
hetett. Nem tudom, nem is tudhattam, milyen dokumentumokat kapott meg a vizsgá-
lóbíró Budapesten, de annyi bizonyos, hogy nem volt teljesen elégedett, többet várt vol-
na. De, amint mondta, folytatja a per előkészítését, amelyet, ha kell Carlos távollétében 
is megtartanak.
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A történet azonban váratlan fordulatot vett. Az 1993-as választásokon a jobbközép ke-
rült hatalomra, Édouard Balladur lett a miniszterelnök, a belügyminiszter pedig a határo-
zott Charles Pasqua. Közben Szíria, nemzetközi nyomásra, kiutasította Carlost, aki Szu-
dánban talált menedéket. Onnét rabolta el, Pasqua utasítására s alighanem a szudáni kor-
mány tudtával, a francia titkosszolgálat ; elkábították és Franciaországba szállították. Jog-
sértés ide vagy oda, a terrorista francia börtönbe került, s egy évre rá megkezdődött a pere 
is. Akkor csak egy ügy miatt, az 1984-es hármas gyilkosság miatt perelték. Életfogytigla-
nit kapott. De Carlosra újabb perek várnak még, más véres akciói miatt

Eduardó sorsa időközben beteljesült. A fiók-Che Guevara 2011-ben Bolíviába utazott 
néhány társával együtt. Nem tudni pontosan, miféle akcióra készültek a kormányzat el-
len. A hatóságok mindenesetre előbb léptek, egy kommandó behatolt Eduardó szállodai 
szobájába, és halomra lőtte az ott tartózkodókat. Carlosnak más sors jutott. Börtönben 
van, ahol időközben megnősült, francia ügyvédjét vette feleségül. Bruguiere pedig nyug-
díjba vonult. Remekül érzi magát, mondotta, mert megszűnt a védőőrizete, ezzel vissza-
nyerte szabadságát, úgy élhet végre, mint ahogyan az átlagemberek élnek.   
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