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Gyurkovics Tibor

ISTEN BECSÜLETE
Beszélgetés Antall Józseffel
Minden miniszterelnöknek van iskolatársa, és minden iskolatársnak
van miniszterelnöke. Így vagyok én
Antall Józseffel. Nem mondhatom,
hogy mélységesen lesújtott a hír, mikor megtudtam, hogy ő lesz Magyarország miniszterelnöke.
Ötven éve ismerem. Ilyen hosszú
idő alatt az ismeretség már-már barátsággá fajul. Akit tízéves kora óta
ismersz, láttad kölyökként futkározni a folyosón, együtt drukkolni kőkemény szigorú tanárok órái előtt,
mozdulni a közös monstre szertartások térdeplőin, ízületeinek kamaszkori kialakulását az orrod
előtt érzékelted, abból mindig marad egy-egy rokon vonás, netán rokonszenves reflex vagy éppen nyaktartás.
Tartása hamar volt a „kis" miniszterelnök úrnak. Testének hordásában is, és ha utólag magyaráznám bele, feltehetőleg szellemének
is. A piarista, fekete suhogású, kegyes tanítórendi gimnáziumban sokat adtak a kiválóságra. Talán arra
adtak a legtöbbet, a tiszta jeleseket
vastag betűkkel szedték az évkönyvekben - és ez évtizedekre megmaradt az öregdiákok fejében is.
Egyetlen kettessel (2), jó érdemjeggyel az ember már csak dőlt betűs lett, de még beletartozott a felső
kasztba. Ezek a kiválóságok aztán
együtt is tanakodtak többnyire, az
önképzőkörökben,
diákgyűléseken
vagy a folyosók zugaiban. Antall
nem tartozott se a vastag, se a dőlt
betűsök közé, de mindig ott volt a
vezérkarban, a fent említett nyaktartásával és szellemével. Már fiatal, ballagó járásában volt valami
etikai derű. Lezser elegancia. Fanyar kedvesség.
Most is így jön. Előre ejtett vállával visszatér a diákkori mozgás.
Gondoltam is, most majd kellemesen
handabandázunk, mintha tizenhat
évesek volnánk, a finom szőnyegen
majd bukfencezünk, szaltózunk, cigánykereket hányunk gróf Batthyány
Lajos - „nem véletlenül tettem ide a
festményt" —arcképe előtt. Nem egé-

2

szen így történt, a bukfencezés elmaradt.
Antall József: Emlékszel, mikor a
Clark Ádám téren találkoztunk, az
alagútnál, és azt kérdeztem, nem
akarsz-e díszkíséretet, nem akarod,
hogy hazáig kísérjenek?
Gyurkovics Tibor: 1958-ban?
A. J. Úgy van. A két ballonos úr. De
1968-ban is így történt. Jó néhányszor vettek szoros megfigyelés alá.
Talán nem egészen alaptalanul.
Antall 1956-ban a Független Kisgazdapárt, illetve a Keresztény Ifjúsági Szövetség egyik szemezője volt,
O'sváth Györggyel együtt. O'sváth a
mi osztályunkba járt, Antall-lal párhuzamosan, de szüleik révén ők kifejezetten családi barátságban is voltak. Mindkettejük apja a háború
előtti Belügyminisztériumban dolgozott, ahol az idősebb Antall József
rendkívül fontos tevékenységet fejtett ki sok ezer lengyel (Varsóban utcát neveztek el róla), francia, zsidó
és más menekült megmentéséért.
(Varsóban és Jeruzsálemben is emléktáblát avattak tiszteletére - az ő
biblikus szóhasználatukban: „a legjámborabb
embernek”.)
Később,
1945-ben újjáépítési államtitkár,
majd újjáépítési miniszter, rövid időre pénzügyminiszter is volt.
A „mi" Antaliunk tehát hamar beletanult a politizálásba, O'sváthtal
együtt, akinek a forradalom után
szöknie kellett, mert Mindszenty bíboros közvetlen diákmozgalmi köréhez tartozott. Odakinn aztán közgazdasági egyetemet végzett, Helmut
Kohllal azóta ismerik egymást. Igen
jó munkaereje, intelligenciája, képzettsége révén jelentős helyet foglal
el a nemzetközi gazdasági életben már úgy is mint az Európai Gazdasági Közösség egyik igazgatója
Brüsszelben -, itthon pedig Antall
személyes tanácsadója lett. Elég jó
teniszpárosnak tűnnek.
Igazság szerint bennünket talán
nemcsak a közös iskola szelleme, hanem O'sváth György közvetítő barátsága is összefűz. Ő már tizenöt éve ha-

zajár, családja itt él, így alaposan ismeri országunk lehetőségeit, gondjait.
Az egyéni és közös történelem útjai
kiszámíthatatlanok. Magam nem rajongok az emigrációért. A haza itt történik. Itthon halunk meg, itthon küszködünk-például a kádárizmus múltjával
és jelenével -, külhonban élő honfitársunk ezt nyersben nem érzékeli. Itt tapintjuk a politika hazai posztóját. Mit
érzékeli ezt egy hazajáró lélek?
Az emigráció ugyanakkor határtalanul megnöveszti világlátásunkat. Paradox módon arra gondolok,
ha O'sváth nem kényszerül emigrációba, talán soha sem tudott volna
annyit tenni ezért a nációért, amit mi
mégis némi elfogódottsággal magyarnak nevezünk. Ezt a tiszteletkört
azok előtt az emigránsok előtt kell
megtennem, akik odakinn sem felejtettek el magyarok lenni.
Ehhez járul, hogy a mi kis O'sváthunk nagykorában is „kollaborált"
a lényegében belső emigrációban
élő itthoni koncepciózus szellemi
erőkkel. Hiszen az ellenállás nem
csupán szamizdatokban él, hanem
az agysejtekben „működő” elektrofiziológiai folyamatokban.
És O'sváth odakinn Európában, a
valódiban, tudatosan és szorgalmasan működtette, nemcsak elektrofiziológiáját, de gazdaságpolitikáját is.
Feltehetően hazája hasznára.
Ez a „kívülről való hazalátás”
igen sok előnnyel kecsegtet, amiről
igazándiból akkor győződtem meg,
amikor vagy hat éve olvastam (persze, valami szigorúan titkosként kezelt iratban) az akkor nálunk járt jeles német író, Hans Magnus Enzensberger leírását a kaotizálódó Budapestről, magáról az akkori Lenin
körútról. Magam, aki itt jártam mindennap vagy ötven éven át, sosem
tudtam volna olyan pontos diagnózist készíteni.
Gy. T. Szerinted melyik az a társadalmi csoport vagy osztály, vagy réteg, amelyik a ti szellemi impulzusaitokat, koncepciótokat gyakorlatilag működtetni tudja?

A. J. Való igaz, egy gazdasági, politikai eszme akkor működik, ha társadalmi erővé válik.
Politikánk megvalósításában kulcskérdésnek tartom a középosztály
szerepét. Egyáltalán, a magyar polgár szerepét, a szó legtágabb értelmében. Ahol nincs középosztály, ott
nem képes működni modem értelemben vett jogállam és piacgazdaság. Természetesen nem a régi, magyarországi hivatalnoki értelemben
vett középosztályról beszélek, hanem sokkal szélesebb értelemben.
Olyan középrétegről, amelybe éppen úgy beletartoznak a kistulajdonosok, mint a szakmunkások, a jól
képzett „farmerek”, mint az orvosok, tanárok, éppen úgy a vállalkozók, mint a tudományos emberek.
Hiába gondoljuk mi a legszebb eszméket, ha nincs, aki megvalósítsa,
élje, hogy úgy mondjam, életté dolgozza. Ha nem ilyen társadalom
alakul ki, akkor nem lesz szilárd bázisa a magyar demokráciának. Láthatjuk a fejlődő országokban, láthatjuk Kelet-Közép-Európa korábbi időszakában is, hogy ha hiányzik
ez a bázis, akkor előbb-utóbb zavarok keletkeznek a demokrácia működésében.

Gy. T. A klasszikus kapitalizmusban
a középosztály a maga természetes
gazdasági viszonyai között jött létre.
Lehet ezt mesterségesen, megtervezve előidézni, életre hívni?
A. J. A totális államnak és eszközrendszerének a felszámolása után
egyszerre ezt nem lehet - központi,
utasításos alapon - megszervezni.
Csak a társadalom széles rétegeinek
a bevonásával, érdekcsoportok megjelenítésével, különböző politikai
pártokkal, egyéb társadalmi szervezetekkel, az egész társadalom önépítő munkájával lehet létrehozni a széles középosztályt.
Azt hiszem, nálunk megvannak a
minimumok legalább a széles középosztály kifejlődéséhez. A kormányzat ezt monetáris eszközökkel,
hitelpolitikával, adópolitikával, közvetett gazdasági eszközökkel segítheti elő, és a nyers piaci versenyt
szociális védőhálóval egészítheti ki.
A középosztályt nem kell mesterségesen

