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Tulajdonképpen miért?
Interjú Silke Maier-Witt egykori terroristával
Silke Maier-Witt Né met or szág leg in kább ke re sett bû nö zõi kö zé tar to zott 25 év vel ez elõtt. 1950-ben szü le tett Nagoldban, a Fe ke te-er dõ ben. 1969-tõl or vos tan hall ga tó, majd pszi cho ló gi át ta nul Ham burg b an. Éle té nek for du ló pont já vá a
be bör tön zött ter ro ris ta, Holger Meins éh ha lá la vá lik. Et tõl kezd ve el kö te le zõ dik a Vö rös Had se reg Frak ció (VHF) eszméi mel lett, és meg sza kít ja ta nul má nya it. 1977-ben lép be hi va ta lo san a VHF-be. Vé gül egy bank rab lás so rán „be nem
ter ve zett” ál do zat ha lá la in dít ja ar ra, hogy sza kít son a VHF-fel. Ez után föld alat ti élet kö vet ke zik. Tíz évet tölt el az
NDK-ban, ahol ál né ven él. 1989 után is mét fel ve szi ere de ti ne vét, letartóztatják, és jó ma ga vi se le te mi att 1995-ben vé gül
ki en ge dik a bör tön bõl. Oldenburgban be fe je zi pszi cho ló gi ai ta nul má nya it, és 1999-ben ci vil konf lik tus-fel dol go zói képe sí tést sze rez. Ami kor Heidemarie Wieczorek-Zeul mi nisz ter asszony fel fe de zi õt az államilag tá mo ga tott Ci vil Bé keszol gá lat fi ze té si lis tá ján, nincs el bû völ ve et tõl, de Kay Nehm szö vet sé gi fõ ügyész iga zol ja szá má ra, hogy az egy ko ri terro ris ta „sza va hi he tõ mó don el ha tá ro ló dott a VHF erõ szak-ide o ló gi á já tól”. Silke Maier-Witt 2000 februárjától Ko szovó ban dol go zik bé ke szak ér tõ ként.
Ezért lett Ön erõ sza kos em ber bõl bé ke te rem tõ?
Maier-Witt asszony, Ön köz vet ve részt vett Hanns-Martin Schleyer, a Mun ka adók Szövetsége el nö ké nek meg gyilIgen, így gon do lom. Szi lárd meg gyõ zõ dé sem: A kü lönkolásában, amelynek során kíséretének négy tagját is bö zõ et ni ku mok, ál la mok, em be rek, ér dek cso por tok bé kés
meg öl ték. Mi ve zet te Önt ak ko ri ban, több mint 25 év vel ez- együtt élé se csak ak kor le het sé ges, ha a Nyu gat a konf likelõtt a radikalitásba?
tus ré szé nek is te kin ti ma gát, és nem min dig csak azt gonAzon a na pon lép tem be a Vö rös Had se reg Frak ci ó ba, ami- dol ja, hogy a töb bi ek okoz zák a konf lik tust.
kor Bubackot le lõt ték. 1977. áp ri lis 7-én. Nem mond ha tom,
Bé ke mun kás ként ma mit ta pasz tal Ko szo vó ban? Hi szen
hogy nem tud tam, mi be me gyek be le. Ak ko ri ban olyan le gi- most már több mint há rom éve te vé keny ke dik ott.
timációs rendszerem volt, amely igazolta vezetõ emberek
Min de nek elõtt azt lá tom, hogy sem mi eset re sem ta lálmeg gyil ko lá sát egy magasabb cél ér de ké ben. Mi ért vol tam tunk re cep te ket ar ra, ho gyan kell bán ni a konf lik tu sok kal,
ab ban a hely zet ben, hogy ha tá lyon kí vül he lyez zem az er köl- ho gyan kell él ni. Ezért a fi a ta lok nak szó ló egyik üze ne tem
csi szem pon to kat? Az ide o ló gia mi att! Ha van meg fe le lõ ide- így hang zik: Tet tes nek len ni nem nagy ügy. Sok kal ne heo ló gia, ak kor a cso port elég ah hoz, hogy az eset le ge sen még zebb ci vil bá tor ság ról bi zony sá got ten ni.
meglévõ megfontolásokat félretegyük. Élettörténetemmel
Ek kor más képp vi sel ke dem, de vál la lom azt a ve szélyt is,
szem be sül ve so kat fog lal koz tam ez zel a kér dés sel.
hogy egye dül ma ra dok!
Ké sõbb mi kész tet te Önt ar ra, hogy ki lép jen?
Igen, ek kor el ve szí tem a cso port me le gét és biz ton sáEgyrészt a cso port már amúgy is szét esõ ben volt. Meg gát. Szá mom ra azon ban a konf lik tus-ké pes ség üze ne téaztán már ugyanabban az évben feltûnt nekem – abban, rõl van szó. Hogy meg ta nul jak ér vel ni, hogy esz kö zök és
aho gyan küz dõ tár sa im re a gál tak a fo goly Andreas Baader, módszerek birtokába jussak, hogy megtanuljam: az
Gudrun Ensslin és Jan-Carl Raspe öngyilkosságára –, össze tû zés és a vi ta po zi tív is le het, ha meg õr zök bi zohogy egy ál ta lán nem volt sa ját po li ti kai movitációnk. Nem nyos for má kat. Meg kell ta nul nom ki bír ni a ket tõs sé gevolt va ló sá gos meg ala po zá sunk ar ra, amit tet tünk. Úgy ér- ket, vagy hogy né ha ki mond jam: Nem volt iga zam. Mintem: nem voltak már pozitív céljaink. A VHF második den eset re a szü le im egy ál ta lán nem ké szí tet tek föl ar ra,
nem ze dé ké nek, aho gyan neveztek min ket, egyet len cél ja hogy el mé lyül jek a vi tá ban, és a ve sze ke dé sek bõl ki hozvolt: ki hoz ni a bör tön bõl Baadert, Meinhofot és a töb bi e- zam, ami le het sé ges. Ko szo vó ban most igen csak te kin téket. Közös történetünk és közös körözési listánk tartott lyi jel le gû, pat ri ar chá lis struk tú rák kal ta lál ko zom, ameössze min ket; az a ve szély, hogy va la mennyi ünk nek élet- lyek ben szin tén nem kí vá na tos, hogy az em ber szem befogytig tartó börtönbüntetéssel kellett számolnunk. sül jön a dol gok kal.
Egyéb ként a VHF ar ra kor lá to zó dott, hogy meg mu tas sa:
Ön te hát olyas mi be bot lik most be le, amit már ott hon is
Németország nem más, mint az amerikai elgondolások megtapasztalt?
megvalósulásának segítõje. Valaki megkérdezte tõlem,
Igen. Ezek ugyan azok a me cha niz mu sok, ame lyek a tetmit tet tünk vol na, ha ha ta lom ra ke rül tünk vol na. Ez egy ál- teseket tettesekké teszik. Nyomára bukkanni ezeknek a
talán nem volt téma köztünk! Csak arról volt szó, hogy me cha niz mu sok nak, ezt je len ti a tra u mák fel dol go zá sa. E
meggyengítsük az imperializmus gépezetének agy tröszt- traumatizáltaknak ezen a pon ton már nincs mit ve szí te nijét. Így fe jez tük ki ezt. Ar ról volt szó, hogy demonstráljuk: ük. Õk nem lát ják, hogy az élet ér de mes len ne ar ra, hogy
le het sé ges az el len ál lás. És azt vár tuk, hogy a moz ga lom megéljük, nem látnak semmilyen távlatot maguk elõtt...
majd ki ter jed, és hogy fõ kép pen ér tel mi sé gi ek csat la koz- Így abba a helyzetbe kerülnek, hogy a másik emberben
nak hoz zá. De nem így tör tént.
már nem em bert lát nak; csak a Go nosz min ta ké pe it lát ják
Lé te zik-e olyan üze net, ame lyet en nek a ta pasz ta lat nak a töb bi ek ben.
az alap ján to vább sze ret ne ad ni má sok nak?
Ön ma gát lát ja-e vi szont a ko szo vói tet te sek ben, ami kor
Sajnos, olyan ta pasz ta lat ez, amely vi lág szer te ép pen is- be szél ve lük?
mét az el len ke zõ jé be csap át, va gyis hogy erõ szak kal semEgé szen biz to san se gít a múl tam, hogy meg ért sem a jemi lyen prob lé mát nem le het meg ol da ni; hogy az erõ szak, le nü ket. Hi szen a tra u ma ke ze lés ben an nak le he tõ sé gét adha be ve tik – mint pél dá ul Irak ban –, oly mó don vál toz tat ja juk vissza az em be rek nek, hogy ér zé kel je nek és érez ze nek
meg al kal ma zó ját, hogy már nem kü lön bö zik a má sik tól. – ugyan is el ve szí tet ték an nak ér zé sét, hogy él nek. Ezt maA Ci vil Bé ke szol gá latpon to san ezt akar ja be bi zo nyí ta ni: gam is megtapasztaltam. Edzettem magam arra, hogy
hogy le het sé ges meg aka dá lyoz ni az erõ szak ef faj ta el ha ra- sem mit se érez zek. Be le ver tem ma gam ba: „Nem érint het
pózását.
meg en gem, ami kor azt lá tom, hogy négy em ber fek szik
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Schleyer ko csi ja mel lett!” Így volt ez ak ko ri ban, 1977 októ be ré ben. „Nem sza bad majd rész vé tet érez nem!” Ez náci ideológia! „Keménynek kell lennem, nem ismerek
gyengeséget.” Ez a keménységre, hõsies gondolkodásra
ne ve lés vég ze tes mó don gyü möl csö zött az én ese tem ben.
Egy Spi e gel-in ter jú ban azt mond ta, hogy alap já ban véve az Ön ap já nak tör té ne tét is mé tel te meg. Hogy ér ti ezt?
Igen el lent mon dá sos vi szony ban áll tunk. Sok pár hu zamot lá tok ve le, pél dá ul ab ban, aho gyan nem szem be sült
ná ci múlt já val. So sem volt ab ban a hely zet ben, hogy va lóban fel dol goz za sa ját tör té ne tét. Ha ké pes lett vol na er re,
ak kor át ad ha tott vol na ne kem va la mit. Azt, ho gyan le het
bán ni az ilyen ta pasz ta la tok kal anél kül, hogy az em ber felõr lõd nék. Nem akar tam úgy él ni, ahogy a szü le im. Az tán
az em ber még is oda jut! Nagy anyám igen fa na ti kus volt, a
ná cik ol da lán. Rend kí vül bol dog volt, ami kor be ve zet ték
az ál ta lá nos had kö te le zett sé get, no ha két fia volt, és egyikük ott ma radt a há bo rú ban.
Ez a ma ga tar tás ha tá roz ta meg az Ön ap ját is?
Nem volt sok esé lye. Fi a tal sá gát militáris és paramilitáris szervezetekben töltötte el. Ami kor vé get ért az el sõ
világháború, jött az általános
hadkötelezettség, a mun ka szolgálat, majd kitört a következõ
háború. Annak a végén pedig
már harminc fölött volt. Nem
mondhatta min den to váb bi nélkül: Mindez semmi sem volt.
Becsvágyó és elkötelezett volt.
Nagy felelõsséget vállalt. Ezek
mind olyan dolgok, amelyekrõl
so sem tu dott be szél ni. Igen zárkó zott fér fi volt.
Ön honnan vette az erõt ah hoz, hogy kimásszon saját és
csa lád ja tör té ne té nek mo csa rából?
Mindig kíváncsi voltam az
emberekre. Arra, hogyan vi selkednek. És mindig ta lálkoztam
olyan emberekkel, akik ked veltek en gem. Ko szo vó ban is sze reztem barátokat. Ez a leg erõsebb ol da lam, de egyút tal a leggyen gébb is. A tel jes nyi tott ság.
Viszont: nincsenek gyökereim,
nem tar to zom se ho vá. Kész vagyok arra, hogy teljesen felemésszem ma gam egy ügyért. Ben nem nincs meg az a viszony la gos ság, hogy „na, itt már túl messzi re megy a dolog, tulajdonképpen nemet kellene mondanom, végül is
ne kem is meg van a sa ját éle tem”. Va la mi kép pen a dol gok
fö lött le be gek. Ön fe led ten, ön zet le nül, úgy hogy a vé gén
nem sok min den ma rad. Fá radt idõ sza ka im ban meg is kérde zem ma gam tól: Tu laj don kép pen mi ért?
Így néz ve a dol got, Ön nem igen vál to zott meg...
...Éle tem há rom ne gyed ét így töl töt tem el. Most már talán túl ké sõ van ah hoz, hogy vál toz tas sak raj ta. Más fe lõl:
Mi ó ta ki jöt tem a sitt rõl, most elõ ször van olyan be nyo másom, hogy va la mi kép pen ma gam ha tá ro zom meg az éle temet...
Mit kezd az el ve szett évek kel, ami kor bör tön ben volt, miköz ben má sok eg zisz ten ci át te rem tet tek és csa lá dot ala pítottak?
Nem tu dok úgy te kin te ni rá juk, hogy azt mond jam: Elve szett évek! Egy sze rû en ré szét al kot ják a tör té ne tem nek,
és ha vissza te kin tek, azt mond ha tom, hogy a sit ten töl tött
éve im nem vol tak a leg rosszab bak.
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Hi szen ma nem len ne az, aki, ha mind ezt nem él te vol na
meg.
Igen, pon to san. Ami kor azon ban a bör tön után nem találtam mun kát, azt mond tam: A fe né be is, sen ki sem tart
igényt a szakképzettségedre! Vé gül is ké pe sí tett ápo ló nõ
voltam, és nem sok volt hátra orvosi tanulmányaimból.
Az tán egy öreg ott hon ban dol goz tam, éj sza kai mû szak ban.
A Vö rös ke reszt nek fenn tar tá sai vol tak, hogy egy va la miko ri ter ro ris ta nem okoz-e kárt a szer ve zet nek.
Mi lyen kap cso lat ban állt ezek ben az évek ben a csa lád já val?
Apám már a het ve nes évek vé gén meg halt. Anyám csak
a mos to ha anyám. Lo já lis volt irán tam, és most is az. Nõvérem, két féltestvérem és barátaim megszokták, hogy
eleinte nem hallanak rólam semmit, ha valahol vagyok.
Mos to ha anyám azt mond ja: „Amíg nem hal lok ró lad semmit, tu dom, hogy jól megy a so rod.” Ti zen két évig tá vol
vol tam, még is kap cso la tot tar tot tak ve lem. Ezt igen nagyra ér té ke lem, és há lás va gyok ér te. Min dig oda me he tek.
Nem ta szí tot ták el?
Nem. És amikor azt mondtam, „Elmegyek Ko szo vóba!”, mos to ha anyám még bá to rí tott is, mond ván: „Ez va ló
ne ked iga zán!”
Bol dog-e mos ta ni éle té ben?
Idõnkint megesik. De hiszen az
so sincs úgy, hogy az em ber ál lan dóan bol dog. Rész le ge sen je len van az
életemben egy bizonyos fajta ma gány. Ezt oly kor könnyebb, más kor
nehezebb kibírni. De ahogyan
mond tam, az a leg po zi tí vabb az életemben, hogy bárhol voltam, si került ba rát ság ba ke rül nöm olyan embe rek kel, akik ré vén erõt is me rít hetek. Számos érdekes embert
ismertem meg, biztosan többet,
mint az emberek általában, ez
mindmáig így van. Ez a legjobb,
amim van. Valami azon ban hi ányzik ahhoz, hogy boldog lehessek:
Jelenleg úgy gondolom, hogy túl erõl tet tem ma gam, túl so kat csi náltam, irtózatosan elfáradtam. Sok
erõm van ah hoz, hogy ad jak. De az
em ber va la mi kor el ér egy ha tárt; azt
hi szem, ilyen ha tár hoz ér kez tem el.
Ahol most szük sé ge len ne va laki re, aki tö rõ dik Ön nel?
Igen; ahol tá vol ság ra is szük ségem len ne; hogy azt mond has sam: az élet nem csu pán abból áll, hogy má so kért lé te zünk. A ren ge teg meg ke re sés,
ér dek lõ dés, hoz zám in té zett ké rés, az egész mé dia cir kusz
is, mi ó ta – én, az exterrorista – a szö vet sé gi kor mány megbí zá sá ból bé ke mun kát vég zek Ko szo vó ban, szó val, mindez egy részt hí ze leg ne kem, más részt né ha már nem le het
kibírni.
Ez úgy hang zik, mint ha va la mi fé le ki égé si szind ró má ról
beszélne.
Min dig ke res tem az éle tem ér tel mét, va la mi lyen hoz zájá ru lást, va la mi lyen fel ada tot, amit el vé gez he tek. Nem vagyok biz tos ab ban, hogy en nek van va la mi kö ze a val láshoz. Min dig azon fá ra doz tam, hogy több-ke ve sebb si kerrel hatást gyakoroljak. Nagy kerülõutakat tettem meg
éle tem ben, és hosszú idõ re volt szük sé gem, amíg oda jutot tam, hogy ma gam ha tá roz hat tam meg, ho gyan aka rok
élni. Mindig „az egészért” éreztem magam felelõsnek,
akár mi volt is az. Most ve szem ész re, mennyi re fá radt vagyok. Ezt a fá radt sá got nem le het al vás sal gyó gyí ta ni. Viszont: az em be rek ro kon szen ve kí sér, bár mit tet tem is koráb ban. Egy sze rû en ez is egy élet. Az enyém.
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