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"PAKTUM"

nemzetközi újságíró-igazolványát, azt bizonygatva, hogy tudja 6, milyen az igazi újságír6morál.
Egy másik sajtótájékoztat6n az SZDSZ és a Fidesz együttesen indokolták, miért nem írták alá e16z6 este a díszes papirost. Egyben
bejelentették, hogy népszavazást kezdeményeznek négy kérdésben.
Ebb6l a legfontosabb éppenhogy a köztársasági elnök id6 el6tti megválasztásának megakadályozására szolgált, Nem sokan hitték volna
akkor, hogy id6re összejön a népszavazás kiírásához szükséges százezer szavazat. Hát még azt, hogy a nép az év november 26-án a
paktumot megtagadók mellé áll, s így nem lesz reformkommunista
köztársasági elnöke az új Magyarországnak. oe hát ez a kés6bi eseményekhez tartozik, mindenr61 a maga helyén.
Antall kirohanásán (kis irományom kapcsán) el voltam képedve.
Ez, valamint az MDF-nek a tárgyalások során alkalmazott man6verei,
illetve Csurka ténykedése úgy hatottak rám, hogy kiszerettem az
MDF-b6l. Holott egy évvel korábban, 1988 szeptemberének elején
magam is ott voltam Lezsák lakitelki házának udvarán, s lelkesen
helyeseltem, hogy az MDF nyiltan is a színre lép. Igaz, akkor még
nem volt más választék a politikai étIapon. Semmilyen politikai pártba
nem léptem be, s korábban egyforma távolságból is szemléltem e
pártok tevékenységét. Ez egy újságírónál kívánatos is. Csakhogy nem
mindig, nem minden helyzetben betartható. Ez az eset - mármint a
paktum megkötéséé - ilyen helyzet volt. Elvtelen hatalomra törekvést,
visszataszító hatalmi alkut láttam benne.
Ami a nemzeti kerekasztal-tárgyalást illeti, egy-két vértelen további ülés után csendben véget ért. Gyámoltalanul belevág tak még ugyan
a gazdasági kérdések kapcsán is valamiféle egyeztetésbe, de ez abbamaradt. S ez természetes, hiszen a nemzeti kerekasztal-tárgyalások
lényege - a hatalmi alku - immár megköttetett. Szeptember végén az
Országgyűlés szépen, rendben elfogadta mindazt, ami a tárgyalóasztal
mellett megszületett, Err61 azonban én már nem tudósíthattam a Magyar Hírlap olvasóit 1989. szeptember 26-án ugyanis azonnali hatálylyal ki léptem a laptól.
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Az
el6z6 fejezetben már említettem, hogy Csurka István, az MDF
elnökségi tagja levelet intézett a Magyar Hírlaphoz. Erre az szolgáltatott okot, hogy szeptember elején a lap egy tervezetet juttatott el a
különböz6 ellenzéki pártoknak, felajánlva - ha igényt tartanának rá,
akkor -, kés6 6szt61 kiadna egy vasárnapi külön számot hetilap jelleggel, kifejezetten a többpárti vélemények bemutatására. Ez mindenképpen kedvez6 lett volna az érintett pártoknak, hiszen akkoriban még
alig-alig kaptak teret a sajtóban, s ha kaptak, abban sem volt mindig
köszönet. Az ajánlat mögött semmiféle hátsó szándék nem bújt meg.
Csurka úr szeptember ll-i dátummal az MDF országos elnöksége
nevében küldte el pártja reflexiöit, Ebb6l most idéznék néhány részletet: uA kezdeményezés tartalmával szemben fenntartásaink
vannak ... 1.... Ez csak a már amúgy is nagy zűrzavart fokozozza, és még
inkább elbizonytalanltja az ítéletalkotásban az embereket. Most határozott véleményekre. új arcokra és új szellemü lapokra van szükség.
2. A Magyar Hírlap most a kormány lapja. a flJszerkesztlJje a kormány szóvivlJje. Ez megváltozik netán? A Németh-kormány lemondott
volna arról. hogy saját lapja legyen? A tervezetnek azon közlése. miszerint a lapról hamarosan lekerül a »Minisztertanács lapja« megjelölés. ebben a vonatkozásban keveset mond. Egy lap nem a megjelenésével. hanem a szerkesztésével és a tartalmával szolgál vagy nem szolgál
valamit. A Magyar Hírlap szerkesztésén már most - amikor a megjelölés még rajta van - sem látszik valami átütlJ kormánypártiság. Legalábbis Orbán Viktornak Pozsgay Imre államminisztert iIIetlJ vélekedéseinek - Ha demokrata, lemond a köwTSIlságielnök-jeliillségrlJl
(Magyar Hírlap. 1989. szeptember 7-i szám) - kiemelten való közlése.
túlhangsúlyozása erre mutat. Hogyan higgyük el. hogy ez a szerkesztIJség megfogfelelni a vállalásainak. amikor most semfelel meg annak.
ami rá van írva?
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A mindenkori magyar kormányt megilleti egy saját újság. Igy természetesen a Németh-kormány: is ... a sajt6erkölcs kűvetelményei is
azt parancsolják. hogya kormány lapjának szerkeszttJsége ne kövessen
el árulást a saját gazdája ellen. és ne kezdjen kedvében járni a lehetséges új gazdáknak ...
Ez a törekvés tehát. hogy már most, az átmenet idején. a Némethkormánynak ne legyen lapja. végstJ soron azt szolgálja, hogy az utána
következtJ kormánynak semmiképpen se legyen saját lapja ...
A Magyar Hírlap maradjon meg a mindenkori magyar kormány
lapjának. s így természetesen. amig a Németh-kormány fennáll. szolgálja azt. Az ügy közérdekll módjára valá tekintettel egyidejllleg megküldjük válaszunkat Németh Mikl6s miniszterelnőknek és Pozsgay Imre államminiszter uraknak. Budapest. 1989. szeptember ll .• az MDF
Országos Elnőksége nevében Csurka István."
Így szölt a Csurka-levél. A szerkeszt6ség elhúlten olvasgatta eme
irományt Összeadva a rádié Vasárnapi Újságjában elhangzott kétes.
utólag íróinak minösített megnyilvánulásokkal, eléggé borús kép alakult ki. Többen azt javasoltuk, hogy szóról szöra közölje le a lap a
levelet, hiszen az önmagáért beszél. Végs6 soron a lap impresszumát
jelent6 felelős személyek - Bajnok Zsolt f6szerkeszt6, kormányszóvivö, Tábori és Szászi f6szerkeszt6-helyettesek - ezt azzal hárították el,
hogy alap leválása a kormányról folyamatban van, s az erre vonatkozó
döntés csupán napok kérdése.
A lap újságíróinak jó részével együtt el voltam képedve. Mind a
Csurka-levél hangnemén, mind tartalmán, mind pedig az impreszszumbéliek langymeleg állásfoglalásán, lavírozásán. Tiszta sor volt
ugyanis, hogy Csurka nem véletlenül hullat a Németh-kormány érdekeiért krokodilkönnyeket,
valójában a leend6 MDF-es kormánynak akarja megszerezni a lapot. Márpedig a lap újságíróinak-szerkeszt6inek túlnyomó része, korra, nemre, pártállásra való tekintet
nélkül, nem akart egy MDF-párti kormánylapnál dolgozni. S6t!
Semmiféle kormánylapnál nem akart dolgozni! A Magyar Hírlapra
amúgy is csak szűk két évvel korábban került rá a "Minisztertanács
lapja" megnevezés, soha korábban nem volt az, csak legfeljebb a
kormányhoz közel állónak számított. oe hát korábban melyik napilap nem számított annak?
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Elképeszt6 volt, hogy a legnagyobb j6akarattal megtett ajánlatot,
amely az MDF-nek is tisztességes, objektív megjelenést biztosított volna,
ilyen durva módon utasítja vissza a párt egyik vezet6 embere. Morálisan
pedig rnin6síthetetlennek tartottuk, hogy levelét úgymond ,,megküldi"
Némethnek és Pozsgayna1c. Azaz megpróbálja a lapot bern6szerolni.
Korábban említettem már, hogy 1989 tavaszán azzal a megkötés sei
mentem a Magyar Hírlaphoz dolgozni, hogy rajta a ,,Minisztertanács
lapja" csak formaság, s az legkésőbb 1989. szeptember l-jével lekerül
róla. Addig is, ígérték, azt és úgy írhatok, amit csak akarok. Egy
feltétellel: legyen a hír igaz, az írás érdekes. Erre jött a Csurka-féle
szemforgató levél, amely alapot éppen abban a zsákutcában akarta
volna megrekeszteni. amelybe két évvel korábban beletuszkolták. s
ahonnan azóta igyekezett kiszabadulni.
Látván, hogy a lap vezetöi mennyire lassan. mennyire eredménytelenül kísérlik meg rábírni Németh Miklóst szabadulölevelünk kiadására, szervezkedésbe kezdtünk. Németh ugyan korábban, tanúk el6tt,
többször is szöbeli ígéretet tett a szeptember elsejei elszakadásra, de
nem tartotta be. A lap legtöbb munkatársának aláírásával petíció készült az akkori kormányf6 számára, azonnali döntést, a szabadságot
követelve.
Néhány nappal azután, hogy az iratot a parlamentbe elküldtük,
érdeklödtem a föszerkesztönél, hogy mi lett az iromány sorsa. Bajnok
Zsolt - aki egyébként teljesen skizofrén módon valóban a Némethkormány szóviv6jeként is működött néhány hónapja - elmondta, hogy
saját szemével látta: az irat a kormányf6 íróasztalán kibontva feküdt.
Másnap a parlamentben találkoztam Némethtel. Rákérdeztem, mi van
a döntéssel, mi lesz már. Úgy tett el6ször, mintha meg sem ismerne,
majd úgy, mintha életében nem hallott volna semmiféle szerkesztöségi
petíci6ról.
A szerkeszöségbe visszatérve elmeséltem a kollégáknak, mi a helyzet a "Miki"-vel. Mondtam, az ügy elakadt, ki vagyunk szolgáltatva.
Javasoltam, hogy kezdjünk azonnallapkészítési sztrájkba, s folytassuk
azt addig, amíg fel nem szabadulunk. Mondani sem kell talán, hogy az
ötlet túl radikálisnak találtatott.
Valamiféle lassú, óvatos alku azért megkezdödött, de számomra túl
lass ú és túlzottan is bizonytalan kimenetelű. EIs6sorban a lap vezetölt
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okoltam a kialakult lehetetlen helyzetért. hiszen az 6 kötelességük lett
volna az újság hosszú távú függetlenségét, pártsemlegességét biztosítani. Addig, amíg lehet.
.
..
Bajnok Zsolt okos ember volt, sok mindenben egyet IS é~ttunk,
csakhogy elvállalta: a ravatalig elkíséri a Németh-kormányt mmt kormányszóviv6. Nem haraphatott önmaga kezébe. Mentségére le~en
mondva, kormányszóviv6ként nemigen szólt érdemben bele a. Hír~ap
szerkesztésébe. Aminthogy közvetlen m6dszerekkel nem mampul~ta
az újságot sem a konnányf6, sem pozsga~. ~~
p~bálkoztak, nundenféle régi reflexek alapján. F6ként minisztériumi f60sztályve~t6
kaliberű apparátcsikok, de ezeket az újságírók '896szén már elhajtották a maguk közeléböl,
.
Tábori András, az egyik f6szerkeszt6-helyettes Igen bölcs szakember volt, de 1956-os közszereplése óta folyamatosan a félelem és a
kompromisszwnkeresés légkörében élt. Nem volt bátor ember. oe az
els6 adandó alkalommal, amint erre 1989. októberben lehet6sége nyílt,
6 volt az, aki a lap elszakadási tárgyalásait végigvezette, s s~~~t
kötött Robert Maxwell brit sajtómágnással. A sors keserű iroruaja,
hogya szerz6dés után két nappal mondta fel a szíve is a szolgála~t
A másik f6szerkeszt6-helyettesr61 nem sok jót írhatok. Régóta a sajtóban volt, ez minden. S az, hogy nem sok vizet zavart...
,
Konfliktusba kerültem hát a tutyimutyi f6nökökkel. Ráadásul írásaim egyre nehezebben jelentek meg. Folyamatosan fumigálták, tisztogatták, értelmezgeuék 6ket. Különösen a Pozsgayt megtámadó Orbáninterjú óta. Szeptember 19-én például publicisztikát írtam a Hírlapba,
tJfelsége ellenzéke címmel. Egy nappal a paktum megkötése: néhány
nappal a Csurka-levél kézhezvétele után. Azon a napon, amikor Németh Miklós letagadta, hogy petíciót kapott volna a Hírlap szerkesztöségét61. Írásom az MDF-r61, illetve a várható belpolitikai rnozgásokról
szólt. A lap vezet6i közölték, hogy nem jelenhet meg. Megpróbáltam
elvinni az írást máshová. El6ször a Magyar Nemzethez. Nem közölték
le. Aztán a 168 órához. Ott sem vállaltak. Felkerestem a Nyilvánosság
Klub vezet6it, segítsenek! Nem tudtak segíteni.
.
Végül is b6 két hét múlva a Világ címú hetilapban látot~ ~apvllágot, olvasói levélként Csatolva hozzá Antall József reflexióit. Nem
kívánom az olvasót korábbi írásaim mal untatni, de ezt az egyet, kérem,
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mégiscsak olvassa el (ld. a Függelék), az antalli válassza1 együttt.
Több szempontból is tanulságos lesz!
Gyors, ámde viharos távozásom krónikája következik. 1989. szeptember 26-án eljutottam a cenzúraszámlálás 10. esetéig. A parlament
éppen megkezdte 6szi ülésszakát, s én az ellenzéki sarkot készítettem.
Rockenbauer Zoltán volt az egyik megszólaló, aki kulturált formában
ugyan, de helyre tette Pozsgay Imre elnöki vágyait, körülbelül megismételve mindazt, amit két héttel el6tte már Orbán Viktor is elmondott.
Az ellenzéki - korábban alternatív - sarok, mint már el6z61eg jeleztem, tabuhely volt, csak a terjedelmet kellett figyelni, a nyilatkozék
szavait nem lehetett megváltoztatni. Éppen azért. mivel torzítat1anul
nemigen kaptak aktuálpolitikai reakciólehet6séget az ellenzéki politikusok. Ez a tabu úriemberi megállapodás volt köztem és a lap vezetése, illetve köztem és a mindenkori nyilatkozék között,
Nos, a Pozsgay-féle nyilatkozat fennakadt a cenzúra hálóján! Tábori András f6szerkeszt6-helyettes és Bossányi Katalin f6szerkeszt6helyettesi posztvárományos - késöbb az MSZP képvisel6je - közösen
húzták ki a Pozsgayra vonatkozó részt a szövegb61. Felháborodottan
tiltakoztam. Egyrészt az ellenzéki sarokkal kapcsolatos megállapodásra hivatkoztam, másrészt arra, hogy Pozsgayról amúgy is napi 50 dicshimnusz jelenik meg, miért ne kaphatna legalább egyetlen másféle
vélemény is hangot. A húzás maradt.
Nem volt mit tenni, azonnali hatállyal felmondtam a Magyar Hírlapnak. Ez délután négy órakor történt Este hatkor már a rnunkakönyvvel a zsebemben vígan bandukol tam a Nagykörúton. Nem tudtam ugyan, hogy mib61 fogok megélni, másnaptól hol és mit dolgozom
majd, de nem volt más lehet6ségem. Ilyen cenzúrát nem lehetett eltűrni!
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogya ,.hallgassuk meg a másik
felet" elve értelmében éppen másnap reggelre voltam hivatalos Pozsgay Imréhez. Számára nem volt szentségtörés az Orbán-téle kritika, s
válaszolni kívánt hasonló terjedelemben, érvekkel. Nem volt rászorulva az 6t segíteni szándékozó ragacsos cenzúrára. Helyzete akkor még
igen szilárd volt. A történtek után, másnap korán reggel felhívtam
Pozsgayt, és lemondtam az interjút. Hiszen hol jelentethettem volna
meg?
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Ott álltam hát 1989. szeptember 27-én reggel az utcán, továbbra is
békés munkanélküliként. Talán egy hónapra szt1kösen elegendő pénzem volt. Nem agg6dtam különösebben. Korábban dolgoztam nyomdászként, reklámszakemberként, gazdasági újságíróként; arra gondoltam: majdcsak lesz valahogy! Els6re a Szabad Eur6pa Rádiót kerestem
meg. Kasza Lászl6val beszéltem, aki igen kedves volt, selmondta,
hogy szívesen együtt dolgozna velem, de csak késöbb. Majd csak
két-három hónap múlva. Miért? - kérdeztem. Azért - válaszolta -,
mert az MDF-fel kapcsolatos írásom nak már megjelenése elött híre
járt, s nem vállalhatja el az alkalmazásom miatti konfliktust a SZER.
Ezt mondta nekem Kasza Lászl6 Münchenb6l. Ezt mondta a SZER! El
voltam képedve. Soha nem dolgoztam a Szabad Eur6pa Rádi6val az6ta sem. Kaszára egyébként nem orroltam meg; kés6bb, más ügyek
kapcsán j6 emberi kapcsolat alakult ki közöttünk.
Polgári alkalmazás nélkül maradtam. Volt azonban egy nagyszeru
munkám, csak éppen kés6bb, h6napokig semmit nem kerestem vele.
Az el6z6 fejezetben már említettem, néhány fiatal értelmiségivel egy
kéheti radikális-liberális lap megalapítását terveztük. Ez az elképzelés
éppen ekkorra érett be.
Az egyelőre még nevesincs lappal számos gond volt. Számomra a
legfontosabbat egy lelki gát átlépése jelentette. A laphoz ugyanis a
Fidesz ígért anyagi támogatást. Én pedig nemcsak kormánylapnál, de
semmiféle pártlapnál nem akartam írni vagy szerkeszteni.
Egész szeptemberben, legalább hat-nyolc, hosszú, az éjszakába
nyúl6, dohányfüstös estén elszántan vitatkoztunk, mi, leend6 lapalapít6k. Számomra csak akkor volt vállalhat6 a közremt1ködés, ha az
újság az elsö perctől kezdve függetlennek tudhatja magát a Fideszt6l.
Végül is erre a Fidesz választmánya garanciát adott. Beérte azzal,
hogy a leend6 lap szerkeszt6i biztosítékot jelentenek személyükben
arra, hogy nem fognak tücsköt-bogarat összehordani.
Az emberi jogok és a liberális szellem tiszteletben tartása, a merev
tekintélyelvű struktúrák elleni lázadás - nagyjából ez volt a lap kialakított ars poeticája. A megbeszélések kezdeti id6szakában erös nyomás nehezedett ránk, hogy az újság közöljön Fidesz-híreket is. Ez a
nyomás érthet6 volt, hiszen a Fidesz egész addigi másfél éves fennállását az jellemezte, hogy a sajtóban alig kapott helyet, s ha kapott is,
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abban nem sok köszönet volt Az MSZMP uralta sajt6 minden erejével
~n ügyködött, hogy valamiféle felel6tlen, félfasiszta lázadóknak álhtsa be a fideszeseket. Márpedig ehhez a fiatal demokratáknak semmi
közük nem volt. Emiatt vállaltam, hogy segítek egy Fideszhez közeli
orgánum megalapításában. Fenntartva, hogy az nem lehet pártlap.
Ebben nemcsak az játszott közre, hogy sehogyan sem akar6dzott
egyik párthoz sem túl szorosan köt6dni, hanem az is, hogy bölcsebbnek láttam értékeket propagálni, mintsem valamiféle szerve-.
zeti életet szolgálni. Az, hogy a Fidesz finanszírozta az újság beindulását, persze: nem sok j6t ígért. Kiderült viszont, hogy végsö
soron nem a Fidesz pénzéröl van sz6, hanem a Fidesz számára a
Soros-alapítvány által folyósított összeg egy részének a felhaszná1~61, amit Soros éppenhogy az alternatív kulturális tevékenység
kifejlesztésére nyújtott.
Csak az tudja, aki már maga is alapított életében valamilyen vállalk~zást,. s különösen újságot, hogy micsoda nehézségekkel kell megküzdenil Szerencsére mi nem tudtuk, mi vár ránk. Ha tudtuk volna
akko~ nem biztos, h~gy belevágunk. Így viszont belefogtunk, súg;
éreztük, hogy valami nagyot, valami j6t, valami újat csinálunk. Ha
~ásért nem is, de pusztán ezért az érzésért megérte a későbbi sok
Izgalom és küszködés,
Nem volt költségvetésünk, Iaptervünk. rovatszerkezetünk
szerkesztöink, ír6ink, szerkeszt6ségi szobánk, telefonunk, Irégépünk. grafiku~unk, nyom~
S,~mmink sem volt, csak az elhatározás, hogy
~pltunkegy
teljesen újszerü lapot, amiben az igazat írjuk, 6szintén
írunk, és soha semmit nem cenzúrázunk meg. Két feltételt szabtunk
csak: az írásnak j61 megírtnak kell lennie, valamint nem akartunk
ultrabalos vagy ultrajobbos hangvételű anyagot publikálni.
Szeptember 20. táján elhatároztuk, hogy október elejére megcsináljuk az elsö lapszámot Már csak egy eldöntend6 kérdés maradt mi
l~gyen a lap neve? Ezen azután mindent összevéve legalább 15-20 6rát
~ltatkoztUnk. Számtalan ötlet merült fel és került a süllyeszt6be. Végül
IS a (Rtevoluüo, a Paplrtigris, a Hajtűkanyar és a Magyar Narancs
elnevezések maradtak meg. Kiejtéses szavazással döntöttünk, három
menetben. Győzött a Magyar Narancs. Ez részben utalás volt Bacs6
Péter Tanú című filmjének egyik tragikomikus jelenetére, illetve a
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narancssárga szín utalás volt a követni kívánt radikális szerkesztési
elvekre és hangvételre.
A lap neve egyszersmind fricska is volt a különféle állandóan
nagymagyarkodó orgánumoknak. A Fidesz egyébként e lapnév hatására választotta nem sokkal késöbb reldámszínnek a narancssárgát. Nem
mintha ennek a szerkeszt6bizottság Fideszen kívüli tagjai túlzottan
örültek volna ...
27-én este nekiláttunk rnegszerkeszteni, megírni, megtervezni az
els6 Magyar Narancsot. Mindezt úgy, hogy változatlanul semmink
sem volt hozzá! Egy nagyjábóli laptervet azért készítettünk, s másnapra ideiglenes f6hadiszálIást is találtunk. A "szerkeszt6ség" a Krisztina
köniton indult be, egy éppen teljes felújítás alatt álló régi bérház els6
emeletén. A lakás tulajdonosa az Orczy család derék leszármazottja,
aki régóta mint kádármcster éli életét. Lakását minden további nélkül
rendelkezésünkre bocsátotta.
A körülmények szürreá1isak voltak!
A lépcs6házban alig volt lépcs6, a folyosón kö helyett egy szál pall6n
ingáztunk. A lakásban csak elvétve égett a villany, nem volt gáz, fűtés,
alig-alig folyt a víz. A telefon viszont szerencsére j6 volt A szobákban
gyönyörű régi bútorok, a falakon és a szekrények tetején ősöreg olajfestmények, némelyik több négyzetméteres. Az Orczy család történelmér6l,
alakjairól készült festmények egyike-másika nyomasztó volt A legnagyobb mú például az egyik középkori Orczy vitézi tettét örökítette meg:
hadakozás a törökkel, lova lábánál és szablyája hegyén lenyisszantott
török fejekkel. Hátborzongató volt Ennél ideálisabb díszletet egy alternatív lázadó lap megcsinálásához keresve sem taIálhattunk volna.
Nekifogtunk hát megírni és megszerkeszteni a Magyar Narancs
els6 számát Nagy viháncolások közepeue, belerogyva egy ősrégi empice ülőgarnitúra nyikorgó ölelésébe.
Eközben, október 5-én reggel, elkezdődött az MSZMP utolsó
kongresszusa. Ezen mindenképpen ott akartam lenni, nyilvánvaló volt
ugyanis, hogy ez a kongresszus nem akármilyen politikai színjátékot
hoz. Egy probléma akadt: be kellett jutnom a rendezvénynek helyet
adó Budapesti Kongresszusi Központba. Akkreditáltami kellett valahogy magam, nem volt hivatalos munkahelyem, a személyi igazoIványomban csak egy friss .kilépett" bejegyzés árválkodott. A volt hírla-
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pos kollégák segítettek, testközelböl figyelhettem az állampárt nagy
diadallal megtartott önpusztító szeánszát.
Már a kongresszus els6 napján látszott. hogy a val6di események a
folyosókon és a színfalak mögött zajlanak le. Pozsgay, Nyers, Németh,
Grősz, Berecz lázasan járkáltak fel s alá. hol egyedül, hol különféle párthíveik körében. A reformisták mindenképpen meg akartak szabadulni a
dogmatistáktól, azaz a Gcósz-Berecz-számyt61. Azok viszont nem akartak kívűl kerülni.
A nyitónap estéjén összeakadtam a Fekete Doboz egyik, a helyszínen forgató tagjával. Kiderült, hogy Kelet-Berlinbe készülnek, az
NDK 40 éves születésnapi ünnepségeire. Egy kelet-németországi utat
magam is fontolgattam már napok óta. A magyar határ megnyitása
ugyanis drámai méretú menekülést eredményezett a honeckeri aranyozott kalickáből, bármelyik pillanatban várható volt, hogy társadalmi
robbanás következik be az NDK-ban. Pesty László és Bátonyi Csaba
Berlinbe tartottak. Megállapodtunk, hogy én Lipcsébe utazom. Ók hatodikán indultak vonattal. Az MSZMP-kongresszus miatt én csak a
hetedikei, reggeli lipcsei repülővel tudtam elrepülni. De mindez már a
következö fejezet témája lesz ...
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24. A IwmuInY16 h; 4llAmmmisztere t1gy is min: MSZMP~I",,/cslgi
Ülgok, t1gy is mint
MSZP-kDrifrusok,
t1gy is mint II jlfOO "Ktt NlIgy Függetimje"

Az állampárt kongresszusának második napján minden úgy folytatódott. ahogy az els6n elkezd6dött. A refonnisták a párt radikális,
szocialista átalakulását, nagyméretű taglétszámcsökkenését hozó javaslatokat er61tettek át a plenáris ülés szavazásain, azzal a nem titkolt
szándékkal, hátha a centristák és a kádáristák mindezt már nem vállalják, és inkább a nyílt színen szakítanak velük. Erre azonban - akkor
még - nem került sor.
A centrum és Grószék mindent megszavaztak, csakhogy egyben
maradjon az egész mamutszervezet, s így 61ctovábbra is mozgástérhez
jussanak. Egyszenlen nem fogták fel, hogy valójában mi történik. Azt
hitték, hogy ha a sáncokon belül maradnak, akkor minden tovább
folyhat úgy, mint régen. A kés6bbi hetekben azután lassan rájöttek, mi
is történt Rájöttek els6sorban abból, hogyazúj
MSZP-be a korábbi
sok százezres tagságból alig néhány tízezren igazoltak áto Ráadásul az
utódpárt vezet6 szerveiben sem a centristák, sem a kádáristák nem
rendelkeztek érdemi befolyással.
Nem csoda, hogy késöbb. novemberben, kinyilvánították
az
MSZMP jogfolytonosságát, nem ismerték: el az október eleji kongresszus határozatait. Ezzel megtörtént az érdemi pártszakadás. A cent-
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rum egy része és a reformszárny maradt az MSZP-ben, egyel6re Nyers
elnökléte alatt. A centrum másik része és a Kádár-hívők pedig a régi-új
MSZMP-ben továbbfolytatták ott, ahol abbahagyták. Az egykori párttagság túlnyomó része azonban immár sehová sem állt. ..
A Magyar Narancs els6 száma október 12-én került ki a nyomdaból, 14-i dátum mal. Szörnyű volt Mind a tipográfia, mind a grafikai.
megoldások. A cikkek hemzsegtek a nyomdai hibáktél. De hát egy
próbaszámnál így is van rendjén. A szerkeszt6ség tagjai úsztak a boldogságban, velem együtt. Minden hibája ellenére a lap a mi gyerekünk
volt. Megvalósítottuk a lehetetlent Igen büszkék voltunk magunkra.

5ZÉTESIK

AZ ARANYKALICKA

Az
NDK 1989. október 7-én volt negyvenéves.' A reggeli, Lipcsébe
tartó repül6gépre felszállva hosszú útra indultam, Kelet-Közép-Európában történelmi forgószél támadt, amely 11 hét alatt elsöpörte a há, rom legbigottabb posztsztalinista rendszert, Honecker, Husak és Ceausescu bukását hozta. Az október T-e utáni 50 nap során háromszor
jártam az NDK-ban, kétszer Csehszlovákiában, háromszor örményországban, összesen 32 napot voltam külföldön, Karácsony el6tt megjár, tam a forradalmi Romániát, és '90 január jának közepén még egyszer
',viszatérhettem
Prágába. Több-kevesebb szerencsével szemtanújává
váltam tehát mindannak, ami ezeken a helyeken történt. Erre az id6szakra esik szoros együttműködésern a Fekete Doboz független video, stúdióval.
A lipcsei repül6tér rázós betonpályáján landolva, október 7-én,
szombat reggel persze mit sem tudtam arról, hogy mi mindent hoznak
a következ6 hetek. Csak halvány el6érzeteim voltak ...
Az NDK-ban már sokszor jártam. Valamikor régen az elsö szerelmern egy lipcsei lány volt, a várost meglehetősen jól ismertem, akárcsak a keletnémet viszonyokat A Honecker-féle aranyozott kalickát,
amelyben szabad volt sört inni, az olcsó ételekból jól belakni, szexuálisan kicsapongani, unalmasan, szürkén élni, ésszerűtlenül dolgozni.
Csak gondolkodni és beszélni nem. Mindehhez méltó keretet szolgáltatott az NDK úgynevezett fejlett szocializmusa, ami nem volt más,
mint valami torz bolsevik hivatástudattói vezérelt, porosz utas, rendpárti államalakulat. A Stasi, azaz a rendszer titkosrendőrsége minden
családba, minden szögletbe befészkelte magát, állam volt az államban.
Olybá tűnt, hogy 1945 után csak a zászlót és a jelszavakat cserélték le
Németország keleti részén, a mödszerek maradtak.
Ide tartottam, s nem csekély szorongás volt bennem. Ahhoz,
hogy a valós folyamatokat megismerhessem, igen gyorsan kapcso-
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