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Antall József levele az Európai Utasnak

Az Európai Utas első számának megjelenése óta 
három esztendő telt el. Egy olyan mozgalmas korban, 
amelyben élünk, ennyi idő elegendő ahhoz, hogy egy 
lap szellemiségét értékelni tudjuk, hogy az írásai által 
hordozott üzenetek hatása felmérhető legyen.

Minden sajtóorgánumnak feladata a magyarság-
kép közvetítése az olvasók, a külvilág felé. Ez egyben 
kihívás is, amelyet az Európai Utas már nevében is vál-
lalt. De milyen legyen ez a kép? Mindenekelőtt hiteles, 
ez pedig azt jelenti, hogy sokszínű. Olyanokat szólaltat 
meg, akik cselekvő részesei történelmi átalakulásunk-
nak, akik nem múló politikai érdekek által vezérleve 
foglalnak állást a nemzetet érintő kérdésekről.

A lap azonban mégis elkötelezett: a nemzet iránt. 
Ezt a sokak által szándékosan, vagy tudatlanságból fél-
reértelmezett nemzeti elkötelezettséget vállalja itthon 
és a környező országokban is. Természetesen ez nem 
könnyű feladat akkor, amikor bármilyen hazafias meg-
nyilatkozás következmények nélkül kiforgatható és fél-
remagyarázható.

Ha példát mutatva Európának bebizonyítjuk, hogy 
gondolatainkban és tetteinkben hordozzuk évezredes, 
az egész kontinens szellemi áramlatait magába foglaló 
történelmi tudatunkat, és ezt az előre mutató jobbítás 
hitével tesszük, akkor biztosak lehetünk abban, hogy 
mai munkálkodásunk gyümölcse az ország és egész 
Európa javára mielőbb beérik. Ezért mertük vállalni 
1990-ben az első kormányra váró népszerűtlen intéz-
kedések sokaságát, és ezzel a meggyőződéssel várjuk a 
jövő évi választásokat.

Az Európai Utasnak, mint minden európai értéke-
ket valló és azok továbbítását vállaló kezdeményezés-
nek csak megköszönni tudjuk eddigi eredményes tevé-
kenységét és kívánjuk, hogy a jövőben minél szélesebb 
olvasóközönséghez eljutva azokat is meggyőzze a ma-
gyar külpolitika és gondolkodásmód őszinte szándéka-
iról, akiknek efelől bármilyen kétségük lenne.

1993. október 13.

  Köszönti Önöket 

A „történész”, a „tanár” miniszterelnök tíz éve 
hunyt el. Tapad még állandó jelző a nevéhez: „Az 
első szabadon választott”. „Kamikáze” kormányt 
vezetett. Ez is, mint a címbeli idézet, tőle származik. 
Valószínűleg reálisan mérte fel az ország s önmaga 
lehetőségeit is. Az, hogy Magyarország a békés át-
menetet így abszolválta, jelentős részben neki kö-
szönhető. Volt ő minden – csak nagyságos úr nem. 
Támadta az ellenzék, támadta a pártja, rajta gyako-
rolta régi-új lehetőségeit a média.

Az eltelt tíz esztendő alatt Antall József megíté-
lése hatalmasan átértékelődött. Az idő egyre nyil-
vánvalóbbá teszi, hogy a „történész”, a „tanár”, „az 
első szabadon választott” – átvezette országát egy 
zűrzavarral fenyegető időszakon.

Fotómontázsunk felidézi a vele készített inter-
jút és az Európai Utasban róla megjelent írásokat. S 
közöljük az Európai Utas szerkesztőihez írott – éle-
tének talán egyik utolsó – levelét, amelyben szó 
esik a nemzetről, történelemről, Európáról.

       M. P.           

 

„Tetszettek volna forradalmat csinálni”
Tíz éve halt meg Antall József



 

Erp ts 2003/414

Nemzet, emlékezet, unió Nemzet, emlékezet, unió

15Erp ts 2003/4

Nemzet, emlékezet, unió Nemzet, emlékezet, unió


