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Alkonyat 
LENGYEL LÁSZLÓ 

J L \ k . í v á n c s i a n , de félve tekin-
tek a mikroszkópba, amelynek lencséje alatt az MSZMP 
nevű furcsa lény vonaglik. Soha ekkora figyelemmel nem 
fordultak ennek az organizmusnak a belseje felé. A válto-
zások - majd azt mondtam: az alkonyat, az összeomlás -
oly gyorsak, hogy a megfigyelő átkozódva szaggatja szét 
fél évvel ezelőtti jegyzeteit: minden másként van. A nyugati 
„budapestológusok" sem könnyen igazodnak el szokásos 
megközelítési módjuk alapján. Akiket tegnap reformernek 
véltek, azok mára még a centrumba se férnek be, s akiket 
ortodoxiájuk miatt marasztaltak el, ma egy jóhírű reform-
körben masíroznak. Mintha az összevissza mozgó párt 
kicsúszna fogalmaink kereső beavatkozása alól. 

Mégis közrebocsátom töredékes téziseimet az MSZMP 
belső megoszlásáról és távlatairól, mert ennek a politikai 
erőnek a mozgása az egész ország sorsát meghatározhatja. 
A mai vizsgálódás fő gátja, hogy e párt politikai megosztott-
sága még nem formalizálódott, így csak egyfajta szocioló-
giai megoszlásra következtethetünk. Nincsenek nyílt plat-
formok és frakciók, a pártvezetők - Berecz Jánost kivéve 
- nem vállalják el egy-egy politikai csoport vezetését. 

Ahogy a Magyar Dolgozók Pártja a Rákosi-korszak 
szülője és szülöttje, úgy az MSZMP a hosszú Kádár-kor-
szaké. Vezetőit a kádári politikai stílus szájíze szerint 
választották ki. Tagjai egy kádári középutas politika rítu-
sainak megfelelően léptek be a pártba, éltek ott mozgalmi 
életet. E kádári stílus pedig nem kívánt szolgai ideológiai 
vallomásokat, a hatalommal való közvetlen azonosulást, 
csak az úgynevezett végső értékekkel való folyamatos 
együttélést, az alkukban kijelölt határok pontos betartását 
és betartatását. A tagság azonosulási készsége nem haladta 
meg a társadalom azonosulási készségét. Az MSZMP, mint 
egyetlen párt, magába zsúfolta a társadalom tagolatlan 
politikai értékeit és érdekeit. Ebben a rendetlen raktárban 
egymás hegyén-hátán hányódtak az ómódi marxista-leni-
nista-sztalinista stelázsik és a csillogóra glancolt, import 
alkatrészeket és anyagokat tartalmazó szociálliberális fote-
lok. Most végkiárusítás van a raktárban. 1988 májusa óta 
folyamatos a leértékelés. Szemügyre vesszük a készletet, 
s egyre kevésbé vágyunk rá. 

Az egyik, sarokba szorult csoport a késői Kádár-korszak 
feltörekvőiből áll. Mindazokból, akik a 80-as években a 
második és a harmadik vonalból előre kerültek az appará-
tusokban, akik ekkor értek el a hatalom és a kedvezménye-
zettség félthető állapotába. Ez az a társadalmi felső közép-
osztály, amely gazdagodását, karrierjét a hatalmi oligarchi-
ákba való bekerüléshez kötötte, akik az MSZMP révén 

)yAz élet egyre haldoklásgyanúsabb..." 
Kálnoky László: Alkony 

jutottak a vállalatok, a mezőgazdasági nagyüzemek, az 
államapparátusok vezető posztjaira, pénzes szakértői státu-
szaiba. De úgy is mondhatnám, hogy azoknak a vállalati 
oligarcháknak a megfiatalodott társaságáról van szó, akiket 
zavart a késői Kádár-korszak tehetetlensége. Innen is, 
onnan is Angyal Ádámok, Tatai Ilonák, Demján Sándorok 
bújnak elő, akik határozott kézzel igazgatnak vállalati 
óriásokat, és megértően tekintenek mindazokra a pártappa-
rátusokban, akik végre a lassú alkudozások helyébe dina-
mikus döntéseket ígérnek. 1985-től az ország kezd meg-
telni kis-grószokkal. A Grósz Károllyal érkező dinamikus 
populizmus a XIII. kongresszuson már megmutatta orosz-
lánkörmeit. Nem volt-e rokonszenves a visszavonulásokba, 
hátrálásokba, gyanús reformosdikba tört vállalati, nagyü-
zemi új bárók, a pártmunkások előtt egy dinamikus növe-
kedés lehetőségét megpendítő Grósz, aki végre vállalt 
valamit (ha mást nem, legalább az 50-es éveket)? A provin-
ciális magabiztosság grószi stílusa hódíthatott a feltörekvő 
új középosztályban. „Ha én tudok a vállalatomnál határo-
zottan dönteni, akkor ezt elvárom a politikusoktól is, 
akikkel tárgyalok." És 1987-től a grószkárolyok ígértek, 
döntöttek, vállaltak. Biztosítva látszott egy gyors átmenet. 
Nemzedéki alapon puccsot hajtottak végre nemcsak a 
kádári öreg Politikai Bizottság és a Központi Bizottság 
ellenében, de a megyék egy részében is. A 80-as évek 
közepétől szinte teljesen kicserélődött a nagyvállalatok 
vezérkara, jöttek az új bankfiúk, Komócsin- és Pap János-
megyék váltak harci tereppé. Az államapparátusok fiatal 
technokratái kis undorral ugyan, de szorongatták a popu-
lista politikusok izzadó tenyerét. Csakhogy az aradi tárgya-
lások csapdája, a félresikerült politikai fenyegetőzések, s 
legfőképpen a gazdasági ígéretek részleges vagy teljes 
összeomlása ezt a csoportot megrendítette önbizalmában. 
Éppen a legfontosabb ponton szenvedtek vereséget: a gyors 
és biztos megoldások helyett kapkodást és összevisszaságot 
teremtettek. S mindezt nemcsak a pártban és az országban, 
de önmagukban is. Az MSZMP „felső középosztálya", „új 
gazdagjai" keresik a helyüket és vezetőjüket. Még nem 
tudják, hogy kitartsanak-e állásaikban, vagy a párton belüli 
reformkörökbe, esetleg független szakértőként, vagy vál-
lalkozóként a párton kívülre mentsék magukat. A nagyvál-
lalati, banki oligarchák az új pártok és mozgalmak felé 
tájékozódnak. Az „MSZMP-bugrisság", a „mély szembe-
nézés", az „őszinte szó", a napi tizenhat óra népért végzett 
munka lejáratta magát. De bár a sarokban állnak, mégis 
nagy gazdasági, politikai és katonai súllyal rendelkeznek. 
Talán a legnagyobbal a párton és az országon belül. Még 
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nem döntötték el azt sem, hogy mit tesznek, ha a párt 
többi csoportjai, vagy az ellenzéki erők valóságos hatalmuk 
mellett életlehetőségeiktől is meg akarnák fosztani őket. 
Nem is kell erőszakhoz folyamodniok, elég ha mai gazdasá-
gi túlsúlyukkal, nagyvállalati, banki, államigazgatási esz-
közökkel élnek, egy felkészületlen és erőtlen ellenzékkel, 
és ami szomorúbb, egy védtelen társadalommal szemben. 

A másik MSZMP-csoport mintha az MSZMP értelmi-
sége volna. Itt azután egymás mellé kerülnek liberális 
szocialisták, nagyimrés nemzeti kommunisták, reform-
kommunisták. Fiatalok, távolabb a politikai döntésektől. 
Jelentős részük a késői Kádár-korszak pártellenzékét kép-
viseli. Volt egyáltalán ilyen? Lehet, hogy inkább pártellen-
zékiekről kellene szólni, mert egységes pártellenzék nem 
volt. Szinte semmiféle összekötő kapocs sincsen a KB-tag 
Pozsgay Imre és ama balmazújvárosi tanár között, aki ä 
párttaggyüléseken rendszeresen változtatásokat követelt. 
Szinte minden értelmiségi pártszervezetben akadt néhány 
párttag, akik időnként vagy folyamatosan ellenkeztek 
politikai, de még inkább szakmai kérdésekben. Lehetett 
a Műszaki Egyetem egyik tanszékén két fiatal mérnök, 
akik engesztelhetetlenül küzdöttek az alacsony színvonalú 
oktatás, a hierarchia, a pártideológia ellen; egy újság szer-
kesztőségében néhány újságíró, akik többször is leírták 
botrányos igazságok felét vagy háromnegyedét; államappa-
rátusi munkatársak, akik taggyűlésen szóvá tették a tervek 
megalapozatlanságát, az állam- és pártapparátusok éssze-
rűtlen döntéseit. A pártszervezetek, de még a közvetlen 
munkatársak is, ezeket a felszólalókat, beadványírókat 
„ellenzékieknek" tekintették. Minden munkahelynek, 
minden pártszervezetnek volt egy-egy megtűrt „ellenzéki-
je", ahogy a Központi Bizottságnak is. Nem nagyon tudtak 
egymásról, pártbeli „hőstetteik" a munkahelyek keretein 
belül maradtak. Érték őket büntetések, néha elbocsátások. 
Ezek a pártellenzékiek nem kívánnak azonosulni sem a 
Rákosi-, sem a Kádár-modellel, az általuk sztalininak, vagy 
posztsztalininak tekintett rendszerrel. „Ez nem a mi rend-
szerünk, nem a mi szocializmusunk. Mi éppen azért lép-
tünk be a pártba, hogy ezt a modellt megváltoztassuk. 
Ezért kaptunk pofonokat, ezért harcoltunk a minket kiát-
kozó párttaggy üléseken." Ezek a pártellenzékiek abban 
különböznek a klasszikus nagyimrés pártellenzéktől, hogy 
a rendszerrel szemben sokkal kevesebb illúziójuk volt, a 
rendszer egyetlen bűnével sem azonosultak, a pártot a 
politizálás harci terepének tekintették. E csoportnak van 
leginkább lehetősége, szüksége és igénye arra, hogy meg-
különböztesse magát a kádári és a grószi párttól, és egy 
modern, baloldali szocialista platform, frakció, vagy önálló 
párt képét öltse. E csoport a mai MSZMP-ben jelentős 
kisebbség. Ha egy elkülönült mozgalom akárcsak plat-
formszinten létrejön 1988 őszén az aradi találkozó után, 
vagy 1989 elején, 1956 rehabilitálásakor, a többpártrend-
szer elismerésekor, akkor e platformnak, frakciónak ko-
moly esélyei lettek volna vagy az MSZMP átalakítására, 
vagy egy új párt összehozására. De a csoport felhajtóereje 
az áprilisi kecskeméti reform találkozóig tartott. Itt a részt-
vevőknek rá kellett döbbenniük, hogy nemcsak pártszaka-
dás és új párt nem lesz egyhamar, de frakció, platform, 
sőt saját lap sem. A rendkívüli kongresszusig ott kell 

maradniuk az országos és helyi grószkárolyok ölelésében, 
ebben a barátian halálos ölelésben. A csalódás újabb kilé-
pési hullámhoz vezetett, pedig talán ezt a csoportot érte 
eddig is a legnagyobb vérveszteség. Pozsgay és Németh 
bekerülése a pártelnökségbe, Pozsgay hivatalos MSZMP-
jelölése a köztársasági elnöki posztra, sőt zsarolásra való 
felhasználása az Ellenzéki Kerekasztallal folytatott tárgya-
lásokon véglegessé tette, hogy nincs a csoportnak Mózese, 
aki kivezetné őket az egyiptomi rabságból. A pártnak ezek 
a legérzékenyebb és legmozgékonyabb tagjai mind elkese-
redettebben vívják szinte reménytelen küzdelmüket a 
reformkörökben. Harcot a fennálló hierarchia ellen épp-
úgy, mint a megnövekedett társadalmi és pártpolitikai 
előítéletességgel szemben, amely minden mai és volt párt-
tagot a Dunába s Tiszába kíván hajítani. 

De kik alkotják a párt gerincét? Azok, akik a közép-Ká-
dár-korban, a sikeres, a pozitív Kádár-korszakban csatla-
koztak a párthoz. Akik a 60-as évek közepétől a 80-as évek 
közepéig egész életmódjukkal, családi, baráti, munkahelyi 
kapcsolataikkal, értékeikkel elfogadták és igazolták a ká-
dári középutas, kisembereknek szóló politikát: lassú, de 
biztos gyarapodás, a magánélet nyugalma, a dolgok gyakor-
latias megközelítése, veszély nélküli munkahely, szociális 
biztonság. Ne feledjük: a közép-Kádár-kori MSZMP nem 
elitpárt, nem is apparátuspárt, hanem „kisember"-párt. 
Nemcsak Kádár személyes stílusa, hogy az utca emberé-
nek, a kisembernek vágyait és érzéseit kell kimondani és 
teljesíteni, hanem a kádári MSZMP-nek is. Lakás, telek, 
autó, külföldi utazás, kis maszekolás, társadalmi béke, 
kevés politizálás - mindez a kádári MSZMP-be vonzotta 
a kisemberek százezreit is. A műhelyek munkása, az irodák 
alkalmazottai nem túlzott lelkesedésből vagy kényszerből 
léptek az MSZMP-be, mint annyian az MDP-be, hanem 
valamifajta társadalmi etikettből és nem is titkolt garancia-
vágyból: jobb ha mi vagyunk ott, akkor nyugi lesz. Nyu-
godt lehet a vezetés, mert nem csináltunk zűrt, s nyugodtak 
lehetünk mi, mert a vezetés nem őrülhet meg csak úgy a 
fejünk felett. A folyamatosan szociáldemokratizálódó ká-
dári pártban nem érezte idegennek magát a hétvégi telkén 
kapálgató nagyüzemi munkás, sem titkárnő felesége, mert 
pontosan annyit adtak a politikának, amennyit az megkí-
vánt, és annyit kaptak tőle, amennyit elvártak: hagyjuk 
egymást békén. Ők voltak büszkék arra, hogy jobban 
élünk, mint a szomszédaink, ők söröztek május elsején a 
felvonulás után, ők gondolták, hogy ebben az országban, 
aki dolgozik, az boldogul, csak a lógósnak nem megy. A 
80-as évek közepéig megtalálták a számításukat, tudták, 
hol élnek, honnan hová tartanak. A szocializmus a kisebb 
panellakásból a nagyobb felé, a Trabanttól a Wartburg 
felé, a bolgár tengerparti üdüléstől a török bundatúra felé 
tart. És aztán 86-87-ben beléjük hasított, hogy aki dolgo-
zik, az sem boldogul. Az „alsó középosztály" MSZMP-jé-
vel felfordult a világ. Valami nagy baj van, mert megdőltek 
a szilárd árak, elbizonytalanodott a munkahely, a politiku-
sok mindenféle marhaságot beszélnek. Megpróbálnak 
bízni Grósz Károly ban. Hátha csak egy kátyút kell átugra-
nunk, és ezzel az erőszakos pasassal sikerül? Csakhogy az 
nem kátyú, hanem szakadék. És 1988 végétől a pártvezetők 
mintha mind megőrültek volna: hetente, naponta mást 
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mondanak. „Mindenki ágál, de ki adja vissza a 60-as és 
70-es évek biztonságát? Lehet, hogy az öreg sok marhasá-
got is csinált, de mégiscsak törődött velünk. Akkor szerez-
tük a lakást meg minden t . A mai vezetők csak okoskodnak, 
harsognak, de nem csinálnak semmit." Az „MSZMP-kis-
emberek" nem tudnak mit kezdeni azzal az állítással, hogy 
ők egy elviselhetetlen sztálini vagy posztsztalini diktatúrá-
ban éltek 30 évig. „Ennyire balekok vol tunk, hogy ezt 
nem vettük észre? Amikor mi gyarapodtunk, akkor való-
jában lefelé men tünk? Vagy azzal, hogy beléptünk a pártba, 
mi lettünk a többiek elnyomóivá?" De hiszen csak élték 
a mindennapi, teljesen politikamentes életüket. És nem 
akarnak továbbra sem politizálni. „Az értelmiségiek 
könnyen ugrálnak, ők mindig megússzák. A melóst, a 
kisembert rúgják fenékbe , ha valami van. Ezek az 
MSZMP-főnökök és az ellenzékiek csak minket hülyíte-
nek. Jöjjenek le hozzánk a műhelybe, ne csak papoljanak, 
hanem csináljanak is valamit." Nyers Rezső többször is 
megpróbált e csoport felé közeledni - leginkább Kádár 
temetésén sikerült - , de gesztusai megkésettek és bizony-
talanok. A párt - és talán a társadalom - legnagyobb válasz-
tói tömege politikai kifejeződés nélkül húzódik a mélyben. 
Konzervatívok? Igen, annyiban, hogy ragaszkodnak a 
korábban elért politikai nyugalomhoz, a langyos vízhez, 
az együtt épített házhoz és kerítéshez. Reformellenesek? 
A reformok semmi jóval nem kecsegtetik őket , ha egyálta-
lán valaki világosan megmondta nekik, hogy miben is 
állnának ezek a re formok. Karrieristák? Egészséges önzés-
ből léptek a pártba, hogy biztonságban legyenek. De mi-
lyen karrierje kötődik ma egy brigád vezetőnek, egy tsz-
ágazatvezetőnek a párttagsághoz? Semmilyen. Inkább 
hátrány lesz, mint előny. Átmeneküljön egy másik pártba? 
Minek? Mit találhat o t t , ami nyugalmat és természetes 
előrejutást biztosíthatna? Nem fog elmenni szavazni. 

A kora-Kádár-kor (1956-1962) hősei, a Münnich Kör 
tagjai, vagy a volt rákosisták olyan szétszórt kisebbségeket 
képviselnek, akiknek inkább a politikai ijesztgetés szomorú 
szerepe jut. Csalódott volt pártmunkások, apparátusaik, 
sok küzdelmen és csapáson átment munkáskáderek érthető 
elkeseredéssel tekintenek a jelenlegi MSZMP-re : ez a 
szétfolyó massza semmiben sem emlékeztet egy olyan 
mozgalom központ jára , amely akár a kommunizmus utó-
piáját akarná elérni, akár egy gyakorlatias hatalmat képes 
volna irányítani. 

Ha megfúl a fuldokló rend 

„Ilyenkor minden a nyers erejére 
Szűkül, az erő önkény lesz, az önkény 
Mohóság, s ez az egyetemes farkas, 
Mit erő s önkény közösen segít, 
Egyetemes prédára kényszerül 
S végül magát falja fel." 

Shakespeare: Troilus és Cressida 

Mi lesz ezzel a párttal a rendkívüli kongresszuson és utána 
a választásokon? Úgy is kérdezhetném: mi marad ebből a 
pártból? Kivel lesz képes koalícióra? Ki lesz hajlandó vele 
koalícióra lépni? 

Az egyik lehetőség, hogy a mai párt vezetőség változó 
hatalmi felállásban, de fenntartja a látszategységet. A kü-
lönböző szintű vezetőségekben fennmaradnak a rossz sze-
mélyi kompromisszumok, az alkalmi megegyezések, ahol 
minden vezető utálja ugyan a másikat, de udvarol a másik 
csoporjának. Ész, igény, nemesség mit sem tehet, csak a 
közbutaság győzedelmeskedhet. A pozsgaysták a királyvá-
lasztó pártoligarchák (megyei és városi titkárok, nagyválla-
lati vezérek, államhivatalnokok, a tömegkommunikáció 
törpe cézárjai stb.) megnyerésére kényszerülnek, azért, 
hogy a pártválasztásokon eséllyel lépjenek fel. Az oligar-
chák Grósz helyett új képviselőt keresnek , és fogcsikor-
gatva mosolyognak a reformatákra, vagy flörtölnek a „kis-
emberek" pártjával. A szervezeti változásoknak, a hatalom-
összpontosításnak a párttagok feje felett való eldöntése -
senkit sem kérdeztek az alapszervezetekben, hogy akarja-e 
a mindent elhatározó pártelnökéget, a Politikai Bizottság 
kiterjesztését, méghozzá ilyen személyi összetételben, hogy 
kívánják-e a rendkívüli kongresszust, az ellenzékkel foly-
tatott tárgyalásokat és az azon kialakított tárgyalási pozíci-
ót , Pozsgay Imre köztársasági elnökké jelölését stb. - , azt 
mutat ja , hogy a demokratizálást hirdető vezetés ott folytat-
ja, ahol a kádári abbahagyta. De mindez nemcsak e vezetők 
kádári stílusú reflexeiből következik - nevezetesen, hogy 
amit én jónak tartok, azt jónak kell tartania a tagságnak is 
- , hanem abból a teljesen ésszerű megfontolásból is, hogy 
a rossz kompromisszumba belesüllyedő vezetők pontosan 
tudják: az alapkérdésekről folyó vita azonnal szétviszi a 
pártot , rögtön megmutat ja , hogy a párttagok csoportjai 
távolabb állnak egymástól, mint a pártonkívüliektől. Ter-
mészetesen egy ilyen kiegyezésnek valóságos programja 
sem lehet, hiszen ellentétes érdekű és értékrendű tagok 
csak abban tudnak megegyezni, hogy miben nem értenek 
egyet. A látszategységre épülő párt látszatpárt lesz. Nem 
mozgalom, program- és értékhordozó politikai erő, hanem 
a hatalom maradéka. Fekete lyuk, egy önmagát felélő 
égitest. Egy valóban szabad választáson a biztos vesztes. 
Arcnélküli vagy lejáratott vezetők, önbizalmát vesztett, 
dühös és elkeseredett tagság, társadalmi megvetés - ez az 
összeragasztózott oligarchikus, reformdagályos, kisembe-
rekre tikkelő párt plakátja. És ezt a pártot még az ellenfelek 
gyengesége sem fogja megmenteni. Ha geopolitikai okok-
ból, szovjet és nyugati kényszerre be is kerülnek a koalíci-
óba, csak kényszerű teherként, elsőként kidobandó felesle-
ges csomagként bánnak majd vele. 

Tételezzük fel, hogy a párt bárói, vagy a bárók pártja 
győzedelmeskedik a rendkívüli kongresszuson. A nagyvál-
lalati vezetők, a megyék és városok irányítói elunják a 
demokráciáról, az alkotmányozásról szóló üres fecsegést, 
a Medgyessy-fiókák liberál-monetáris programocskáit, és 
új megegyezést ajánlanak. Bérindexálást és szanálást a 
nagyüzemi munkásoknak, hogy ne rettegjenek az infláció-
tól és a munkanélküliségtől, nyílt vállalat- és bankközi 
megegyezéseket a központi terv- és pénzügyi szabályozga-
tás és szabadpiaci folyamatok helyett, engedményeket a 
középosztályos fogyasztóknak a vám- és devizaszabályok-
ban , a külföldi munkavállalásban, az ellenzéki pártok 
anyagi kielégítését (épület, telefon, saját lap, gépkocsi stb.). 
Kiegyezést a helyi szakmai elitekkel: „mi mindig nagyra 
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becsültük a szakmai tudást pártállástól függetlenül. Tény-
leg elviselhetetlen a műszaki értelmiség, vagy az egyetemi 
oktatók, vagy a tudományos szakértők helyzete." Ha valaki 
meg akar ismerkedni a pártoligarchiák és a munkáselitek 
rossz kompromisszumával, elegendő elutaznia Jugoszlávi-
ába, ahol helyi, tagköztársasági kisebb-nagyobb bárósá-
gok, fejedelemségek, kánságok a fent leírt rendszert mű-
ködtetik évek óta. És ez az oligarchia harcol a Rakowski-
kormány ellen, s vonul együtt a hivatalos szakszervezetek-
kel és részben a Szolidaritással, amikor követeli a nagyvál-
lalatok szanálását, a bérindexálást, a költségvetési hiányra 
vállalt többletkötelezettségeket. És Li Peng erőszakos 
fellépése is azoknak az észak- és közép-kínai tartományfő-
nököknek, a maói rozsdásodó ipari központok vezetőinek 
érdekeit tükrözik, akik nem akarnak ugyan központi terv-
utasítást, adminisztratív hatalmi önkényt, de akikre súlyos 
veszélyt hoz a piaci verseny. Amíg lehet, megegyezünk, 
ha nem lehet, odavágunk. A gyár, a föld, a város és a falu, 
a külfölddel való tárgyalás joga a miénk. Aki ezt hallgató-
lagosan, vagy szóval is elismeri, azzal megegyezünk. Aki 
ezt megkérdőjelezi, azt eltiporjuk. Félreértés ne essék, itt 
nem egy pártállami tulajdonról van szó, hanem egy olyan 
elit tulajdoni és irányítási jogáról, amely jogainak gyakor-
lásához felhasználja a pártot és az államot. Ha nagyüzemi 
báróságának az a feltétele, hogy MSZMP-vezetőnek kell 
lenni, úgy is jó, de ha ehhez az MDF-be, vagy az SZDSZ-be 
kell belépni, az se baj. A lényeg az, hogy fennmaradjon a 
nagyvállalati, megyei és városi irányítás privilegizált tulaj-
doni és hatalmi mechanizmusa. Ha a párt nagyurainak és 
asztalnok, pohárnok, fővadász klienseiknek sikerül megta-
lálni egy új, jókiállású királyt, akkor nyert ügyük van, 
hiszen kezükben az ország feletti gazdasági- és erőszakha-
talom. Ha a rövid idő alatt ezt képtelenek fellelni, akkor 
is győzhet ligájuk, csak a nagyobb kockázatokkal léphet 
fel a választásokon. Ez az oligarchákkal túlsúlyos MSZMP 
önerőből is kikényszeríthet, kiédesgethet egy koalíciót. 
(Közbevetőleg: itt nem a Hankiss által felvetett nagy koa-
lícióról van szó, az elitek új megegyezéséről. Itt egy oligar-
chikus elit szállja meg a központi hatalmat és szívja magá-
hoz az ellenzék megnyerhető politikai csoportjait. Hankiss 
a modernizáció érdekében lepaktáló nagyvállalati, kisvál-
lalkozói, párt- és állami elitek koalíciójáról beszél, én pedig 
egy a mai tulajdonosi és hatalmi status quo-t megőrző 
oligarchikus kiegyezésről.) Ha a pártnak ez a csoportja 
ügyesen operál a béreknek az árakhoz igazítása megnyug-
tató jelszavával, a csődbejutott ipari nagyvállalatok és 
mezőgazdasági szövetkezetek megsegítésével, a központi 
„pénzügyi diktatúra" demagóg leleplezésével, a kádárista 
vének korrupciós ügyeinek, hatalmi visszaéléseinek ször-
nyülködő feltárásával, a pártvagyon átadásával, akkor a 
választások kockázatai csökkenthetők, a választások utáni 
koalícióban pedig nem kell állandóan a szultán fermánjára 
és a császár leiratára figyelmeztetniök. 

És ha a liberális szocialista, reformkommunista csapat 
győzedelmeskedik az oligarchák egy csoportjának segítsé-
gével? Ha a reformaták piaci, demokratizáló értékei átütő 
sikert aratnak? Nem is kell mondanom, hogy az ország 
szempontjából ez lenne a legjobb. De az a szomorú, hogy 
ennek a csoportosulásnak nemcsak a világos képe hiányzik 

egy jövendő demokratikus rendszerről, egy jövendő szoci-
alista párt feladatairól, de nincs elképzelése az ahhoz való 
átmenetről sem. Az oligarchikus csoport tudja, hogy kié 
legyen a gyár és a föld, az iskola és a kórház. Az övé. 
Legfeljebb azon kell törniük a fejüket, hogy e tulajdon 
akkor biztosítható-e jobban, ha részvénytársasági formá-
ban működtetik, vagy ha Vállalati Tanács irányítása alatt 
van. De a reformkörök, vagy éppen Pozsgay Imre és Szűrös 
Mátyás még csak találgatják, hogy kinek is a tulajdonáról 
és hatalmáról van szó, és azt kiknek is kellene, milyen 
formában átadni. Egy elvont, nem létező állami tulajdon-
ban gondolkodnak, amelyet egy ugyancsak elvont társada-
lom kellene, hogy piaci hatékonysággal és mégis munkás-
beleszólással, demokratikusan hasznosítson, önkormány-
zatoknak akarjuk adni az iskolát és a kórházat? De kinek 
az önkormányzata ez? Magántulajdonba kerüljenek a vál-
lalatok, vagy megmaradjanak állami tulajdonban? Nem 
szakmai, közigazdasági, hanem nyersen politikai kérdések 
ezek. Kikre akarom hárítani a válság terheit? Az oligarcha 
felső középosztály ezt meglehetősen pontosan tudja: nem 
szabad rá, nem szabad a veszélyes nagyüzemi munkásság-
ra, és óvatosan kell kezelni a többi elitet is. De szembe 
mer-e szállni ez a nagyokkal való harcra felkészületlen, a 
tömegbázist nélkülöző, szinte semmi pozitívumot a közel-
jövőre ígérni nem tudó csoport saját oligarchiájával? Töme-
geket a párton belüli a kádárista kisemberekből toborozhat, 
akik viszont a gazdasági modernizáció kezdetén inkább 
rosszul, mint jól járnak. Ennek a modernizációs útnak csak 
némely értelmiségi csoportja van az MSZMP-n belül, a 
városi és falusi mai és potenciális vállalkozók az ellenzéket 
erősítik, vagy legalábbis gyanakszanak a teljesen megbíz-
hatatlan MSZMP-re. Nem véletlen, hogy Pozsgay Imre a 
szociáldemokratákban és az MDF-ben keres koalíciós 
partnert, azokban a pártokban, ahová talán be lehet hozni 
azt a tömeget, akik az MSZMP modern szocialista értelmi-
ségét kiegészíthetik, felfelé hajthatják. (Ennyiben az 
MSZMP e szárnyának az SZDSZ a legnagyobb vetélytársa. 
Az SZDSZ ugyanattól a bajtól szenved, hogy liberális 
modernizációs programjának van intellektuális tartása, de 
nincs társadalmi követője. Ha az MSZMP liberálszocialista 
szárnya egy kormánykoalícióra kívánja megnyerni saját 
középpárti, de még inkább a szociáldemokraták és az M D F 
középre tartó, mozgékonyabb és vállalkozóbb tömegeit, 
úgy az SZDSZ egy ellenzéki koalícióra. Külső, középpárti 
támogatás nélkúl egyikük sem lehet befolyásos párt. A 
dolgok logikájából következően éppen ezért az SZDSZ és 
az MSZMP radikálisai között várható a választási harcok-
ban a legszikrázóbb összecsapás, amely már meg is kezdő-
dött.) 

Lehetséges-e, hogy a rendkívüli kongresszuson az 
MSZMP a kisemberek pártjává váljék, olyan párttá, amely 
a biztonságra, megállapodottságra, a társadalmi békére 
apellál? Azt hiszem, hogy Nyers Rezső ebbe az irányba 
próbálja megmozdítani ezt a reform-szó-dagályban fulla-
dozó pártot. Az oligarchákkal és a modernizáló radikálisok-
kal szemben egy olyan MSZMP-közepet akar szóhoz jut-
tatni, amely biztos kis lépéseket vár. A kádári kelet-európai 
szociáldemokratizálódás megkoronázásáról van szó. Nincs 
értelmiségi tűzijáték, nincs oligarchikus hányaveti maga-
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biztosság, hanem aprómunka a műhelyek és irodák párt-
szervezeteiben, a mindennapi életbe való beleérzés. Ami-
kor Nyers Rezső Kecskeméten a kisemberek pártjáról 
szólt, és hozzátette, hogy ennek a vállalkozóktól a bányá-
szokig, a technikusoktól a pedagógusokig kell terjednie, 
akkor talán erre is gondolt. És arra, hogy akár az újabb 
eladósodás árán is, de emelni kell végre újra az életszínvo-
nalat, dinamizálni kell a gazdaságot. Ha Nyers Rezső 
találna maga mellé angyalföldi vagy szegedi munkáspoliti-
kusokat, a 60-as és 70-es évek pozitív kádárizmusát elis-
merő kisvállalkozókat a párton belül, akkor átformálhatná 
legalább részben az MSZMP-t a kisemberek pártjává. 
Nemzeti azonosulását megtalálhatná a magyar reformmo-
dellben. Nem véletlen, hogy Nyers Rezső az ugyancsak 
kisemberek felé forduló kisgazdákat és szociáldemokratá-
kat képzeli koalíciós partnereknek. Ha ez a fordulat bekö-
vetkezne, akkor az MSZMP jellegzetes néppárti közép-
párttá válna, amelynek csak szűk szélsősége a korábbi 
hatalmat birtokló populista vagy technokrata oligarchia 
éppúgy, mint a radikális pártellenzéki liberális szocialista, 
reformkommunista. A kisemberek MSZMP-je kicsit régi-
esen, hagyományosan, patriarchális liberalizmussal mű-
ködne; lassítaná ugyan a modernizáció menetét, de remé-
nyei lennének választói tömegek megnyerésére. (Hangsú-
lyozom: ez nem a szegények pártja. Azoké a pozitív Kádár-
korban középosztályosodott, kistulajdonossá vált munká-
soké és alkalmazottaké, akik éppen a szegények közé 
zuhanástól rettegnek, s egyaránt távol kívánják magukat 
tartani az újgazdag technokratáktól, nagyvállalati és banki 
báróktól, a vállalkozóktól, valamint a „rendezetlen életű" 
szegényektől.) Reális koalíciós partner. Egy húsz évvel 
ezelőtti Kreisky-féle provinciális alkudozó politikát fog 
folytatni, ha lesz rá módja és ideje. Hullani fog rá az értel-
miségi gúny szava, de könnyen lehet, hogy ennek következ-
tében hullani fognak rá a szavazatok is. Csak az a kérdés, 
hogy mennyire tudja majd megkülönböztetni magát az 

elmúlt két-három év kisembert dühítő grószi politikájától, 
a gazdaságot csődbevivő MSZMP-től. Mennyire tudja 
bizonyítani, hogyha 1968 reformját következetesen végig-
vittük volna, akkor nem tartanánk itt, mennyire tud szinte 
azonnal gyakorlati megfontolásokat, tanácsokat adni az 
utca emberének, a háziasszonyoknak. Ha primitív egysze-
rűséggel tulajdont ad szövetkezeti vagy fél-maszek formá-
ban százezreknek, akkor szembenézhet a választásokkal. 
Ha öntudatosabb nemzeti politikát folytat Grósz politikája 
helyett a két nagyhatalommal és a szomszédainkkal, akkor 
nem megvetendő koalíciós partner. 

Nem érhetné nagyobb tragédia az országot, mintha az 
MSZMP az átmenet közepén összeroppanna. Ebben az 
esetben aligha van békés átmenet. De lesz először gazdasá-
gi, majd politikai, végül katonai szükségállapot. Ma a 
Magyarország sorsát meghatározó három nagyhatalom - a 
katonai és gazdasági megsemmisítésünkre képes Szovjet-
unió, az Egyesült Államok és az alakulóban lévő Egyesült 
Európa - egyaránt érdekeltek a békés átmenetben. Vala-
mennyien tudják, hogy a köztünk lévő hallgatólagos vagy 
nyílt megegyezés Magyarország politikai, gazdasági és 
katonai státuszáról csak akkor valósítható meg, ha az 
átmenetben egy elfogadható súlyú, koalícióképes MSZMP 
létezik. Az MSZMP összeomlásával keletkező űrben nincs 
a mindhárom nagyhatalmat kielégítő politikai erő. Politikai 
űr pedig nem létezhet tartósan. Akkor jő a jó Fortinbras. 

„Egymást hajkurásszák vad mendemondák, 
s az ember hallja, amint nemzelél 
egy szomszéd csillagról mint ostorozzák, 
s hogy kergetik nyájacskánk szerteszét. 
Ellenállási ne várjon senki tőlem! 
A kétségbeesés addigra szép 
madárijesztőt fabrikál belőlem, 
s megcsókolom Fortinbras nagy kezét." 

Jékely Zoltán: Szentségtelen szonett-töredék 
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Az ünneplés múltán 
PAVEL TIGRID 
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V _ ^ s e h és szlovák reformkom-

munisták népes csoportja Prágában felhívást tett közzé A 
CSKP Akcióprogramjának huszadik évfordulójára címmel, 
amelyben az alábbiak olvashatók: „Az Akcióprogramot 
már elfogadásának pillanatában éles kritikák érték, s érik 
még napjainkban is, mondván, hogy a program föloldha-
tatlan ellentmondást hordoz magában (a demokratizálás 
'kör alakú négyszögét'), vagyis azt a törekvést, hogy a 
demokratizálás során a C S K P őrizze meg vezető szerepét. 
Az ilyen bírálatokat nem lehet minden további nélkül 
elutasítani, mégis, inkább arra kell felhívnunk az Akcióp-
rogram bírálóit, hogy gondolják újra korábbi nézeteiket, 
és térjenek vissza az Akcióprogram támasztotta követelmé-
nyekhez." Zdenék Jicinsky, a reformkommunizmus nem-
zetközileg is sokat idézett teoretikusa, a felhívás egyik 
aláírója, felszólítással fejezi be írását: „Azok a bírálók, 
akik a CSKP-vel és a szovjet rendszerrel szembeni ellenér-
zésük alapján úgy érveltek, hogy a CSKP új , 1968-as 
vezetése által inspirált csehszlovák reformkísérlet nem 
lehet sikeres, vagy pedig katonai erővel történt elfojtása 
után bizonygatták, hogy előre látható volt a kísérlet ku-
darcra kárhoztatottsága, egy dologra nem tudtak megnyug-
tató választ adni, nevezetesen arra, hogy vajon mi lett volna 
a reformkommunisták teendője a prágai tavasz idején." 
Én már régóta azokhoz tartozónak érzem magamat, akik-
nek ellenérzéseik vannak a CSKP-vel és a szovjet rendszer-
rel szemben, s nem voltak illúzióim a prágai tavaszról, sőt, 
még azt is leírtam (nem is egyszer), hogy rosszul sült volna 
el az egész akkor is, ha nem jönnek be az oroszok. 

És már itt is vagyunk témánk lényegénél. Felettébb 
könnyű volna azon ironizálni, hogy nem a mi gondunk a 
reformkommunisták helyett kikaparni a gesztenyét, s 
megmondani nekik, mit is kellett volna akkor, hatvan-
nyolcban csinálniok. Egyébiránt ezt az eseményt, amely 

Az 1948 óta emigrációban élő Pavel Tigrid a cseh liberális-demok-
rata ellenzék egyik vezéralakja, a Párizsban 1956 óta megjelenő 
kitűnő folyórat, a Svédectví (Tanúságtétel) főszerkesztője. E cikkét 
(Konec slavnosti) tavaly írta, de mondanivalója ma is időszerű -
talán a hazai és külföldi reformkommunisták számára is. 

A Tigrid által bírált Akcióprogramol a Csehszlovák Kommunista 
Párt 1968. április 5-én tette közzé. Lényegében ezt a programot 
erősítette meg a nevezetes elsőXIV. pártkongresszus is, amelyet 
még a Varsói Szerződés csapatainak augusztusi bevonulása előtt 
hívtak egybe, de már a bevonulás után tartottak meg. Ennek 
határozatait azután Husákék érvénytelenítették, s rendeztek 
helyette egy második, „igazi" XIV. kongresszust. 

később a prágai tavasz lírai néven vonult be a történelem 
és politika iránt érdeklődők tudatába, már sok-sok éve 
leírták és föltérképezték - becslésem szerint úgy kétszáz 
könyvben és majd tízszer ennyi cikkben és eszmefuttatás-
ban. Tisztességesen alátámasztott, bizonyára nem lebecsü-
lendő következtetések születtek. Hasztalan. A naptárban 
föltűntek a nyolcasok (1948-1968), a már rég hervadt 
érveknek új hajtásai sarjadtak, csak úgy susogtak a hazai 
és emigráns berkek az édeskés emlékezéstől. Végül is 
vélekedhetnénk ekképpen: miért ne! Miért ne emlékezhet-
nének a reformkommunisták a maguk évfordulóira, miért 
ne önthetnék ki szívüket, milyen is lehetett volna, ha ... 
A legyőzöttek gyakran hiszik, hogy egyszer még beteljesül 
az ő szavuk, és mindent egy csodára, vagy legalábbis for-
dulatra tesznek fel. így aztán mi, többiek illedelmesen 
hallgattunk, és nem kértünk szót. Ám most nyilvánosan 
felszólítottak minket - miként az fentebb olvasható - , hogy 
„gondoljuk ú j ra" a prágai tavaszról alkotott véleményün-
ket. Nem mondhatunk nemet. 

M 
I T X á r csak azért sem, mert 

ez a jubileumi eufória mégiscsak okozott némi kárt. Külön-
ösen „a baráti országokban", ahogy mondani szokás. Sok, 
idén tartott szemináriumon voltam tanúja (s a szemináriu-
mok hosszú sorának még messze nincs vége!), amint bar-
nára sült fehér, valamint színes diákok bőszen jegyzetelik 
a féligazságokat, az ellentmondásokat, a vágyálmokat, 
amelyeket az emelvényen épp felszólaló szájából hallanak 
- és ezek a felszólalók szinte egytől egyig emigrációban élő 
reformkommunisták voltak. Attól tar tok, hogy egy új 
legenda születésének lehetünk tanúi, azokból pedig nálunk 
sosem volt hiány, viszont annál kevésbé váltak hasznunkra. 
De ez még nem minden. A csehszlovák (és nem csak a 
szovjet) történelemben is akadnak még jócskán kitöltetlen, 
fehér (vagy inkább fekete, véres) foltok. Ez kétségtelen 
tény. Ugyanúgy kétségtelen tény az is, hogy a kommuniz-
mus megújulásának egyébként igen beszédes és energiku-
san emlékezgető képviselői nem is nagyon sietnek eltün-
tetni ezeket a foltokat. És ha mégis, akkor is csak amúgy 
mellékesen, ködös frázisok segítségével és kapkodva -
gyorsan, gyorsan, essünk már túl rajta! Csak egy példa, 
pedig hitemre, lenne belőlük elég. Azok a vezető reform-
kommunisták, akik (1988-ban!) aláírták a fentebb idézett, 
az Akcióprogram évfordulójára kiadott felhívást, az ötvenes 
évek minden szempontból népirtásos korszakát - így saját 
csehszlovákiai uralmuk korszakát is - a következő püthiai, 

7 PAVEL TIGRID 



= = = = = 2000 = 
ám szellemében mégis színtisztán sztálini hivatkozással 
intézték el: hogy a CSKP „hosszú és komplikált fejlődésen 
ment át" és ezáltal „áttételesen az egész csehszlovák társa-
dalom is". Mi minden rejlik e köntörfalazás mögött! Olyan 
emberek szájából hangzik el ez, akik közben azt követelik, 
hogy rehabilitálják őket mint kommunistákat, és tegyék 
számukra lehetővé, hogy folytathassák áldásos munkáju-
kat, amelyben áldatlan módon akadályozták meg őket. 

De mikor is kezdődött ez a munka? Bizonyíthatóan 1948 
februárjában. Ez volt hosszú éveken át a kommunisták -
köztük a mai reformkommunisták - számára a Győztes 
Február, dicsőséges és végső győzelmük az „osztályellen-
ség felett" (ezek voltunk mi és velünk együtt a nemzetnek 
több mint a fele). Mindez egyenlő volt a „nemzeti demok-
ratikus forradalom" betetőzésével, amely rögtön a háború 
után vette kezdetét a „munkásosztály" hatalomrakerülésé-
vel. A valóságban azonban mindössze eme osztály „élcsa-
patáról" volt szó, azaz Csehszlovákia Kommunista Pártjá-
ról. Micsoda alkalom az ünneplésre - hisz ez az idei nyol-
casos év ebben is évforduló! És a reformkommunisták 
közül, különösen az emigránsok körében, nem nagyon 
jutna eszébe bárkinek is - pedig senki sem akadályozná 
meg őket benne - , hogy tudomást vegyen róla. Mégis, 
ebben az esetben is csak a hallgatás, meg a szégyenlős 
köntörfalazás maradt. A diszkréció nagyon is érthető zavar-
ból ered. Csűrd-csavard, ahogyan csak akarod, a csalóka 
finálét meg nem kerülheted: a mai reformkommunisták 
hatalma és befolyása párt juk, a CSKP totális hatalomátvé-
teléből eredt. Még akkor is, ha mondjuk születési dátumuk 
folytán nem vehettek részt a februári forradalomban, 
„vívmányait" azért lelkesen, odaadóan, s nem egyszer saját 
érdekükben magukévá tették, évtizedeken át azonosultak 
vele, soha azokat (miként arról a mai napig tanúbizonyságot 
tesznek) el nem árulták. Mindig jó kommunisták voltak, 
a forradalom céljai az ő céljaik voltak, csak a hozzájuk 
vezető utat képzelték el ebben-abban másként. És pusztán 
ez a másság okozta, hogy hirtelen és egyáltalán nem dicső-
séges módon szakadt vége... a reformkommunisták Győz-
tes Február „kivívta" hatalmának és befolyásának. 

Ez a (dialektikus?) ellentmondás magyarázza, ám sem-
miképp sem menti az emigráns és hazai reformkommunis-
ták hallgatását. Megmagyarázza, ám nem menti azokat a 
ködös definíciókat, amelyekkel bár ritkán, de azért mégis 
- negyven évvel a „Győztes február" után - leszerelni 
próbálnak bennünket. Szolgáljon például Zdenék Mlynáí 
nemrég megfogalmazott tézise: 1948 februárját „csak azzal 
a feltétellel lehet a szocializmus építése kezdeteként defini-
álni, ha a szocializmust általában azonosítjuk a társadalmi 
szerveződés bizonyos konkrét formáival, amelyek a Szov-
jetunióban alakultak ki a húszas-harmincas években, s ha 
ezeket a formákat egy mindenki számára kötelező modell-
nek fogjuk fel." 

Bármit is jelentsen ez a nyakatekert mondat (vajon mik 
azok a szocializmus - értsd a kommunista totalitárius 
társadalom - egyes „szerveződési formái", van tudomá-
sunk talán valami másról, s ha igen, mikor és hol keletkez-
tek és fejlődtek ki?) az, amit mond, kétségbeejtően kevés. 
Mert ha az összes szörnyűség, gyilkosság, börtön, egész 
generációk tönkretett élete csak annyi volt, hogy a fényes, 

hamisítatlan „szocialista jövőbe" vezető úton megbotlot-
tunk, akkor (enyhén szólva) nem lehetünk biztosak abban, 
hogy azt a ma olyannyira propagált peresztrojkás utat nem 
nyilvánítják holnap tévesnek, olyan valaminek, ami nem 
felel meg az „igazi", a szeplőtelen „szocialista társadalom 
bizonyos konkrét formáinak". És hogy újra kezdetét veszi 
a szolgai menetelés valami olyan fikció nyomában, amiben 
már senki sem hisz, amit már senki sem kíván megvalósí-
tani. 

A 
1 A m e n n y i r e én tudom, csak 

egyetlenegy már nem is reform-, csak volt kommunistának 
(Vilém Precan történésznek) volt bátorsága mélyebbre 
visszanyúlni és kertelés nélkül kimondani azt a magától 
értetődő igazságot, hogy 1948 februárja és 1968 augusztusa 
között „mélységesen mély történelmi összefüggés van: 
1968-ban az volt a legfontosabb, hogy abból a mély társa-
dalmi krízisből kerestük a kiutat, ahová a csehszlovák 
társadalmat a kommunista párt hatalmi monopóliumának 
1948-as bevezetése juttatta". 1968 augusztusa! Újabb feje-
zet (nem pusztán értelmezésbeli) vitánkban a reformkom-
munistákkal. Követelik és sürgetik, hogy hagyják el az 
ország területét a megszálló csapatok. Hát persze, ki ne 
szeretné. Csakhogy ez a követelés a reformkommunisták 
körében, szinte kivétel nélkül mindenkinél, majdhogynem 
politikai programmá avanzsált, világnézetük egyik tartó-
oszlopává lett, amint ezt hatvannyolc évfordulója újra 
megmutatta. Attól tartok, hogy itt is nem utolsósorban 
politikai elégtételről van szó. A csapatok kivonása ha nem 
is az első, de biztosan a legfontosabb lépés lenne a prágai 
tavasz - és minden más, ezzel kapcsolatos dolog - hőn 
óhajtott rehabilitációja felé. Az emigrációban élő reform-
kommunisták tulajdonképpen már kezdhetnének is csoma-
golni, mehetnének is lassan haza. Mi, többiek nem csoma-
golunk. Tudjuk ugyanis, és nem győzzük húsz éve hangoz-
tatni, hogy ha a Vörös Hadsereg holnap kivonulna Cseh-
szlovákiából, az semmit sem - vagy csak nagyon keveset 
- változtatna a rendszer tulajdonképpeni struktúráján. 
Kivonulásuk ugyanis nem a szabadság visszatérését jelez-
né, legalábbis nem azét a szabadságét, amit mi szabadság-
nak gondolunk, s így nem lehet jeladás a mi visszatéré-
sünkre sem. 

De nem ez a lényeg. Fontosabb az, hogy itt - történelmi 
léptékkel mérve - valahogy középről kezdik a dolgokat. 
Ám a kezdet máshol van. A reformisták által sem megkér-
dőjelezett meghatározás szerint a kommunista, az egyetlen, 
a mindenható párt, „az élcsapat", uralkodásának huszadik 
évében mindenki által beismert, súlyos válságba került. 
„Megújulási folyamattal", reformokkal, demokratizálás-
sal, „emberarcúsággal" akarta ezt leküzdeni. Az 1968 
áprilisi Akcióprogram volt a reformkommunisták Magna 
Chartája. Közülük még ma is sokan a magukénak vallják 
ezt a programot, mégha bizonyos fenntartásokkal is, 
mintha valami érvényes és hasznos útmutató volna arra 
nézve, hogy miként lehelne leküzdeni ezt a mai, még 
mélyebb válságot, amelybe a csehszlovák társadalmat a 
normalizátor-kommunisták taszították bele. 
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Az Akcióprogram sok minden jót ígért. A nem-kommu-

nisták szemszögéből nézve is olyan szándékokat szögezett 
le, amelyek - ha megvalósulnak - kétségtelen haladást 
jelentettek volna azzal szemben, ami addig volt. Csakhogy 
ugyanez az Akcióprogram olyan irányelveket is tartalmaz, 
amelyek ezeket a jó szándékokat megkérdőjelezik, sőt, 
egyenesen tagadják. így például a párt továbbra is igényt 
tart vezető szerepére, mégha rá is akar szolgálni arra. De 
hogyan, mikor ugyanakkor eleve kizárja konkurens politi-
kai pártok jelentkezését - még a szocialistákét is. Elveti a 
választási harcot is, az egyetlen igazi pluralisztikus és nem 
manipulált megmérettetést, ami eldöntheti, ki és hogyan 
uralkodjék az országban. Úgyhogy az a híres „szocialista 
demokrácia" voltaképpen nem demokrácia és nem is lehet 
az. Annál is inkább, mert amikor az Akcióprogram egyálta-
lán említést tesz politikai pártokról, akkor is csak olyan 
politikai erőket ért alattuk, amelyek a Hazafias Népfront 
keretein belül működnek, az pedig „a politika közös, 
szocialista koncepciójának talaján áll". Árnyékpártok tehát 
ezek, ugyanúgy, mint azok, amelyek nem lépnek fel azzal 
az igénnyel, hogy a választásokon kiharcolt arányban részt 
kapjanak a politikai hatalomból. Mert a hatalom a kommu-
nisták és a kommunisták ellenőrizte „érdekképviseleti 
szervek" kezében marad, amelyek, miként a programban 
olvashatjuk, „nem veszíthetik el közvetlen befolyásukat a 
kormánypolitikára", ami válsághelyzetekben nem jelent 
egyebet, mint az utca uralmát. Ugyanazt a Nemzetgyűlést, 
amelyet az Akcióprogram a maga „jobbik" felében „az 
államhatalom legfőbb szervének" titulál, egy pár sorral 
alább „szocialista parlamentnek" kereszteli át, s így két 
szóval eltörli mind szuverenitását, mind függetlenségét. 
Ráadásul két hónappal az Akcióprogram közzététele után 
a CS KP KB olyan irányelveket bocsátott ki, amelyek épp 
az állampolgári szabadságjogok területén jelentettek újabb 
korlátozást. Ez áll ott fehéren-feketén: egyetlen politikai 
erő, vagy párt sem „fejthet ki politikai tevékenységet" a 
létező szocialista társadalom ellen, még legálisan sem, mert 
az „veszélyeztetné a társadalmi fejlődés szocialista jelle-
gét". Ezzel semmissé lesz az akcióprogramnak az a jó 
szándéka, hogy a jövőben nem fogják az állampolgárokat 
jogaikban és szabadságaikban korlátozni. Az irányelvek 
megkövetelik „az egyetértést a társadalmi viszonyok szoci-
alista osztály-elrendezésével", ami egyenlő az orweli meg-
határozással, hogy ti. „minden állat egyenlő, de egyes 
állatok egyenlőbbek", és ezek az egyenlőbbek döntenek 
minden lényeges kérdésben. A XIV. (megújulási!) párt-
kongresszus anyagában ez olvasható: „A párt vezető szere-
pét intézményes eszközökkel kell biztosítani... olyan intéz-
kedések összességével... amelyek biztosítanák... a kom-
munista párt hegemóniáját és kedvezményezett helyzetét, 
oly módon, hogy sem a Hazafias Népfrontban, sem pedig 
az érdekképviseleti szervekben... ne kerülhessen kisebb-
ségi helyzetbe." Tehát mindazt a szabadságot, mindazokat 
a jogokat, amelyeket a kommunisták reformprogramja 
azállampolgárnak felkínált, ugyanez a program el is vitatja. 

A sort lehetne folytatni, de talán ennyi elég is lesz véle-
ményem (és tán nem csak az enyém) alátámasztására, s 
válaszként is egyben arra a kérdésre, hogy vajon mi él 
számunkra napjainkban a CSKP 1968-as Akcióprogramiá-

ból. Kevés, vagy inkább semmi. Hiszen már akkor, húsz 
évvel ezelőtt, elégtelennek bizonyultak a reformszándékok 
és ígéretek. És ha már '68-ban is többet vártak el az embe-
rek, mint amit az Akcióprogram felkínált, ha már akkor 
több érdemdús kommunista képtelen volt hinni a fölülről, 
a hatalom addigi birtokosai által megvalósítandó reformok 
kivitelezhetőségében, abban, hogy ugyanazok az emberek 
képesek lennének a reformok megvalósítására, akik a 
társadalmat tökéletes zsákutcába juttatták (ld. pl. a 2000 
szó c. kiáltványt), akkor még kevésbé lehet ez az Akció-
program kielégítő napjainkban. Mégcsak kiengesztelő sem. 
Mindazok után, ami történt, már senki sem ad az ígéretek-
re, a papírszándékok legfeljebb a fekete humor céltáblái 
lehetnek, a felnövekvő nemzedék már semminek sem hisz, 
amit „ők" mondanak, amit „ők" terjesztenek elő. Míg 
tehát egyes reformkommunisták számára az Akcióprogram 
a mai napig is „a szocializmus optimális modelljét" jelenti, 
addig a demokraták számára nem jelenthet többet, mint 
valami irányjelzőt egy vészhelyzetben igénybe vehető vész-
kijárat felé. 

A 
JL X . reformkommunistáknak 

ebben az összefüggésben felhozott ellenérveit már úgy 
fújjuk kívülről, mint a szorzótáblát. Végül is mindig a 
reális fogalma körül forog ez az érvelés: hogy mi reális 
(értsd: lehetséges, véghezvihető) és mi nem az ebben vagy 
amabban az „objektív helyzetben", az „adott objektív 
feltételek között". Akik a rendszer megreformálását kíván-
ják, azoknak viszont óvatosan kell fellépniök, lábujjhe-
gyen, fokozatosan. Mlynáí szerint: „Nincs más út a további 
fejlődés számára, mint ez az egyáltalán nem irigylésre méltó 
realitás." Ami esetleg taktikának elfogadható, afféle csap-
dának, amit a progresszív reformkommunisták állítanak 
a konzervatív és maradi kommunistáknak, ám semmiképp 
a létező szocialista mizériából kivezető egyetlen útnak. Az 
elmúlt évtizedek tömeges nyugtalanságai, lázadásai a kö-
zép-európai „népi demokráciákban" (s legújabban a Szov-
jetunióban is) az „alulról" induló változások más, radiká-
lisabb, valóban forradalmi módozatainak a létezését és 
lehetségességét bizonyítják. (Az, hogy előbb-utóbb kato-
nai-rendőri módszerekkel leverettek, nem sokat változtat 
a dolgon. Egyébként Afganisztánban a végeredmény éppen 
az ellenkezője. Arról nem is beszélve, hogy a „felülről" 
induló erőszakmentes, reformkommunista kísérletek fele-
másságuk következtében szintén dicstelen véget értek -
Gomulka és Gierek alatt Lengyelországban, vagy a Tito 
utáni Jugoszláviában.) De nem csak erről van szó: a reform-
kommunisták által hangoztatott, egyedül érvényes hozzá-
állást a „létező szocializmus" országainak állítólag meg-
dönthetetlen hatalmi viszonyaihoz elvi okokból is el kell 
utasítanunk: ugyanis defetista, opportunista, az állampol-
gárok szerveződéseit gyengítő, krízis és „cél"-helyzetek-
ben pedig demobilizál. 

Mi is tudjuk, miben áll a lehetséges dolgok politikája; 
ismerjük a fejlődési szakaszok elméletét; mi is realisták 
vagyunk, képesek pragmatikusan fontolgatni. Sőt, e téren 
tovább is megyünk, mint a hazai és emigráns reformkom-
munisták. Sokszor elmondtuk már, de azért ismételjük el 
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újra: nem is annyira az érdekel bennünket, ki uralkodik a 
nép felett, s hogy miféle ideológiai tantételek szerint, de 
még az sem, hogyan alkalmazza ezeket a tantételeket, 
hanem inkább az, hogyan teszi ezt; hogyan megy az em-
berek anyagi és szellemi sora; mekkora darab szabadság 
jut nekik; mennyire lehetséges számukra, hogy polgárai 
legyenek a társadalomnak, vagy éppen ellenkezőleg, 
mennyire alázzák meg, kötik gúzsba őket alapvető jogaik 
gyakorlásában. Úgyhogy ha Csehszlovákiában időnként 
egy kicsit jobban mennek a dolgok, mi örülünk neki, és 
nem szégyelljük ezt nyilvánosan és fennhangon meg is 
mondani, amiért néha a reformkommunistáktól meg is 
kapjuk a magunkét, hogy mit veregetjük mi elismerően 
azoknak a... csúnya kommunistáknak a vállát. Továbbá 
tudjuk azt is, hogy a „cseh kérdés" nem politikai, hanem 
erkölcsi természetű: nem arról van szó, hogy a prágai vár 
lakója Husák, a CSKP KB székházában pedig Jakes trónol, 
hanem arról, micsoda szörnyű csődbe, a szabadság hiányá-
nak micsoda mélységeibe, az egyenlősdiség és az általános 
balkanizálódás milyen szakadékába taszították ők és elő-
deik egész sora a csehszlovák társadalmat. Nem azt várjuk 
az otthoni és emigráns reformkommunistáktól, hogy min-

den adandó alkalommal mutassanak rá erre a hanyatlásra, 
vagy hogy ujjukat vádlóan maguk felé is fordítsák, de azt 
azért örömmel vennénk, ha ezt a mi nemzeti malőrünket 
nem kerülnék meg, s nem vennék félvállról. Demokraták-
ként, liberálisokként meg kell adnunk nekik azt a jogot és 
szabadságot, hogy továbbra is fennen hirdessék és vallják, 
miszerint a rendszert, melynek építésében maguk is részt 
vettek, elég megreformálni, megjavítgatni és megjobbítani 
- é s már túl is vagyunk a rendszer és az egész társadalom 
válságán. Mi, többiek - s úgy tűnik, velünk együtt a „dol-
gozók" tömegei is, akikkel a marxista zsargonban annyi-
szor operáltak mint a kommunizmus holmi élcsapatával -
úgy látjuk, hogy ezt a rendszert le kell bontani. Miközben 
azt a lehetőséget sem zárjuk ki, hogy magától dől össze 
kudarcainak súlya alatt. A pluralista és demokratikus 
rendszerek ezzel szemben továbbra is fennmaradnak, noha 
nem nagyon akarnak modellként szolgálni. Inkább csak 
példák arra, hogy a modern ember élhet szabadságban és 
méltóságban - ha akar és ha törekszik erre. 

VARGA GYÖRGY fordítása 
Svidectví, 1988. 85. szám 

A z , A9rtal a v a A W ú e f a . 

10 PAVEL TIGRID 



K É S Ő Ú J K O R I S Z E M L É L Ő D É S E K 

A hajó, a táj és az 
ismeretlen utazói 
TILLMAN J. A. 

(A hajó) 

„...minden egyes lépéssel, amit a fizikai világban teszünk, a 
képzelet világa elveszti egy csillagát, színei egyikéi, egy mesés 
táját." 

GERARD DE NERVAL 

A hajó*, melyet az alábbiakban megkísérelek leírni és 
vonatkozásai egyfajta tágasságában elhelyezni, a legképte-
lenebb alkotások egyike a későújkori európai kultúrában. 
Ez a hajó soha nem jutott el vízrebocsátásig mégis úszni 
látszik a hullámok között, és már annakelőtte megfenek-
lett, mielőtt még első útjára elindult volna. Ebben a hajó-
testben már megépítésekor egyesítették a vízrebocsátás 
ünnepét a hajótörés katasztrófájával. Ezzel a lehetetlennek 
tűnő eljárással a hajózás - Noé bárkájától a Titanicon át 
húzódó, diadalokkal és szerencsétlenségekkel tarkított -
évezredes történetét sűrítették egyetlen hajó képébe. E 
hajó láttán úgy tűnik, építői belátták: a vizek vándora 
mindenkor saját pusztulása felett hajózik mindaddig, amíg 
a megfeneklésben végérvényesen nyugvópontra nem jut. 

Akkor hát mi is valójában ez a hajó? Hajó-e egyáltalán, 
vagy inkább valamiféle ősképe avagy emlékműve minden 
néhai és leendő hajónak? 

A hajót Ludger Gerdes tervezte, 1987-ben készült, és 
az észak-német Münster városa mellett található. Impozáns 
méretei alapján - hossza 43 méter, szélessége 5 méter - a 
vízijárművek átlagos kategóriájába sorolható; nagysága 
mintegy félúton helyezkedik el a csónakok és az óceánjárók 
méetei közt. Ez a hajó ugyanakkor nem szolgál semmiféle 
szállítási célt, mint ahogy nem is a hajóépítők, hajósok 
vagy felfedezők emlékére állították. 

Ez a hajó egy olyan korban készült, amikor már minden 
tájat és világtengert bejártak a nyughatatlan utazók, amikor 
már nincs mit felfedezni, mert már minden felfedeztetett, 
leíratott és leképeztetett. E hajó inkább a hajózás alkonyá-
nak emiéműveként áll nézői előtt: a hajótestet magából a 
földből vájták ki, falai homokkőből épültek, fedélzete egy 
szintben van a környező földfelszínnel. A víz, melynek 

*Ludger Gerdes: Das Schiff. Fényképe és leírása megjelent a 
Kunstforum 1987/91-es számában. 

hullámait mégis hasítani látszik, egy hatalmas árokrend-
szer, melyet a hajótest köré mélyítettek az építők. A fedél-
zeten vékony oszlopokra emelt tetőzet borul az imaginárius 
hajótest fölé; az oszlopok fölött szabályos timpanon emel-
kedik. A fedélzetet borító füvön kívül két szimmetrikusan 
ültetett nyárfa képezi a hajó élő szállítmányát. Az árok a 
középkori várak megközelíthetetlenségét biztosítani hiva-
tott vizesárokrendszerre is emlékeztet; rendeltetése a hajó 
látszólagos úsztatása mellett aban is áll, hogy szemlélői 
számára elérhetetlenné tegye és néptelenségét biztosítsa. 

(Tájművészettörténeti kitérő: a parktól a Land Artig) 
Ez a különös alkotás az emlékműépítészet, a szobrászat és 
a tájművészet határmezsgyéjén helyezkedik el. Az előbbi 
kettővel szemben, viszonylagos ismeretlensége folytán, a 
tájművészet fogalma és története bemutatást és némi értel-
mezést kíván. 

Noha egyfajta tájművészet mindig is volt, mióta az 
ember maradandóbb anyagokból emelt építményeket, és 
ezek körül átalakította a természetes tájakat, a tájművészet 
igazi kibontakozása a nagyszabású természetátalakítás 
kialakulásával egyidejű: az újkor hajnalára esik. A tájmű-
vészet a kert- és építőművészet sajátos mellékhajtásaként 
keletkezett. A geometrikus alapelvek szerint felépített és 
tükörszimmetriát mutató palotakenek legtöbbje a hatalmi 
reprezentáció szolgálatában állt. Ennek egyik legismertebb 
példája Versailles kertje. A szigorú szabályossággal megter-
vezett, a központosító racionalizmus uralmi képzetei jegyé-
ben kialakított parkban a természet képződményei, a 
domborzat formái és az élővilág csak denaturáltan, elvont 
formákba kényszerítve jelenhetett meg. A természet raci-
onalitáson túli organikus folyamatainak kibontakozását a 
tervszerűség, az ellenőrzés és a beavatkozás istenségeinek 
hódoló korszak nem szenvedhette: a cserjéket lándzsafor-
mára, a fákat gömb- vagy kupolaalakban csonkították meg, 
a pázsit csak nyírva és egyneművé fésülve kerülhetett a 
felvilágosodó szemek elé. 

A természetes formákon elkövetett erőszaktételek elle-
nében született meg a 18. századi Angliában a romantikus 
tájművészet. A tájkertek a térségek természetes adottságai-
ra épültek és az emberi létesítményeket szigetszerűen 
helyezték el bennük. A táj és a kert szinte észrevétlenül 
folyt egymásba. A tájkertek az emberi beavatkozások 
természetes arányérzékről tanúskodnak: a tér kiterjedésé-
hez, a tájak átfoghatatlanságához mérten az ember csak 
utakat és szigeteket képezhet. 
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A. JL. tájkerteket gazdáik gon-

dozták, de hagyták kibontakozni az organikus folyamato-
kat, a növények növekményeit, a szél és a vizek munkáját. 
Hatni engedték az idő műveit, melyeknek amúgy sem 
voltak képesek ellenállni. Jelenlétük e kertekben nem a 
természetleigázó hódító diadalmenete, hanem a szemlélődő 
és elmélyült emberi jelenlét volt. A tájkertekben elhelyezett 
romokat eredetileg nem romantikus elrévüléshez, hanem 
a múló idő emlékműveinek szánták. Ezek a látogatót arra 
emlékeztették, hogy épp oly méretekben alávetett az idő 
hatalmának, mint a földi táj összes többi eleven és holt 
képződménye. 

A tájművészet az 1960-as években Land Ari néven éledt 
újjá. Művelői már nem tájkertek kialakítására törekedtek, 
hanem egy kiválasztott tájban képezték ki alkotásaikat. A 
tájművészet ezen későbbi vonulatában a környező földterü-
let, a vizek vagy a növényzet érintetlen formái művészi 
elemekkel szembesítve jelentek meg. A földbe vájt, felszín 
fölé emelt, vagy vízbe épített alakzatok - ároksorozatok, 
gátrendszerek, póznahálózatok és a mesterséges anyagok-
kal lefedett („becsomagolt") felületek - a természeti körny-
zet sűrűsödési pontjait teremtették meg. A jelszerűvé 
egyszerűsített, és semmiféle hasznosságot sem szolgáló 
létesítmények egyetlen rendeltetése abban áll, hogy ma-
gukhoz vonzzák a tekintetet. Ezekben a látványegyüttesek-
ben a táj domborzata, erdei, növényzete nem egy esetleges 
vidék, ahol cél nélkül és zavartalanul kalandozhat az utazó 
tekintete. A tájművészeti alkotásokkal a természet olyan 
középpontokkal gazdagodott, amelyektől nézői ma nem 
tekinthetnek el. E művek egyfajta negatív keretként a táj 
egészének látványát új jelentéssel ruházzák fel. Ahogy egy 
festett tájkép minden egyes részlete a keretkivágástól köz-
refogva és attól behatárolva jelenik meg, úgy a tájművészet 
alkotásai is ilyen szoros vonatkozában állnak környezetük 
valamennyi alakzatával. 

A tájék körülhatárolatlanságához képest a Land Art- mű-
vek csaknem pontszerűen hatnak. Jelenlétük jelszerűsége 
a természeti táj eredeti jelentését jeleníti meg: táj az, ami-
nek közepette az ember él. Ez a nyilvánvalónak tűnő 
helyzet az újkori emberiség évszázadokon át folyó elszige-
telődése folytán szűnt meg: az emberek többsége az ezred-
forduló táján városlakóvá vált. A városlakó ember művi 
környezetben, mesterséges létesítmények között él. Az 
érintetlen természet tájaiban a városlakó látogató. Látogató 
- amennyiben már nem honos a tájban; jelenléte ott rövidre 
szabott és átmeneti. Számára a táj eredeti, természetes 
közegként ismeretlen. A városlakó ember az elébe kerülő 
látványokat létesítményei keretrendszerében érzékeli. A 
városi környezet tájékozódáspontjait nem az égtájak, a 
horizont, a napállás, a felszín képződményei és a növényzet 
adja, hanem az építmények, a közlekedési hálózatok útvo-
nalai és csomópontjai. A természetes tájba érkező látogató 
ezért tájékozatlan. A Land Art-művek ?. tájékozódási pon-
tok megteremtésére tett művészi kísérletek és ajánlások. 

(Az i s m e r e t l e n u t a z ó i ) 

„íróasztalommal és karosszékemmel mindig az ablakhoz törek-
szem. Ha lehetőségem volna rá, szélvédőüveget szerelnék föl 
a Square de Chatillion házának ötödik emeletére, ahol lakom; 
ahol az utazómagasság kedvező a teória hosszútávú útjainak 
a bejárásához. 

Párizs kék és fehér ege alatt, ahol az orly-i repülőgépek 
húznak kondenzcsíkokat, közvetlenül az ablaktábla előtt, egy 
fehér papírlapra írom egy helyváltoztatás röppályáját - anél-
kül, hogy helyei változtatnék. Mögötte semmi, előtte minden, 
noha ez egy szédítő, bejárhatatlan előtt - ahol a gondolatok 
légies ívei húzódnak. Az imagináció hajólársaságai ezek, 
útjaik keresztezik egymást - miként a távolsági gépek útjai, 
melyeket innen látok, anélkül, hogy magam is repülni kíván-
koznék Itália vagy Spanyolország felé. 

Távolabb, a házsorok szélső vonalán túl a Boulevard Ma-
réchaux húzódik. Még messzebb a Périphérique autópályája 
látszik, ami Párizst veszi körül. Távolabb, egyre távolabb 
Lyon, Marseille, Afrika és a sivatag... a legmesszebb menve, 
a képzeletbeli földkörüli utazás sebességének köszönhetően, a 
saját hátamra akadnék! De ugyan mire jó ez a kinyújtózás, 
amikor többé már úgysem utazom, hisz itt van már minden és 
láttam már mindent? 

Az asztalomon, ezen a fehér kifutópályán tolljárművem 
messzebb vezet mindennemű egzoúzmusnál. Nomád és útivá-
gyaim arra korlátozódnak, ami még meg sem jelent, a teoretikus 
előrenyomulásra, a váratlanra." 

PAUL VIRILIO 

A mai hajósok útjai nem az ismeretlen távolok felé vezet-
nek. Hajóik az ismert, sőt untig ismert kikötők felé tarta-
nak. Utasaik, ha vannak egyáltalán még, és nem inkább 
szárnyra kelve törnek a távolok felé, saját felfedezéseik felé 
tartanak. A tömeges és magányos utazók mögött ma nem 
áll senki, aki felfedező küldetésre indította.volna őket, és 
akiknek felfedezéseikről számot adhatnának. A felfedezők 
előtt az ezredforduló táján már nem nyílnak felfedezendő 
távolok a Föld felületén és tengeri felszínén. Minden felfe-
deztetett. 

Az újkori „felfedezések" előtti emberiség más valóság-
ban élt: nem ismerte a Föld kiterjedését, tájai sokszínűsé-
gét, kultúrái gazdagságát. Az Európából kiinduló tudomá-
nyos-technikai világátalakítás ezt a sokféleséget planetáris 
egységbe kezdte vonni, hogy egynemű alapzatába olvasztva 
szüntesse meg őket. 

A modernitás előtti világokban az ismeretlen éppúgy 
jelen volt, mint az ismert, a meghitt és az otthonos. Az 
otthonnak csak az ismeretlen otthontalanságával szemben 
van megkülönböztető érvénye. Az ismeretlen távolok felfe-
dezésével és gyarmatosításával - ami nemcsak a militáns 
hatalom, hanem a civilizáció terjesztését is jelenti - a világ 
„kiismertté" és ezáltal az otthonosság is kérdésessé vált. A 
későújkori ember sokat emlegetett otthontalanságát az is 
fokozza, hogy újonnan felfedezett világa túlontúl tágas, 
hogysem belakható lenne és az ismeretlennel szemben 
menedéket jelentene. Mert az ismeretlen a felfedezésekkel 
nem szűnt meg, csak száműzetett az élet horizontális régi-
ójából. A száműzetésben az ismeretlen nem hunyt ki, ellen-
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kezőleg: megnövekedett és átlényegült; levetette megis-
merhetősége álarcait. Az ismeretlen kiszorult a belátható 
világból: a szemhatár alá és a horizont fölé került. Jelenva-
lóságát mi sem mutatja jobban, mint az iránta megnyilvá-
nuló fokozott érdeklődés. Ezt a tudományos kutatásokat 
mozgató kíváncsiság éppúgy jelzi, mint a fantáziavilágok, 
vagy a letűnt kultúrák felé forduló figyelem. 

A felfedezésekkel és felismerésekkel megnőtt ugyan az 
ismeret, ám ezzel egyidejűleg mérhetetlenül megnőtt az 
ismeretlen is. A rejtőzködő, de önmagát kinyilatkoztató 
Isten helyén az égen a tér felmérhetetlen és bejárhatatlan 
mélységei honolnak. Azóta a Föld és rajta az ember az 
ismeretlen univerzumában sodródik. Az ismert mai világa 
közei úgy aránylik az ismeretlen univerzumához, mint a 
Föld ember által lakott keskeny felületi sávja a tengerek 
színétől a magashegységekig terjedő tízezer méteres övezet 
a világtér mérhetetlen távolaihoz. 

Az ismeretlen ezredvégi felfedezői - valóságosan és 
képletesen is - az ég felé törnek. A bejáratlan égtájak felé 
induló térhajósokat olykor még milliók tekintete kíséri 
figyelemmel - bár az űrutazások gyakorivá válásával egyi-
dejűleg ez a látványosság is fokozatosan veszít erejéből. A 
posztmodern kor felfedezői egészen más szemmel tekinte-
nek az előttük feltáruló újvilágokra: nem az árbocok maga-
sából, nem törékeny hajóik ingatag kilátóhelyeiről néznek 
az ismeretlen tájaira, hanem kabinjaikba vagy szkafandere-
ikbe zárva szemlélik a földönkívüli látványokat. Nézőpont-
juk és az előttük megnyíló kilátások alig különböznek a 
tv-közvetítések nézőinek látószögétől és az előttük feltáruló 
képektől: vagy maguk is monitorokon át tekintenek az 
érinthetetlen külső világba, vagy űrsisakból, mintegy ablak 
kerete mögül néznek kifelé, az érinthetetlen tájakra. 

Az ismeretlen és a média mesterséges világainak nézői 
nem csak ebben mutatnak közös vonásokat. Egyikőjük 
sem a saját útját járja: az űr utasainak elmozdulásairól 
gépezetek sokasága dönt; a monitorok világában, a mozik 
vetítővásznainak négyszögében a világnézet-gépezet ho-
mályba burkolózó vezérlői irányítják a tekinteteket. A 
térhajós hajóra száll, a filmek nézője megváltja hajójegyét 
a téridőutazáshoz. A hordozórakétát gépi rendszerek indít-
ják útjára, a mozigép elindításával útnak indul az audiovi-
zuális világnézet-gépezet. Ráadásul mindkét utazó el van 
zárva attól a világtól, ahová útnak indult: a néző nem léphet 
át a filmek világába, a térhajós nem léphet ki berendezései 
zárványából az idegen világterek halálos hidegébe. Az 
ismeretlen feltörekvő hódítóinak útjai ezért eleve kudarcra 
vannak ítélve: soha sem érkeznek meg oda, ahová útnak 
indultak. 

Az ismeretlen kiismerésére irányuló vonzalom, a tudás 
vágya az ismeret határainak kitágítására irányul. A techni-
kával eggyé vált tudomány az ismeretlen ellen folytat 
offenzívát. A tudomány újkori története a szakadatlanul 
zajló előrenyomulás folytán egyetlen diadalmenetnek lát-
szik a leigázott ismeretlen fölött. E győzelmek mindegyike 
mögött azonban beláthatatlan horderejű vereségek rejle-
nek. Az ismeret minden egyes újabb övezetének a meghó-
dításával az ismeretlen sokkal kiterjedtebb régiója nyílt 
meg - miközben a hátország darabokra hullott: a tudomá-
nyok előőrsei fokról fokra elveszítették a kapcsolatukat 

egymással és a hátramaradó beavatatlanokkal; ismeretük 
egyre részlegesebb, szervetlenebb és töredékesebb lett. 

A tudomány felfedezőinek útja ezért éppoly reményte-
lennek látszik, mint a térhajósok utazásai: magányuknál 
csak az az ismeretlen nagyobb, amit a sajátjukká tettek. 

(A Földűrhajó mint bárka) 

„Az elmúlt két évszázad történeti múltjának feltárása fonto-
sabb tényezőnek bizonyulhat az ember túlélésében, mint minden 
egyéb tudományos ismeret." 

LEWIS MUMFORD 

Az újkor előtti emberiség az ismeretlennel övezett kétpó-
lusú ismeret erőterében élt. Az ismeret egyik sarkpontját 
a hagyomány jelentette, a másikat pedig a tapasztalat 
képezte. A hagyomány szakrális dimenziója túlnyúlt az 
ismeret körén; a túlnani ismeretlenről a kinyilatkoztatás 
adott hírt. A szakrális ismeret mögött rejlő titok éppoly 
kiismerhetetlen, mint a tapasztalat előtt álló térség teljes-
sége. 

Az újkor hajnalán a megismerés e kiegyensúlyozott 
rendszere megbillent. A tapasztalat világába tett kísérleti 
előrenyomulások és egy idegen hagyomány, a görög gon-
dolkodás térnyerése folytán a megismerő akarat beavatko-
zásai és e beavatkozás elvei váltak túlnyomóvá. E „felsza-
badulás" során alakult ki a modern tudomány, mely meg-
ismerő akaratában immár semmitől sem érezte korlátozva 
magát. Azóta a tudományos megismerés azt ismeri m e g -
és teszi technikájában hasznosíthatóvá-, amire lehetősége 
nyílik, amire megbízást kap. Az újkori tudomány számára 
ezért létrejötte óta ismeretlen a megismerés etikai dimen-
ziója, a rossz tudásának a lehetősége. 

A megismerés diadalmas előrenyomulásának útjában az 
ezredvégen egyszerre több irányból is áthághatatlan hatá-
rok tűntek fel; a megismerő ember mindenütt önnön 
magával, saját korlátozottságával szembesült. Az elemi 
alkotók felé hatolva a megismerés eszköztára kezdte eltor-
laszolni az előbbre jutás lehetőségét. A világegyetem nem-
emberi-léptékű nagyságrendjében a távolság áthatolhatat-
lan fala - mely az ég minden pontján ott húzódik láthatat-
lanul - határokat von a felfedező előrenyomulás köré. 

A tudományos megismerés etikanélkülisége, a megisme-
rés indítékainak, következményeinek és hatásainak figyel-
men kívül hagyása vezetett arra, hogy ma a pusztítás 
tudomány-kiszolgálta intézményei bármelyik pillanatban 
képesek az ember és az élővilág felszámolására, technoló-
giáinak fejlődése pedig hosszú távú hatásai révén fenyeget 
az élet kioltásával a Földön. 

E belátásokra való tekintettel ma újból élesebben érzé-
kelhető, hogy az ember egy külső és egy belső ismeretlen 
határán él: a belső ismeretlen kiterjedése éppoly mérhetet-
len, mint a külső roppant nagysága. Az embert éltető és 
fenntartó folyamatok vázlatáig ha képes ellátni a testből 
nyíló szem. A sejtek alatti elemi alkotók irányába haladva 
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az ember önismeretének kérdései a közös kozmikus alapzat 
ismeretlenségébe vesznek. 

A szem mögötti ismeretlen a szellem világába vezet. E 
régió felmérhetetlensége csak az univerzum határtalanságá-
hoz fogható; abból ered és oda vezet vissza. Ismeretlensége 
ott kezdődik, ahol az ismeret véget ér és a képzelet elveszti 
a tudás korlátozó erejét. 

A kifelé forduló figyelem kizárólagosságát választó meg-
ismerőt az a veszély fenyegeti, hogy az ismeretlen mélysé-
ges örvénye magába szívja: talpa alatt ingataggá válik a 
föld és szeme nem talál nyugvópontra, ahol tekintete meg-
állapodhatna. Az önmaga ismeretlenségébe merülőre más 
szakadék vár: a szédület, mely az önreflexió végtelenbe 
vesző tükörrendszerébe vezet és elemészti foglyát. 

Két szakadék közt a gerincen vezet át az út: az ismeretlen 
kültartományai felé tartó megismerő mindig visszatekin-
teni tartozik magára; arra, hogy ki is valójában ő; ki, avagy 
mi éleszti indítékait, mozdítja akaratát. Ezért útrakelése 
a külső ismeretlen felé mindenkor feltételezi a megtérés 
útját, a visszautat forrásához; a Létezés Kútfőjének mérhe-
tetlen nagyságát és az emberi törékeny és tünékeny voltá-
nak szem előtt tartását. 

Az ember útja a történeti időben ugyanezt a kettős 
mozgást feltételezi. A jövőre irányuló figyelem csäk a 
forrásokra vetett tekintettel kerül egyensúlyba. A jelen 
kilátástalanságát nem a jövőre vetített vágyképek színezge-
tése oszlatja el, hanem a hátrahagyott utakkal való számve-
tés, a tévutakkal való leszámolás és a megtérés a forrásvidék 
felé. 

Az ismeretlen hosszútávú utazói a szellem imaginárius 
terében kelnek útra. E tájék vándorainak a tájékozódásához 
- meghívásukon és úti tapasztalataikon kívül - csak elődeik 
útikönyvei állnak a rendelkezésére. Az útikönyvek leírásai 
közül a legtöbb idővel érvényét veszti: kiderül róluk, hogy 
korhoz és szerzőjük személyéhez túlontúl is kötődnek; 
ismereteik korlátozott érvényűek, és az ismeretlen elmosta 
a nyomukat azokon a tájakon, amerre jártak. Feljegyzéseik 
nélkülözik azt a meggyőzőerőt és a viszonyítási pontoknak 

azt a képgazdag leírását, aminek híján nem követi útjukat 
egy mai utazó. 

A bejárt utak és könyvek között tájékozódva, hagyomá-
nyunk kezdetén egy könyvre bukkanunk. Erről a könyvről 
úgy tudjuk, hogy e világ Kútfőjéhez vezet. E könyv kü-
lönös jelenvalósága abban mutatkozik meg, hogy korról 
korra változó fénytörésben látszik állandó érvénye. E 
könyv egyik kezdeti elbeszélésében, a vízözön történetében 
az emberek és az élőlények maradéka egy bárkának neve-
zett hajóval menekült meg a pusztulástól. A hajónak ez a 
legősibb képe az újkor alkonyán új jelentésében vált érzé-
kelhetővé: maga a Föld vált a világtérben sodródó hajóvá. 
Bolygónyi bárkánk a tér hullámaiba merül, de az áradat 
nem kívülről fenyegeti. Veszély a Föld felszínén támadt 
és maga az ember támasztotta. Ma mesterséges létesítmé-
nyek áradata fenyegeti megsemmisülésül az élő lények 
milliárdjait. A tudományos-technikai világfelszámolás 
egyetlen totális gépezetté formálja át a Föld felszínét. Az 
élővilág és a környezet pusztítása együtt jár az ember 
felszámolásával. 

A várossivatagok és az ipari koncentrációs táborok fojtó 
levegőjében lassú fulladásnak vagyunk kitéve. A szárazföl-
deken és a tengerekben nap mint nap újabb növény- és 
állatfajok halnak ki; egyre újabb és újabb területek válnak 
szennyezetté és lakhatatlanná. A pusztítás e gyorsulva 
növekvő áradatában a hajózás történetének az idő távolába 
vesző kezdopontja, Noé bárkája és a münsteri hajóépít-
mény egymásra mutat: a Vizek vándorának eredeti rendel-
tetése a földbevájt hajóépítményben az ellenkezőjébe for-
dult át - miközben a hajóhoz kötődő mozgásképzetek e 
hajó hordozójára, a Földre tevődtek át. így ez a különös 
földhajó valójában csak a felszín fölé emelkedő része, 
mintegy jéghegy csúcsaként kiemelkedő szeglete annak a 
roppant nagy hajónak, mely szüntelenül úton van és amely-
nek valahányan az utasai vagyunk. Utunk e térhajó fedél-
zetén ismeretlen idők felé vezet. Rajtunk is áll, hogy ma-
radnak-e utasai, avagy élőlények nélkül, kísértethajóként 
járja jövendő útjait. 

Budapest-Leuven-Berlin 

fonpc&tfíílo 
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zerkilencszáznyolcvan-

nyolc április 22. Szabolcsi Miklós a népi írókról szóló 
1958-as MSZMP-állásfoglalás vitájában: „S még egyre nem 
árt emlékezni: 1956 októbere előtt nemcsak a harmadikutas 
nacionalizmus, hanem a »megreformált kapitalizmus« 
hívei is hozzájárultak az ellenforradalom eszmei előkészí-
téséhez, hogy az »urbánus« ideológia nem egy vonása (a 
»feltétlen szabadság« hirdetése, a szakértelmiség vezető 
szerepe, a kisparaszti gazdaság idealizálása, erkölcs és 
politika szembeállítása, a nyugat-európai »reformkapitaliz-
mus« dicsérete) találkozott a revizionizmussal, s elősegí-
tette a maga részéről is, személyekben és eszmékben, az 
ellenforradalmat. Az sem véletlen, hogy Nyugaton a népi 
demokráciák ellen fellépő írók s publicisták jelentős része 
a liberalizmus táborából jött, s a londoni Irodalmi Újság 
szerkesztőségében ők viszik a vezető szerepet, vitatkozva, 
de az ellenünk való gyűlöletben eggyéforrva az »Új Látó-
határ« köré csoportosult volt »népi« írókkal s a renegát 
kommunistákkal." (Kortárs, 1959/1. 101.) 

Sűrűbben kellene emlékeztetnünk magunkat, egykori 
résztvevőknek és szellemi örököseiknek, társaiknak az 
újabb nemzedékekből, erre a közös eredetre. Mindjárt más 
lélekkel néznénk formálódó politikai irányzatok képviselői, 
vitáinkat, egyéniségkeresésünk olykor egymást sértő bi-
zonytalan mozdulatait. S talán könnyebb lenne folyamato-
san működő önkontrollt szervezni is abból a tudásunkból, 
hogy korántsem csak a közös eredetről van itt szó, hanem 
bizony többé-kevésbé közös félmúltról is, közös jelenről 
és közös jövőről. 

Április 23. „Ha becsületesen gondolják végig álláspontju-
kat, be kell látniuk, hogy nem az általuk szeretett népet 
szolgálják már" - írják az Állásfoglalás szövegezői. „ . . . 
észre kellene venniük, hogy az ellenforradalom leverése, 
az élet konszolidálása, a marxizmus állásainak megerősödé-
se: a mozgalom ideológiájának végső bukása." 

Az még csak hagyján, bár nem könnyű belenyugodni, 
hogy szerzői és propagátorai képesek voltak akkor efféléket 
leírni. Hogy mindazok után, ami történt, még mindig meg 
voltak győződve róla, hogy az igazság az ő oldalukon áll. 
Még mindig hittek. Sok mindenben, abban is például, 
hogy amit papírra vetnek, vitaképes gondolatok, szellemi 
érvek. 

Van valami azonban, amit ennél is elszomorítóbbnak 

Részletek egy nagyobb munká-
ból, amely a Soros Alapítvány 
támogatásával készült. 

érzek. Eltelt azóta harminc év anélkül, hogy azt a magas 
igényt, amelyet Király István fogalmazott meg az Állásfog-
lalás vitájában, megpróbálták volna önmagukkal szemben 
felállítani. 

Féja szóhasználatát idézve írja Király: a népiek elutasí-
tották »az ideológia mániáját«, tehát eszménnyé tették a 
zűrzavart, a gondolati tisztázás igényét utasították el. 
„Hiszen a végiggondolt gondolat magával a gondolkodóval 
is szembefordulhatott volna. A könyörtelen önrevízióhoz 
nem volt elég a belső elszántság: intellektuális szigor és 
keménység is kellett volna hozzá. S ezt az értelmiséget erre 
nem nevelte múltja." 

Igen, ezeket a szavakat kellene ma megismételnünk, 
harminc év után: annak az értelmiségi elitnek, amely 
formába öntötte és képviselte a párt Állásfoglalását, nincs 
elég belső elszántsága a könyörtelen önrevízióhoz, ehhez 
intellektuális szigor és keménység is kellene. 

S ezt az értelmiséget erre nem nevelte múltja. 

Április 28. „A proletárdiktatúra kivívása, a szocializmus 
építésének megkezdése a történelem tényeinek erejével 
bizonyította be, hogy a magyar nemzet számára a társa-
dalmi fejlődés egyetlen lehetséges útja a szocializmus épí-
tése, mégpedig a Kommunista Párt, a munkásosztály 
vezetésével, testvéri szövetségben a Szovjetunióval." 

Egy harminc éves dokumentumból idézek. Nőnek nem 
lenne ez rossz kor, pártpolitikai szövegnek azonban, a mi 
klímánk alatt, bizony egy kicsit már öregecske. Amúgy 
idézhetnék máshonnan is, nincs jelentősége itt a lelőhely-
nek. 

Furcsa ellentmondás egyébként, látszólag, hogy mégis 
egyre nagyobb élvezet foglalkozni velük. Finom kis szöve-
gek. Ahogy a múló idő puhít ja, porhanyósítja a húsukat. 

Hányszor, de hányszor leírták, fejünkre olvasták ezt a 
fordulatot az utóbbi negyven évben publicisták, tudósok, 
politikusok. Hányszor megidézték pulpitusok előadói a 
történelem tényeinek erejét mint a legnyomósabb érvet, hogy 
valami, ami megtörtént, az egyetlen lehetséges történés 
volt, mint a legsúlyosabb érvet amellett, hogy ami történt, 
egyedül és csakis a helyeslésünkre tarthat s2ámot. 

Ha egy politikai korszaknak van saját gazdaságszemléle-
te, kultúrafelfogása, öltözködési stílusa, vannak kedvezmé-
nyezett eszméi, csak természetes, hogy van ezekhez illő 
nyelvhasználata is, vannak kedves politikai fogalmai, önki-
fejezési fordulatai. 

Politikai nyelvi divatok persze lehetnek huzamosabbak 
is, mint mondjuk, a ballonkabáté. 

Voltaképpen persze tudjuk mi ezt. Ezt is tudjuk rég. 
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Csak valahogy annyira hozzámelegedtünk már e tudáshoz 
is, észre sem vesszük sokszor, hogy okosabbak volnánk 
annál, amilyeneknek látszunk. 

Április 29. Van a világtörténelemben a politikai vezetőknek 
egy különösen ritka típusa. Ők azok, akik sikertelenségük, 
kudarcaik idején szinte jobban ragaszkodnak a hatalom-
hoz, mint a sikeres időszakokban. Ekkor ugyanis náluk a 
korábbi motívumokhoz egy újabb járul, az az erkölcsi 
kényszer erejével ható felelősségtudat, mely arra sarkallja 
őket, hogy orvosolják, hogy ők orvosolják az általuk oko-
zott bajokat. 

Május 6. Kozma Ferenc, a Politikai Főiskola rektorhelyet-
tese mondja a Társadalmi Szemle ideológiai kérdésekről 
szóló kerekasztal-vitájában: „Foglalkoznunk kell az ideoló-
giai élet problémáival azért is, mert élesedő ideológiai 
támadások érik a marxizmust. Vannak olyan tapasztalata-
im, hogy egyesek a marxizmust a dogmatizmussal azono-
sítják, s ezzel igyekszenek előítéletet kelteni és elzárkózást 
előidézni mindattól, aminek köze van a marxizmus-leni-
nizmushoz. Ugyanebbe az irányba hat az a sokszor kritikát-
lan fogadókészség, amely mindent - akár a legátlátszóbb, 
legprimitívebb »elméleti« képtelenségeket is - kész befo-
gadni pusztán azért, mert az nem marxista. Az utóbbi 
években e körök részéről igen nagyok az erőfeszítések a 
gondolkodás manipulálására. Ez nem kizárólag a köznapi 
gondolkodásra jellemző, hanem a szakmai, tudományos 
közéletre is." 

Nem kellene inkább megfordítani az ok-okozati össze-
függést, s valami olyasmit mondani, hogy sajnos az, amit 
mi évtizedeken át marxizmusként hirdettünk, valójában 
dogmatizmus volt? Nem lényegtelen különbségekkel per-
sze, mondjuk, az ötvenes évek és a nyolcvanasok elmélete 
között, de mégiscsak dogmatizmus, ha a fogalmat értelme 
szerint akarjuk használni. 

Hiszen az ötvenes évek és az újabb évtizedek marxizmu-
sára egyaránt áll, hogy a társadalom megismerésében és 
értelmezésében korlátozták ezt az elméletet az eleve elfoga-
dott, és újabb vizsgálat próbájának ki nem tehető tételek, 
érinthetetlen alapigazságok. Különbség van persze e téte-
lek számában, az elfogulatlan gondolkodás elől elzárt kér-
dések mennyiségében. De sem ez, sem a mindennapi 
életben tapasztalt jelentős különbség a két korszak között 
nem cáfolata annak, hogy elválaszthatatlan a dogmatizmus 
mindkét korszak úgynevezett marxista elméletétől. 

Mármost, ha igazam van, tagadhatatlan, hogy a marxista 
elmélet már a meg nem nevezett „egyesek" bírálata előtt 
azonosítva volt a dogmatizmussal. Épp azok azonosították 
vele, akik évtizedeken át marxizmusként népszerűsítették 
a dogmatizmust. Legelsősorban a párt ideológusai és áldá-
sos működésük folyományaként a tankönyvek, a tömeg-
kommunikáció stb. 

Nem lenne méltányosabb és a történeti hűségnek is 
megfelelőbb, ha azt mondanánk, hogy a marxizmus és a 
dogmatizmus elválasztására akkor lehet számítani a mai 
marxizmus bírálói körében, ha ennek a marxizmusnak a 
képviselői veszik a fáradságot, és előbb ók maguk szabadít-
ják meg elméletüket a dogmatizmustól? 

Megkérdezhetné ugyan Kozma Ferenc, hogy miért nem 
látnak át ezek a bírálók a szitán, miért nem veszik észre, 

hogy a marxizmus nevében ma is a dogmatizmus ágál itt, 
hogy tehát nem a marxizmus hibája, ami nekik nem tetszik 
ebben az elméletben, hanem éppen a dogmatizmusé, de 
azt gondolom, nem túl sok hitele volna ennek a kérdésbe 
rejtett igénynek épp olyasvalakitől, aki maga is derekasan 
kivette a részét a munkából, hogy a marxizmus a dogma-
tizmussal azonosíttassék. 

Meg aztán, azt hiszem, lassacskán hozzá kellene szokni 
a gondolathoz, hogy vannak, akiknek a marxizmus identi-
tásproblémájának kibogozása egyszerűen nem szívügyük. 
Szemükre vethető, hogy nincs érzékük vagy kedvük azzal 
bíbelődni, minek nevezi magát, ami nem tetszik nekik? 
Persze, csak hát olyasféle szemrehányás lenne ez, mint a 
csúnyácska leányzóé, amikor csinos társnőjét viszik el 
mellőle a táncba, hogy miért nem tudják értékelni az ő 
bonyolult nagy lelkét. 

És akkor még nem is volt szó arról a vádról, hogy e 
körök nagy erőfeszítéseket tesznek a gondolkodás manipu-
lálására. 

El nem tudom képzelni, hogyan működhet ez a manipu-
láció „a köznapi gondolkodásban" és a „szakmai, tudomá-
nyos közéletben". A manipulálás köznyelvi használatban 
tudatos torzítás, észrevétlen félreirányítás. Kozma Ferenc 
tehát igazából azt akarja mondani: e bírálók persze jól 
tudják, a marxizmus valójában nem azonos a dogmatizmus-
sal, de mégis olyan látszatot igyekszenek kelteni szándéko-
san, mintha az volna. 

De mi érdekük fűződik ehhez? Valamilyen antimarxista 
szellemi irányzat képviselői próbálnának ilyen trükkösen 
nagyobb teret szerezni maguknak? Tegyük föl, hogy így 
van. No, de mit bizonyít az, hogy ennek a taktikának 
ekkora sikere lehet ma nálunk? Nem éppen azt, közvetett 
módon, amit cáfolni szeretne, hogy a nálunk marxizmus-
nak nevezett elmélet elválaszthatatlan a dogmatizmustól? 
Csak nem lehet véletlen, hogy éppen ezzel a taktikával oly 
könnyű ma nálunk boldogulni. 

S ha ez ilyen jó fegyver, akkor miért nem vetik be e 
marxista elmélet képviselői is, például az ellen a neokonzer-
vativizmus ellen - vagy ha igen, miért oly kevés sikerrel 
- , amelynek ideiglenes felülkerekedéséről beszél Kozma 
Ferenc az utóbbi évtizedek ideológiai frontján? S amelynek 
hazai képviselőire is gondolhat a marxizmussal szembeni 
manipuláció vádját megfogalmazva - ha szabad erre követ-
keztetnem. 

Május 8. Azt hiszem, nem lenne utolsó szempont ama 
elhíresült metaforák elemzésével jellemezni a Kádár-kor-
szakot, amelyekkel az értelmiség különféle csoportjai a kor 
lényegét remélték hajdan kifejezni. A Király István-i „min-
dennapok forradalma", az illyési „szélárnyék"; „bethleni 
bölcsesség", „fontolva haladó Széchenyi". 

Metaforák, minták, jelszavak, példaemberek. Gyorsuló 
tempóban hullámzanak át az értelmiségi köztudaton. Hol 
van már a nyolcvanas évek elejének oly kedvvel meg-meg-
idézett Széchenyije is? 

Vannak persze hosszabb távra szóló és napi szükségle-
tekre válaszoló példák. A mai idol, melyet a napi politika 
soros eseménye, Grósz Károly angliai útja kínál nekünk, 
a konzervatív Thatcher asszony. Ki oly imponáló határo-
zottsággal vezényelte le az angol ipar átstrukturálási prog-
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ramját, hogy amellett nem lehet elmenni szó nélkül, s 
főképp nem lehet nem példának tekinteni példás szigorát. 

Igaz, hogy ez az előadás egy elég régóta stabilan működő 
politikai demokrácia keretei között játszódott le, s egy 
úgyszintén meglehetősen hatékonyan teljesítő piacgazda-
ság szabályainak tiszteletben tartásával és alkalmazásával, 
de ettől a csekélyke különbségtől akár el is tekinthetünk 
a tisztes cél érdekében. Hogy minél jobban kidomborod-
hassék a határozott kéz áldásossága és annak a gazdaságfi-
lozófiának a gyümölcsöző mivolta, mely a gazdasági racio-
nalitás érvényesítését a mai szerkezetátalakítási elképzelé-
sek megvalósításává egyszerűsíti. 

Nem ez az egyetlen jele annak, hogy a programalakító 
politikai erők jelentős csoportjai így képzelik a helyzetér-
tékelést és a válság megoldását. Hogy lényegében véve itt 
késedelmes reagálásról van szó. Tévesen értelmezték a 
döntéshozók a hetvenes évek elejének világgazdasági ten-
denciáit, a változások igazi arcát és jelentőségét csak az 
évtized végén ismerték fel, és a kései felismerést nem 
követte időben és elég határozottan a helyes következtetés, 
a központi szerkezetátalakítási program. 

Ha ez a késedelmes reagálás áll bajaink hátterében, 
logikusan következik belőle, hogy csak kemény kézre van 
szükségünk, egy cselekvőképes, következetes kormányra, 
amely energikusan véghezviszi a magyar gazdaság szerke-
zetének hozzáigazítását a világgazdaság mai preferenciái-
hoz. 

Ha bajaink forrása a világgazdaság újabb gyűrődéseiből 
fakad, és válságunk ilyképpen kezelhető, szerkezetátalakí-
tási csomagtervvel, akkor persze szinte kártékony gondolat 
olyasmivel nyugtalanítani a közvéleményt, amikor végre 
a tettek ideje volna itt, hogy mindez édeskevés. Mert a 
problémáinknak csak felszíni tünete a gazdaságirányítók 
késlekedő felismerése és válasza a világgazdasági folyama-
tokra. Mert épp az a mi igazi bajunk, hogy olyan a gazdasági 
és a politikai intézményrendszerünk, amelyben nem a 
gazdasági racionalitástól vezetett gazdálkodó szervezetek 
képesítése és jogosítványa, hogy felismerjék és közvetítsék 
a világban zajló gazdasági változásokat, hanem másféle 
szempontokat előnyben részesítő elkülönült apparátusoké. 
Amelyek tevékenységének természetszerűleg jellemzője a 
bürokratikus kapcsolatszervezés és -közvetítés tulajdonsá-
ga, a nehézkesség. 

Van annak azért hátránya is, hogy oly nagy barátai 
vagyunk a demokratikus módszereknek meg a szerves 
fejlődés eszméjének. 

Tízszer?, hússzor? annyi időnkbe kerül így, hogy eljus-
sunk a szocialista nyilvánosságtól a demokratikus nyilvá-
nosságig, mint amennyi a negyvenes évek végén szükségel-
tetett a fordítottjához. Hogy eljussanak attól az ilyen-amo-
lyan, de mégiscsak demokratikus nyilvánosságtól a szoci-
alista nyilvánossághoz. 

Május 14. Egy megfáradt, beteg öregember ismét gyakrab-
ban tűnik fel mostanában a képernyőn. Zihálva szedi a 
levegőt, feszeng a kérdezők előtt, fellépésről fellépésre 
érezhetően egyre nagyobb erőfeszítéssel próbálja rendezni 
és ép nyelvi alakzatokba tördelni gondolatait, kitérő vála-
szokat ad a kérdésekre, időnként hosszú monológokba 
feledkezik. Elemzi nekünk a helyzetet, hogy a termelés 
vonalán kellene nekünk megújulnunk, mert fogyasztani, 
azt mi tudunk, azzal nincs baj, a termeléssel van nálunk 
a baj, és hát elosztani csak azt lehet, amit megtermeltünk. 

Emlékszem, néhány éve még elöntötte a fejem a düh e 
mélyértelmű gazdaságfilozófia és hasonlóan magvas politi-
kai elemzései hallatán, hogy hát mégis, mit képzel ez 
rólunk. 

Mostanában mintha már dühöt sem éreznék, ha újra 
rám köszön ez az arc, ezek a gondolatok a képernyőről. 
Azt a megfáradt öregembert pedig, aki az NBC kamerája 
előtt vergődött, hogy belső bizonytalanságain, zavarán, 
indulatain úrrá legyen, válságmagyarázatot adjon, mikor 
nincs is válság, megfeleljen az energikus riporter kérdése-
ire, ezt az öregembert szinte megsajnáltam. 

Micsoda világ lehet ez, teremtő Isten, micsoda világ, 
hát nincs egyetlen jó embere, akire számíthatna, aki elma-
gyarázhatná neki, hogy mi történik körülötte. Aki könyö-
rületességből odasúgná, odasúghatná neki, hogy erre már 
nincs szüksége, hogy ezt már nem lenne szabad. Kitenni 
magát, újra meg újra, egy ország, világ? szánakozó moso-
lyának. 
Június 5. 

„Tanulnunk kell még a demokráciát." Hányszor leírták, 
elmondták ezt is az elmúlt évtizedekben, s persze mindany-
nyiunk nevében. Azok, akiknek minden okuk meglett 
volna rá, hogy egyes szám első személyben fogalmazzanak, 
vagy ha már ragaszkodnak is a többes elsőhöz, legalább 
félreérthetetlenné tegyék ennek más többes elsőktől való 
mérhetetlen távolságát. 

De természetesen nem tették, mert hamis tudatuk és 
öntudatuk egész építményét éppen erre a szilárdan álló 
alapkőre húzták fel. Hogy megkérdőjelezhetetlen az illeté-
kességük. Hogy ők adhatnak a többieknek hangot, arcot 
és nevet. 

Persze leírták és elmondták akárhányszor mások is, 
olyanok, akik puszta előzékenységből, emezek jóindulatá-
nak megnyeréséért bármikor hajlandók voltak elismerni a 
közös felelősséget olyan következményekért is, melyek 
előidézésében semmi részük nem volt. 

Valahogy mindig berzenkedtem e többes első személyű 
töredelmek könnyed felelőtlensége ellen. Ahogy minden 
különösebb skrupulus nélkül magukhoz vonnak és a magu-
kéval azonosítanak másféle szándékokat, terveket, célokat 
és másféle múltakat, például az enyémet. 
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Rablott terület 
NÁDAS PÉTER 

Éppen húsz évvel ezelőtt kaptam a megbízási a Hunnia Filmstúdió akkori vezetőjétől, Nemeskürty Istvántól. 
A szerződés szerint ezerkilencszázhatvankilenc január kilencedikén elvállaltam, hogy „egy Nógrád megyei munkások 
és bányászok élete tárgyú játékfilm novellájának megírásához írói élményanyagot" gyűjtök, ennek érdekében körül-
belül két hetet töltök Salgótarjánban, Ózdon és Mátranovákon", s minderről mintegy „húszgépelt oldalra terjedő 
összefoglalót" adok. 

Gaál István filmrendező akkoriban arra készült, hogy ha nem is szigorúan e tárgyról, de ebben a környezetben 
forgasson filmet. Az összefoglalót megírtam, ám a rendező tervei időközben lényegesen módosultak, s ezért kézen-
fekvőnek tetszett, hogy riportnak nevezhető munkámat közzé teszem. Erre az elkövetkező években nem egyszer 
kísérletet tettem különböző újságoknál. Aztán ellettem más kéziratok közé, persze abban a reményben, hogy majd 
dokumentummá érik. S hogy ez megtörtént-e, nem tudom, egykori riportom szövegén azonban azóta se változtattam 
egy szót sem. ^ p 

A 
1 \ . v autóbusz a piactérre érkezik. Szemerkél az eső, késő este van, csak kevesen 

érkeztünk Budapestről. A pocsolyák tükre megtévesztően sima, a lámpák fényében azonban jól látszik az 
eső néma szálazása. A vasúti aluljáró sötét és keskeny betonalagütján kell átmenni: világítás nincs. Az esővíz 
valahol fönn a töltésen meggyűlhet, mert vastag sugárban csorog át a meglazult födém széles hézagjain, és 
sejtelmes mélységű tócsákban gyűlik meg ismét idelenn. 

A szállóban a lift nem működik. Gyalog kell fölmenni a hetedik emeletre. A portáslány a pult alá löki a 
könyvet, amit olvasott. „Tudja, hogy van ez! Még ki se jöttek megnézni, pedig már három napja rossz." 

Az étteremben minden asztal foglalt. A terem közepén, mintha emelvényen ülnének, esküvői társaság. 
Már alaposan eláztak. A vőlegény frakkban, cilindere az asztalon, a menyasszony talpig fehér csipkében, 
mirtuszkoszorúja a fekete cilinderen. Mereven ülnek, csúnyák és mosolytalanok. Kicsit odább még egy 
nagyobb társaság, alkalmilag összelökött asztaloknál: puhán hanyag öltözetük a feltűnő. Művészetről beszél-
nek, egyetlen nő ül közöttük, egymás szavába vágnak, ordítoznak, már ők is beittak, mindegyik mondja a 
magáét. Csak a nő ül teljesen némán, vastag gyapjúfiolmit köt, s csuklójával néha kilöki szemére hulló 
hosszú haját. Mellettük munkásruhás férfiak söröznek, műszak után jöhettek ide, itt ragadtak. Énekelnek, 
a prímás jön az asztalok között, megáll fölöttük, s lágy vigyorral húzza a fülükbe. Aztán két középkorú 
asszony, asztalukra dőlve néznek egymás szemébe, az egyik kitartóan és halkan beszél, a másik némán sír. 
Lábuknál szétborult cekker a puha szőnyegen, de nem lehet eldönteni, hogy melyik láb kihez tartozik. A 
cekkerben hagyma, krumpli, átvéresedett papírban hús. Valaki ordít a terem mélyén. „Hogy a dagadt 
anyádba rohadtál volna bele, te dagadt!" A konyhába nyíló szárnyas ajtó közelében magányos fiatalember 
ül, betegesen kövér, olyan kövér, hogy alig fér az asztalához, virágmintás inget visel, arca fényes és pattanásos, 
haja gyűrűkben omlik a vállára, s a kiáltásra puhán rándul a teste, de aztán mégis ülve marad. Egy csapat 
suhanc ront be a hallból, a lengőajtón hirtelen beárad a bárból felhallatszó erőszakosabb beat-zene, kiáltozva 
összeszedik a fölösleges székeket, kicipelik. Úgy látszik, a bártan kevés a szék. 

Salgótarjánban ez az egyetlen, este is nyitvatartó szórakozóhely. Illetve van még egy vendéglő is, de a 
portáslány figyelmeztet: „Jobb, ha azt meg se nézi!" 

Tulajdonképpen egyszerű kocsma, régi, földszintes saroképületben. Rádió bömböl, ám a vastag füstfel-
legben lebegve, játszik a cigánybahda is. Dobogón ülnek a nagy vaskályha mellett. Meztelen villanykörte 
világít. Itt még üres szék sincs, nem úgy, mint a szálló elsőosztályú éttermében. Az asztalok között is állnak. 
Minden homályos és szutykos, a kályhában mintha nem is égne tűz, a levegő mégis forrónak tűnik, nehéz a 
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a szagoktól. Csontsovány nő áll egy szék tetején, kezében söröskorsó, énekel. „Járom az utat, a macskaköves 
utat." Haja kócos, arcán elmázolódott festéknyomok 

Valaki megragadja a kabátomat, egy asztalhoz húz, nevetve mutatja, hogy van még szabad hely. „Üljön 
le már, mit áddigál!" Leülök, mosolyognék, de már nem törődnek velem. Három középkorú férfi, arcuk 
piros és tokás, technikusok vagy művezetők lehetnek. A lucskos abroszon-szétmázolódott hamu, borosüveg, 
néhány üres pálinkáspohár, csöpörésző szódásüveg. Sört isznak éppen. Az éneklő nő alól valaki kirántja a 
széket, a sör egy bőrkabátos arcába loccsan. A három férfi csapkodja az asztalt, valakit szidnak. Ordítás, 
a söröskrigli széttörik, a nő sikít, röhögnek. „Ez így nem mehet tovább. Mondtam neki, hogy ez így nem 
mehet tovább." 

Pincér nem jön. Megfigyelem, hogy a söntéspult körül azért is olyan nagy a tömörülés, mert mintha 
mindenki maga hordaná az italt az asztalokhoz. Csupán egyetlen öregasszony eszik; fehér, agyonmosott 
ballonkabátban van, fején ócska, fekete férfikalap, főzeléket eszik. Valamilyen húsdarab is látszik a főzelék 
tet jére löttyintett zsírtócsában: a húst a végére hagyja, óvatosan kerülgeti a kanállal, csak a zsírból kever a 
rántásos masszába, módszeresen, mindig csak egy kicsit. Felállók, halkan elköszönök, de nem veszik észre. 
„Ez így nem mehet tovább. Mondtam neki, én megmondtam, hogy ez így nem mehet tovább." 

A szálloda előtt a hatalmas teret több emeletnyi .magasságból reflektorok világítják be. A durva beton 
fénylik az esőben. Most már zuhog. Egy fedett beugróban fiatal pár, a fiú a falnak támasztja egyik talpát, 
így a lány, mintha ülne, a combján lovagolhat. Néhány lépésnyire tőlük három fiú áll, táskarádiójuk bömböl, 
néha hátranéznek, hátraszólnak. „Dugd be már neki!" A szálló éttermében leülök, a kiszolgálás túlzottan 
udvarias és nagyon gyors. A cekkeres nők mellett ülök, az asztal alatt most is összefonják a lábukat, a 
művészetről harsogó társaság azonban eltűnt. Három fiú került a helyükre, két öregebb kurvával. Az egyik 
fiú a fejem fölött kiabál át távolabb ülő barátjának: „Mikor mész haza? Reggel?" Akihez a kérdést intézték, 
nevet, és a kurvákra pillantva a levegőbe löki az öklét, sziszeg. Az esküvői vacsora résztvevői is cihelődnek. 
A dagadt fiú pörköltet eszik. A pincér teknősbékalevest hoz, kicsi csészében, pirítóssal, majd spanyol módra 
készült, vörösborban főtt gombás rizst. A szakács két évig Koppenhágában dolgozott, „de olyan nagy marha 
volt, hogy visszajött". A pincér cinkosán rámvigyorog, aztán nevet. „Csak azért kaphat ilyen különlegest!" 
Tányérra helyezett vászonszalvétán hozzák a számlát. 

A 
L Xnnak az útnak a szélén, amely a régi bányászkolóniához vezet, három kocsma 

is üzemel. A régi házak felvizesedett falán esőmosta plakátok, kopott feliratok. „Vesszen a reakció!" Vasárnap 
délelőtt van, misére harangoznak. „Biztosítás, biztonság!" Éjjel hó esett, de kisütött a nap, olvad. Szódáskocsi 
megy az utcán, az emberek kijönnek a szódáért, vagy csak az ablakból nyújtják ki az üres üvegeket. „A 
szavazócédula fegyver a békeharcban!" Részeg férfiak kódorognak, csoportba verődve, egyedül. 

A régi bányászkolónia a domb tétjén épült. Az út nincs kikövezve, nyúlósra, mélyre taposták már a sarat. 
Közvetlenül a dombtető alatt is van egy kocsma, a nyitott ajtóban két férfi dulakodik. „Gyere, na gyere 

vissza már! Most már úgyis elkéstük ezt a buszt is!" A másik azonban nem akar visszamenni, tehetetlenül 
csapkod, kiáltozik. „Elkéssük az összes buszokat! Mindig elkéssük az összes buszokat!" A fiatalabbiknak 
nincsen kabátja. 

A fehérre meszelt házak között senki nem jár. Kisfiú csúszkál a maradék hófoltokon. Barnára mázolt 
ajtók, szálkásan sárgára súrolt küszöbök, világoskék fészerek. „Kit tetszik keresni?" Nézi a vállamra akasztott 
magnetofont. „Téged!" Hosszan, tárgyilagos hűvösséggel néz a szemembe is. „Elsüllyed maga itt a sárban!" 
Fehér illemhelyek, rohadó ólak, emeletes nyúlketrecek, vörös műanyaghüvelyek a rózsakarókra húzva. Egy 
nyitott ajtón benézek. 

A félhomályos konyhában sülő hús sercegése. A szoba ajtaja is tárva van, a vetetlen páros ágyra látni, 
valaki motoszkál odabenn, árnyékom a fehér ajtótáblára vetődik. Tömött dunnák, kockás huzatban. Surranás 
és koppanás, surranás és koppanás, ismétlődik, aztán hirtelen abbamarad, csak a hús sül sercegve a serpe-
nyőben, födő alatt. Az ajtó mögül kikukkant egy öregasszony. Csaknem teljesen kopasz, a hosszú, ősz 
hajszálak között látszik a fényes, szeplőktől tarka bőr. Figyeljük egymást. Azért egy kicsit mosolygok. 

„Magyarnak tetszik lenni?" 
„Miért? Mi lehetnék?" 
A magnetofonra pillant, mintha meg akarna bizonyosodni valamiről, aztán kijön az ajtó mögül. Meghúz-

kodja magán a barna flanelpongyolát, előbb a mellén húzza össze, de alul kinyílik, aztán a derekánál igazít, 
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akkor meg a melle marad megint csupasz, a pongyola kicsi, mintha örökölte volna, teste hatalmas, kilátszik 
gödrös térdkalácsa, lába dagadt és visszeres. Nehézkesen, kissé bicegve megy a tűzhelyig. 

„Hogy nem tud köszönni!" 
Hangjában azonban nincsen semmi szemrehányás, egyszerűen csak megállapít valamit, aztán már nem 

törődik velem. A hátát fordítja felém, felemeli a födőt, visszateszi, lehajol, egy hasáb fát húz ki a tűzhely 
alá halmozott rakásból, kinyitja a tűzhely ajtaját, a fát ráveti, néhány pillanatig a tűzbe bámul, majd megfordul 
hirtelen, ismét némán nézzük egymást. A konyhaasztalhoz biceg, kihúzza a fiókot, kivesz egy kétágú villát, 
visszamegy a tűzhelyhez, fölemeli a födőt, megforgatja a húsokat. Nem tudom, miért, de érzem, nincsen 
ellenére, hogy itt vagyok. A hosszú villát persze azért vette elő, hogy legyen valami fegyver a kezében. 
Visszateszi a födőt, s elindul felém. Az ajtófélfának támaszkodik, kezében a villa, nyelét markolva fogja, 
hegye rám mered. Az egyik lábát úgy csúsztatja a küszöbre, hogy érezzem, bármennyire is szeretnék, beljebb 
nem kerülhetek. 

„Meg azért is mondom, mert a múltkor itt jártak a külföldiek, fényképezték a mi szép kis otthonunkat, 
de aztán kiderült, hogy magyarok." 

Arcán is feszesen fénylik a sötétbarna bőr, csak a szeme körül, a száján és az orra tövében roggyant be 
ráncosán, s ezért nemcsak úgy tűnik, mintha nagyon mélyről nézne elő, mintha valódi lénye saját arcának 
mélyére süppedve élne, hanem mintha örökösen mosolyogna is, pedig vizesen kék szeme inkább lebegően 
elmosódott, mint mosolygó, ajkát pedig mereven szorítja össze, ha nem beszél. 

„Ez nem fényképezőgép. Magnetofon." 
Válla megrándul egy kicsit, elhúzza a lábát a küszöbről, de azért bólint. Visszamegy a konyhába, néhány 

kukoricacsutkát dob a tűzre, fölemeli a födőt, beleszagol a felcsapó gőzbe. 
„És kit tetszik keresni?" 
„Csak úgy nézelődöm." 
„Hát van is itt mit nézelődnie. Nézelődnie, azt lehet itt! Csak nézelődjön. Ilyet még úgyse látott." 
Visszajön az ajtóhoz, karját kényelmesen összefűzi a melle alatt, de nem támaszkodik a félfának, a lábát 

nem teszi a küszöbre. Ennek most jelentősége van. Nem szól, nem is vár semmire, kezében kétágú villa, 
védelemre. 

„Maguk már régóta laknak itt?" 
„Mi negyvenkét éve." 
„És a férje? A férje bányász?" 
„Ötvenegy évig volt a bányában. Most nincsen itthon." 
„Nyugdíjas?" 
„Templomba ment. Bármikor itt lehet." 
„Melyik templomba? Amelyik a domb alatt van?" 
„Kilencszázötven forintot kap annyi év után! Még gyerek volt, amikor lement, és most kilencszázötven 

forintot kap, ennyi év után!" 
„Ilyen keveset?" 
„Én református vagyok, ő meg evangélikus. Hát megy egyedül." 
„És gyerekek?" 
Hosszan néz, de tekintete mintha most messzibbre mosódna. 
„Látom, maga is olyasféle." 
„Milyen?" 
„Hát egyszer itt voltak, felvették, amit mondtunk, meg is lett a baj belőle." 
„Mit mondtak?" 
„Látom, nem működik." 
„Nem." 
„Hát azt mondtuk, hogy itt ember nem élhet. Elmentünk volna innen mi is! És mit csinálnak annyi 

lakással, ami ott épül a városban? Azt mind a fejeseknek adják?" 
„Itt nem laknak fejesek?" 
„Vagy arra várnak, hogy meghaljunk? Aztán akkor majd lesz jó lakásunk, a föld alatt? A lányom is itt 

lakott, csak ez az egy volt, de több nem is lehetett volna, mert ennek se tudtam kenyeret adni. Az uram 
is úgy ment a sihtába, üres gyomorral, hát hogy lett volna több? Rákja volt neki. Két éve halt meg. Mindent 
kiszedtek belőle." 
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Furcsán fölnevet, az ajtófélfának támaszkodik, s talpát lassan a küszöbre csúsztatja. Aztán hallgatunk. 

A villával a magnóra bök. 
„Hát magánál minek van az?" 
„Azt szeretném, ha mesélne nekem. Éppen arról, hogyan éltek régen, amikor nem volt mit enni. Felven-

ném." 
„Én már nem emlékszem semmire. Az uram tudná, de az nincsen itthon, láthatja." 
„És ha eljönnék délután?" 
Gyorsan a tűzhelyhez biceg, lekap egy tálat a polcról, a födőt a tűzhely szélére borítja, a legördülő zsíros 

páracseppek sisteregnek a vason, a villát beleböki az egyik hússzeletbe, kiemeli, lecsöpögteti, a tálra dobja, 
azán ugyanígy a második, a harmadik, s a negyedik nagy szeletet is. 

„Délután se lesz itthon, mert akkor elmegyünk." 
A födőt a tálon is sercegő húsokra borítja, rongyot kap a kezébe, a tűzhely szélére húzza a serpenyőt, 

aztán kinyitja a sütő ajtaját, kihúzza a tepsit, az asztalhoz viszi, és a gyúródeszkára fordítja a tésztát. A 
tészta édes almagőze fényes arcába párolog. 

„És este?" 
„Este se jó, de ne is minket kérdezzen, kérdezze a párt embereket! Azok úgyis mindent jobban tudnak. 

Kérdezze a Korén Pistát, az mindenbe belebeszél, az pártember, az mindenbe jól bele tud beszélni." 
„Ki az a Korén Pista?" 
„Bányász az is, de aztán kivették az irodára. Mert az mindig tudott beszélni, de mégse kapott új lakást, 

mert biztosan nem elég jól beszélt." 
Felnevet. 

A 
1 l . z M S Z M P KB államgazdasági osztálya 1964-ben határozatot hozott, s a határo-

zatban 1600 lakás szanálását, és 1420 lakás teljes felújítását javasolta a Nógrád Megyei Tanácsnak. Ma 1969 
február huszadika van. Az eltelt öt év alatt a Nógrád Megyei Tanács mindössze 300 korszerűtlen bányászlakás 
szanálására kapott anyagi fedezetet. 

A 
A j L József Attiláról elnevezett városi Művelődési Otthon bejáratánál kézzel festet 

plakát hirdeti, hogy ma tartják a „Hősök nyomában" c ímű országos vetélkedő megyei döntőjét. De a színes 
mozaikkal díszített folyosón kiállítás is látható. A kiállítás azoknak a gyerekeknek készült, akik most fejezik 
be az általános iskolai tanulmányaikat, és pályaválasztás előtt állnak. A piszkos tablókon a gyártási folyama-
tokat snutatják be ábrákon és fényképeken, a tablók alatt a beporosodott késztermékeket. Szakmát kínál 
az építőipar, az üvegipar, a nehézipar, a könnyűipar - csak a bányászat nem. 

A vetélkedő a nyersfával burkolt színházteremben folyik. A halványlila bársonnyal kárpitozott zsöllyékben 
gimnazisták, ifjúmunkások, ipari tanulók ülnek, de szülők és tanárok is. A zsűri a nézőtér mögött , egy 
üvegfal védelmében helyezkedik el, és hangszórón közli ítéleteit. A színpadon hat csapat mérkőzik. 

„Ki volt a Szlovák Tanácsköztársaság vezetője?" 
A játékvezető középkorú, kissé hízásnak indult tanár. Feszültségét és izgalmát azzal igyekezik palástolni, 

hogy, akár egy táncdalénekes, kezében a mikrofonnal, puha léptekkel járkál a színpadon a sötét szoknyás, 
fehér blúzos lányok és a sötétkék öltönyben, fehér ingben feszengő nyakkendős fiúk között, ám minduntalan 
kizökken szerepéből, értelmetlen mozdulatokat tesz, forgolódik, kedélyes mosolya föloldhatatlanul az arcára 
fagy. 

A második sorban három népviseletbe öltözött asszony ül. Mellettük egy csúnyácska lány, narancssárga 
kardigánban. A három asszony mereven figyeli a színpadot. N e m lehet megállapítani, hogy mit néznek, 
de mindent látnak. A lány izgatottan mozgolódik. A nyakát nyújtogatja, oldalra pillant, hátra fordul, csipkés 
zsebkendőjét tépi és gyűri a markában. Meleg van. És a kellemetlen csendben hirtelen megszólal a gong. 

„Az idő lejárt." 
„Mivel egyik csapat sem tudott a kérdésre válaszolni, most a tisztelt nézőkhöz fordulok, valaki biztosan 

tudja a helyes választ. Kérdésünk úgy hangzott tehát, hogy ki volt a Szlovák Tanácsköztársaság vezetője?" 
A csúnyácska lány gyorsan jelentkezik. 
„Tessék, kislány, ott a második sorban!" 
„Kun Béla." 
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A teremben gondolkodásnyi csend, aztán felcsattan a nevetés, néhányan tapsolnak is. A lány leül, fejét 

megsemmisülten a tenyerébe rejti. A három népviseletbe öltözött asszony mozdulatlan. Amikor a nevetés 
elül, a játékvezető visszatáncol a színpad közepére. 

„Most pedig riportot kell készíteni a párt alapításáról. Osszátok ki egymás között a szerepeket, s képzeljétek 
el, hogy egy rádióskocsival érkeztek a helyszínre, a Városmajor utcába, ahol a párt alapító tagjai összeültek. 
A riportnak néhány perc múlva már adásban kell lennie, tehát gondolkodási idő nincsen. Kiosztottátok a 
szerepeket? Ehhez persze tudni kell, hogy ki volt jelen az ülésen. A riport ideje két perc. Ki lesz a riporter? 
Átadom a mikrofont." 

A játékvezető átadja egy kislánynak a mikrofont. Megszólal a gong. A gyerekek sugdolóznak, helyet 
cserélnek. Aztán a kislány odalép egy fiú elé, s elcsukló hangon beszélni kezd. 

„Kedves Kun Béla, engedje meg, azt akarom megkérdezni, hogy mért gondoltak arra, hogy meg kell 
alapítani a pártot?" 

„Az volt a véleményünk az elvtársakkal, hogy most már igazán itt az ideje a pártalapításnak, mert nincsen 
párt." 

„De miért éppen itt, Kelen József mérnök lakásán alapították meg a pártot?" 
„Azért, mert ennek a szobának az ablaka nagyon alacsonyan van, és ha jön a rendőrség, akkor gyorsan 

ki tudunk ugrálni az utcára." 
„Hát nagyon köszönöm az értékes nyilatkozatot, és akkor most azt is kérdezzük meg, hogy hát hogyan 

reagált a közvélemény a pártalakulásra. Mert má itt is vagyunk az utcán." 
Némi zavar támad. A kislány a tenyerével takarja el a mikrofont, néhányan ingerülten hadonásznak. 
„Hát kedves hallgatóink, már nem is az utcán vagyunk, hanem betértünk ebbe a szép cukrászdába, hogy 

megkérdezzük az itt üldögélőket, hogy mi a véleményük. Szabad a nevét?" 
„Én Szabó Ferencné vagyok." 
„És maga micsoda?" 
„Én munkásnő vagyok, és már olyan nehezen élünk, hogy nagyon örülünk, hogy van párt, amelyik elvezet 

minket a forradalomhoz. Csak az a baj, hogy eddig nem volt, mert ha lett volna, akkor népünk ezeréves 
álma már régebben valósult volna meg." 

Megszólal a gong. 
„Az idő lejárt." 

F 
% % J L - i n tizenhárom éves voltam, amikor lementem először a bányába. Ez bizony 

régen volt, ezernyolcszázkilencvenhétben. De az orvos nem adott papírt, hiába mondtam, hogy tizennégy 
vagyok, azt mondta, ne hazudjak, nem vagyok tizennégy, hát ne hazudjak neki. Erre visszamentem az 
Urbánhoz, és bizony sírtam is, de ő azt mondta, hogy nem baj, kölök, azért még dolgozhatsz, ha az orvos 
nem is adott papírt, csak menjek bátran munkára. így lettem én először cúgos, aztán ajtós, és amikor be-
töltöttem a tizennégyet, akkor hívattak a rendezőbe, és szó nélkül kiadták a felvételi bárcát. Én meg csak 
csodálkoztam. Honnan tudják, hogy mikor lettem én tizennégy éves? De ez az Urbán olyan ember volt, 
hogy mindent a fejében tudott tartani. Kemény ember volt. De amúgy igazságos. Akkor kerültem a József-ak-
nára, és kaptam 35 krajcárt tizenkét órára. Annyit dolgoztunk. Meg munkaruhát is kaptam, de nem ám 
olyat, mint amit most adnak, hanem zsákból volt a nadrág, átfújt rajta a cúg. Aztán mégis itt vagyok. De 
nekem már a nagyapám is munkás volt, nálunk munkás volt mindenki, ő építette az első vasutat is, sokat 
is mesélte, amikor már öreg volt, olyan öreg mint én, hogy amit ők nappal építettek, azt a népek éjjel 
felszedték, mert féltek a vasúttól, hogy az szikrát hány, mint az ördög. Pedig a pap is kiprédikálta, hogy 
nem kell félni, emberek, mert a vasüt Istennek tetsző dolog, és nem szabad fölszedni, de ők mégis felszedték, 
mert jobban tudták. Azért megépült valahogy. Az édesapám meg gépkezelő volt a bányában, jó munkás. 
De nékem még az őseim is bányászok voltak, nem is magyarok, hanem németek, csak a nagyapámnak az 
apja az ideszerződött, Körmöcre jött aranyat bányászni, Szászországból. 

Én meg tizenöt éves koromban 
már vájár voltam, és az üzemvezető egyszer azt mondta az Urbánnak: emelni kéne ennek a gyereknek a 
fizetésit. De az Urbán nem emelte, azt mondja, nem kell a gyereket nagy pénzhez szoktatni, mert akkor 
nem lesz elég neki semmi." 

Erzsi felnevet. 
„Tudom én, hogy mért mondja ezt a nagyapa!" 
Négyen vagyunk a nagy konyhában. Erzsi a kávéfőzőt tömi, az anyja hagymát vág a konyhaasztalon, 
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szeméből csorog a könny, magasra tartja a fejét. Az öreg az ágy szélén ül, az ablak alatt, de minden bizonnyal 
nem az övé az ágy, hanem Erzsié, mert az éjjeliszekrény fölé Kovács István színművész erősen szépített és 
saját kezűleg dedikált fényképe van feltűzve. 

„A nagypapa mindig úgy mondja a történeteit, hogy engem neveljen!" 
Erzsi nevetésében éles szemrehányás és ingerült tiltakozás bujkál. Ám ez nem is annyira az öregnek, mint 

inkább az anyjának szól. Az asszony azonban nem akarja megérteni. Mintha nem is hallaná. Öklével kitörli 
szeméből a könnyeit, mosolyogva az öregre néz, hangja lágy. 

„Hát bizony, nehéz sorsuk volt a szegényeknek!" 
A frissen hullott hó hűvös visszfénye fehérre világítja a meleg konyhát. 
„Az ám, nehéz! De tizenkilencben nagylegények voltunk! Még két plecsnim is volt róla, de elvitték 

valahová a gyerekek. Volt egy nagy plecsnim róla, meg egy kicsi. A nyugdíjamat is kaphattam volna az 
után, de az volt a baj, hogy amikor jött a megszállás, nem léptem be a szakszervezetbe. Az öcsém is mondta, 
ha beléptem volna a szakszervezetbe, akkor többet kaphatnék, mint így, bár így sem panaszkodom, mert 
nekem ezerkétszáz a nyugdíjam, de úgy még többet kaphattam volna, mert az öcsém azt mondta, ez nagy 
ember, vezérigazgató benn a trösztben, hogy nem elég ha a pártban benne vagyok, benne kéne lennem a 
szakszervezetben is. De a szakszervezetben nem voltam benne, csak a két plecsnim volt meg róla. Mert 
akkor én benne voltam minden híres dologban. Még a nagy salgótarjáni csatában is benne lettem volna, de 
éppen előtte megcsúsztam és eltört a karom. Úgy, felkötött karral nem lehetett. D e azért ott voltam én is. 
Sokáig tartott. Két domb volt, az egyiken voltak a csehek, a másikon voltunk mink. Néha meg összecsaptunk. 
Hol ide, hol oda. Egyik se tudott győzni. De megállapodásban voltak, hogy a szünetben össze lehet szedni 
a sebesülteket. Ott én is segítettem. Hát bizony, nagy fejetlenség volt ott. Ahogy észrevettem egy csehet, 
odamentem hozzá, látom keresztül van lőve a homlokán. Nekünk úgy volt parancsba adva, hogy a cseheket 
is szedjük össze, azokat is sajnáltuk, azok is csak emberek, hiába az ellenségeink. Úgy vittük őket, hogy 
két bot közé ki volt feszítve egy csomó gurtni, aztán arra rá. És amikor megláttam azt a csehet, szólok az 
embereknek, nocsak tegyük fel ezt, de azok csak néztek rám. Nincsen gurtni, mondják. Mert csak a két 
bottal járkáltak, hogy úgy nézzen ki, mintha csinálnának valamit, mert gurtni az persze nem volt. Hát ilyen 
nagy fejetlenségben ment a dolog." 

Erzsi ismét felnevet, de most vele nevet az öreg is, az asszony is. 
„Azt mesélje el nagypapa, hogyan csináltak az asszonyok a zászlókból piros ruhát!" 
„Ugyan már! N e m a zászlókból csinálták!" 
„Úgy mesélte, nagypapa..." 
„Ugyan már! Hogyan meséltem volna úgy! "Hiszen a zászlóval nem az volt. A zászlót azt rejtegettük, 

egyszer meg, amikor meghalt egy fiú, akkor kivittük a temetésre. Ott bontottuk ki először, azóta, hogy 
levertek. Rendes temetés volt, mi meg kibontottuk a zászlót. Néztük, mit szól majd a pap. Hát nem szólt 
semmit. Úgy csinált, mintha észre se venné. Pedig jó nagy volt a zászló, piros." 

„De hogyan volt azokkal a piros ruhákkal, nagypapa?" 
„Azt a boltban vették az asszonyok. Alighogy levertek, egyszerre mind piros ruhát csinált magának. D e 

nem sokáig ám, csak míg nem jött a csúnya világ. Az én feleségem is hordta, de aztán neki is csak le kellett 
vetnie." 

„Hatvankét évet éltek együtt. Hatvankét évet. Tavaly halt meg szegény, nyolcvankét éves korában" -
mondja halkan az asszony. 

„Máma nem tartanak így ki a fiatalok!" - mondja halkan az öreg. 
„Mert szeretik a változatosságot" - mondja halkan Erzsi. 
„Hát bizony, ezek a gyerekek már mások, mint mink voltunk. Ezek már mások. D e a papa nem panasz-

kodhat a gyerekeire, a papa igazán nem panaszkodhat" - mondja halkan az asszony. 
„Úgy lettek nevelve!" - mondja halkan az öreg, és óvatosan a lányra pillant. 
Csend lesz. Hosszú, furcsa csend. Erzsi az ajtófélfának támaszkodva áll, a kávéfőzőre mered. Az asszony 

a lábos fülét markolja, mintha valami alattomos indulat ellen védekezne. Az öreg kinéz az ablakon. 
„Maga dolgozik már, Erzsike?" 
„Én vagyok a falusi védőnő. Sokra vittem!" 
„Itt?" 
„Nem itt. Mátranovákon. Mert én úgy vagyok, ahogy mondani szokták: senki nem próféta a saját hazájában." 
„Pedig már hívták ide is, de nem akar" - mondja halkan az asszony, s kezében a visszafojtott indulattól 

megemelkedik a lábos, csattan az asztalon. 
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„Ide? Most minek jönnék ide, anyuka? Minek? Nem akarok itt megpenészedni, érti? Megrohadni, mint 

maguk! Érti?" 
„Hát akkor, hová akarsz?" 
„ N e m tudom. Csak el innen. N e m tudom hová. Csak innen Nógrádból, el!" 
Az öreg kinéz az ablakon. Arca a havas fényben tiszta és nyugodt. Mintha semmit nem hallana. 
„ D e nem vertek ám le minket olyan könnyen. Jött a sztrájk. Csakhogy idehozták a Dubát, ezt az oltári 

állatot, az meg pénzt kapott az igazgatóságtól, meg hordószámra kapta a bort, hogy hajtson, meg abriktoljon 
minket. Kivittek a rendező elé. Sorba kellett állnunk. Aztán ordított, állat volt az, nem tudom milyen anya 
szülte, de ember n e m volt benne, annyi biztos. Sztrájkoltok? Sztrájkoltok, csirkefogók? Mert elmondott 
az mindennek bennünket . Aztán azt mondja: ha nem veszitek fel a munkát, minden tizediket lelövetem! 
És kezdte számolni. D e senki se szólt, hogy felvenné a munkát. Minden tizediknek ki kellett lépnie. Féltünk, 
de hát csak nem lövethet! Aztán mást talált ki. Megint sorba kellett állni a rendezőnél. Három csendőr 
odajött, az egyiknél volt bikacsök, a másik kettőnél puska, olyan háromszög félébe álltak, és be kellett 
menni a háromszögbe, a bikacsökös ütött , s ha elhajoltál, akkor kaptál a puskatussal. így álltunk sorba a 
verésért. Mintha ostyáért álltunk volna a templomban. Volt egy csendőr, az közben még kiabált is. Krisz-
tusból bohócot csinálni? A templomból kuplerájt? Tiétek volt a hatalom? Azt mégsem tudtátok csinálni? 
Csak a templomból kuplerájt? Krisztusból bohócot? Tiétek volt a hatalom? Azt mégsem tudtátok csinálni?" 

Hirtelen elhallgat, bólint. 

„Igazat is mondott" - mondja halkan. 

• • 

X - J ^ l ü n k az asztalnál. Kerényi aknavezető szavaiban keserű gúny bujkál, Pintér 
meg hallgat. Ujjukkal a csipketerítő csillagjait bökdösik. Kinn a konyhában rotyogva fő a pörkölt. Az öreg 
elaludt, Erzsi elment valahová. Az asszony megáll az ajtóban, egyik kezében fényes alumíniumtálcán három 
kis pohár, a másik kezében műanyagzsinórral befont üveg. 

„Itt van egy kis jatadra. Attól majd jobb lesz a kedvetek." 
Iszunk. De a két férfi nem derül kedvre tőle. 
„Erre a szénre a jövő év decemberéig van szerződésünk Tiszapalkonyával. Újabb feltárást nem engedélyez-

nek. De nem is baj, mert ez a szénvagyon úgysem fog tovább tartani." 
„És mi lesz azután?" 
„Semmi baj! Csak semmi pánik! Öt kőbánya fogja helyettesíteni a szénbányászatot." 
„És ipart telepítenek, hallom." 
„Hogyne! Annak érdekében, hogy ne horgásszuk le a fejünket." 
„És ha bezár a bánya, maga mit csinál?" 
„Én? Hát negyvenhat éves vagyok. Nyugdíjba megyek. Már tájékozódom az orvos felé." 
„Az orvos felé?" 
Tekintetük vidáman összevág. Barátok. Pintér nevet. 
„Mint a Kabai! A téli nagyvadászaton még vígan hajtotta a nyulat, de ha itthon van, akkor bizony fáj a 

szíve." 

A 
1 Í z M S Z M P Nógrád Megyei Bizottsága A széntermelés csökkenésének gazdasági és 

politikai hatásai Nógrád megyében c ímű jelentésében a következő adatokról és tényekről szerezhetünk tudo-
mást: 

1945 után az ország széntermelésének 13-14 %-át a nógrádi szénmedence adta. A megye 2,6 milliárdos 
iparfejlesztési alapjának 55 %-át fordították bányászati beruházásokra. A beruházott értékek többsége föld 
alatti létesítmény, s ezek a bányák felszámolása után semmiféle más célra nem használhatók. Kivételt csak 
a kisegítő üzemek, gépjavító műhelyek felszerelése és épületei jelentenek. 

1964-ben vetődött fel először a bányák megszüntetésének gondolata, egyrészt a nógrádi bányák rossz 
geológiai adottságai, másrészt a kitermelt szén alacsony fűtőértéke, harmadrészt az új energiahordozók (olaj, 
földgáz) megjelenése miatt. A második ötéves tervben a nógrádi bányák 1,5 milliárd forint állami dotációt kap-
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tak. Ezek a tények tették nyilvánvalóvá, hogy a szénmedence által termelt évi 3,8 millió tonna szén és a 
bányászatban foglalkoztatott 14 800 „fő" felesleges. A jelentés szavaival: „ennek ellenére 1965-ig a bányászat 
fejlesztés alá került". 

Az MSZMP Központi Bizottsága 1965. november 9-i ülésén tárgyalta a megye helyzetét és fejlesztésének 
vitás kérdéseit. Határozatot hoztak az új ipar telepítésére és a bányászatban foglalkoztatottak más munka-
körben való elhelyezésére. De az eltelt három év alatt szinte semmi nem történt. A KGST beruházással 
épülő, 4000-4500 főt foglalkoztató CENTROLIT-nak jövőre már üzemelnie kéne, de az építkezések előre-
láthatólag csak négy év múlva kezdődhetnek el. A nagyüzemekben 1500 főt, a könnyűiparban 1400 női 
munkaerőt, tíz kisebb üzemben összesen 1160 és a felszabaduló bányamelléküzemekből átalakított munka-
helyeken 227 főt sikerült csupán elhelyezni. Ezen kívül, az úgynevezett 2006-os kormányrendelet alapján 
600 munkást rokkantsági és 200 munkást kedvezményes nyugállományban részesítettek. Szó szerint: „töre-
kedtünk egyéb lehetőségek kihasználására is", ami azt jelenti, hogy 50 %-kal több fiatalt vonultattak be 
katonának, mint az elmúlt években, és 500 fiatal számára tették lehetővé, hogy az NDK-ba jeletkezzék 
munkára. 

Nógrád megye iparának 90 %-a nehézipar. A megye lakóinak 50 %-a él bányavidéken. Az összpárttagság 
68 %-a bányász. S bár a visszafejlesztés még nem érintette a „kolonizált törzsgárdát", de a „politikai és 
gazdasági vezetés felé már felmerült a bizalom kérdése". Az 1966. évihez viszonyítva 1967-ben az iparban 
foglalkoztatottak átlagkeresete 1 %-kal csökkent, s az elkövetkező öt évben előreláthatólag 10 %-kal fog 
csökkenni. Az elmúlt három évben a 100 keresőre jutó eltartottak száma 115 főről 124 főre emelkedett. 

Mivel állami szinten a megye sorsáról még nem született egyértelmű döntés, súlyos gondot okoz az is, 
hogy a megye vezetői nem tudják, milyen szakmák felé irányítsák a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. 
1960-ban „Ezer szakembert Salgótarjánnak" jelszóval mozgalom indult, a fizikai munkások nagy tömegeit 
ösztönözve a továbbtanulásra. Jelenleg 500 technikus végez fizikai munkát. 

A 
L JLz autóbusz a piactérről indul. Éjszaka nagy hó esett. Még sötét van, csak az 

óra mutat hajnalt. A váróterem zsúfolt. Falnak támaszkodva, topogva, vagy egymásnak dőlve a padokon; 
még erősen beszeszelve vagy az álmatlanságtól kábán. Vasárnapra virradunk. 

Sok a fiatal. Lányok is. Tűsarkú cipőben, agyonfagyva. A bár csak kettőig tart nyitva, de valamilyen 
mulatság is volt, aminek nemrég lett vége. Van aki itt, a váróban töltötte az éjszakát. Büdös van, a hidegben 
erős szagot kap a cigarettafüst. Amikor rágyújtok, egy fiú cigarettát kér. „Vehetek kettőt?" „Tessék." A 
sarokban egy lány vár a cigarettára, mohón szívja. Tupírozott haja zilált, ezüstlaméból készült ruhája kilóg 
az ócska télikabát alól. Elterjed a hír, hogy a nagy hó miatt nem mennek a buszok. „Ha nem megy, majd 
megyünk a kocsmába!" - mondja egy sápadt cigányfiú. A szolgálati helyiségből kilép a sofőr, egy kanna 
meleg vizet cipel. „Megyünk, Jóska bácsi?" Jóska bácsi nem válaszol. 

Fél órás késéssel indulunk. Az autóbusz bizonytalanul kanyarog az érintetlenül havas hegyi úton. Az 
egyik megállóban, indításnál, megcsúszik. Jóska bácsi ismét indít, de egyre jobban fordulunk az árok felé. 
Mindenki kiáltozni kezd, az árok meglehetősen mély lehet. Jóska bácsi ügyeskedik, de most már az árok 
peremén forog a hátsó kerék. Ki kell szállni. Bemászunk az árokba, az árokban derékig áll a hó. Onnan 
azonban ki lehet nyomni a buszt . Mindenki nevet. Kinyomjuk. A másnapos hangulat otthonossá oldódik. 
Akik leszállnak, integetnek. A fiúk sötét nadrágjának szára alól piros harisnyák villannak elő. Mire fölérünk 
a községbe, az autóbusz kiürül. 

Kerényi Lajos a kocsmában vár. Reggeli misére harangoznak, a dombnak tartó fehér úton néhány fekete 
öregasszony baktat fölfelé. Különben üresek az utcák. A kocsma tele van, most gyújtanak be a kályhába. 
Az emberek a söntéspult köré tömörülnek. 

„Két üvegkorsó sört" - mondja Kerényi. 
A csapos elfordul és két üveg sört tölt a korsókba. Miközben iszunk, valaki ugyanezt kéri, de a csapos 

nem ad. 
Miután megittuk a sört, átmegyünk a bányairodába. Itt van, nem messze. Földszintes épület, közvetlenül 

a táró feketén tátongó szája mellett. Levetkőzünk és beöltözünk. Kerényi kiteríti a bánya térképét, megmu-
tatja azt a körülbelül négy kilométer hosszúságú vágatot, a nyugati fővágatot, amelyen végig fogunk menni. 

„Szerencséje van, még dolgoznak is. Éjjel nem tudtak kijönni a csillék, mert rövidzárlat volt. Most kell 
kihozni, mert különben összefagy a szén." 
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_________ 2000 
Meggyújtjuk a karbidlámpákat, elindulunk. Előttem megy, én baktatok utána. Jó órát gyalogolunk így 

a sötétben. Ez a furcsa, magányos gyaloglás összehoz. Néhol sugárban ömlik a víz, nem lehet kikerülni. 
Szó nélkül megyek át ezeken a vízeséseken. Figyeli, tetszik neki. Egy idő után a keresztnevemen szólít, 
tegez. Furcsa elképzelni a havas legelőket, az erdőket és a réteket a fejünk fölött: tán jár is ott valaki, s 
nem tudja, hogy nyolcvan méterrel a lába alatt két ember baktat, beszélget. 

Sokat beszélünk. Elmondjuk az életünket egymásnak, cserébe. Kerényinek már az apja is bányász volt, 
de őt taníttatták. Pécsett érettségizett. Utána mégis visszajött a bányába, majd a központban dolgozott az 
irodán, és közben elvégezte a Felsőfokú Technikumot. Bármiről beszélünk, az itt a föld alatt valami meg-
határozhatatlanul gyengéd vagy tán nosztalgikus hangsúlyt kap, mintha a szavaknak is más értelme lenne, 
de legalábbis más érzelmi töltése; nyugodtabbak vagyunk, mint a föld felszínén. Talán csak a csönd miatt. 
Néhol ugyan zúg egy-egy szellőztető berendezés, víz is csöpög, a lépteink is csikorognak, mégis más csend 
ez, mint odafönn. 

„Micsoda rablógazdálkodás folyik itt, micsoda rablógazdálkodás! Engem köteleztek, hogy végezzem el a 
technikumot, de nem csak engem! Tavaly a telepen két millió forintért fürdőt építettek... Pedig már tudták. 
Mert akármit tudnak, mintha egyetlen szót ismernének csak: fejlesztés, fejlődés, fejlesztés, fejlődés... Mi-
csoda rablógazdálkodás folyik itt! Emberrel, anyaggal..." 

„Nem lehet mindent előre kiszámítani." 
„Hát persze... de ez... itt sok olyan dolog..." 
Nem fejezi be a mondatot, egy cseppnyi bizalmatlanság csúszik a hangjába, de azért mégis hozzáteszi: 
„Mennyi ember ment tönkre ebben az egészben!" 
A beszélgetés túl élesnek tűnik, kitérek. 
„Hogyan lehetséges, hogy ezek az öreg bányászok mégis olyan sokáig élnek?" 
„Más életük volt, nem olyan, mint a mienk. Reggel hatkor kezdődött a műszak. Hét óra volt, mire dolgozni 

kezdtek. Aztán három óra ebédszünet, és megint vissza, estig." 
„Csak nem azt akarod mondani, hogy könnyebb volt nekik?" 
„Nem. De nyugodtabb. Ma minden gombnyomásra megy. Ma műszakkezdés után tíz perccel dolgozni 

kezdenek. Aztán lenyelik a hideg ebédet. És neki újra a munkának. Ha keresni akarnak. Nem is tudom... 
A tempó. A tempó változott meg." 

Felkapaszkodunk egy úgynevezett siklón. Itt már minden nedves és meleg. A támfalak között szén csillog, 
a lábunk alatt is szén gyúródik sárrá. Az egyik oldalvágatban csillék állnak, mögöttük pedig vagy tizenöt 
bányász. Megállunk, köszönünk, nézzük egymást. 

„Hát végeztek, végeztek?" - kérdezi Kerényi. 
Az emberek sokáig nem válaszolnak. Sok fehér, egymástól elkülöníthetetlen arc a sötét háttér előtt. A 

legközelebb álló szólal meg legelébb: 
„Végeztünk volna..." 
„Elég gyorsan..." - mondja Kerényi. 
„Meg a brigádgyűlés miatt is.. ." 
„Persze... De úgy tudom, hogy az csak háromkor kezdődik" - mondja Kerényi. 
Nem értem, miért hazudik. Hiszen nagyon jól tudja, hogy kettőkor kezdődik a brigádértekezlet. Egyszerre 

többen is kijavítják. 
„Nem háromkor, hanem kettőkor!" 
„Ja úgy! Kettőkor!" - mondja Kerényi és az órájára pillant. - „De addig még vagy másfél órájuk lett 

volna..." 
Az emberek nem válaszolnak. 
Kerényi most éppen olyan ravaszul segíti ki őket, ahogy az előbb hazudott. 
„Hát persze, amíg kimennek, meg lefúrdenek..." 
Némi helyeslő mozgolódás támad, de szó nem hangzik. 
Elbúcsúzunk. 
„Jószerencsét!" - mondják kórusban, ám halkan és kelletlenül. 
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i s m é t egy siklón kapaszkodunk fölfelé. Egyre melegebb, nyirkosabb a levegő. 
Kerényi megáll, körbemutat. 

„Ez már a fejtés." 
Mintha zsákutcában állnánk vagy egy folyosó végén. A mennyezetet vastámok tartják. Elmagyarázza a 

frontfejtés technikáját. 
Két párhuzamos vájatot öszekötnek egy folyosóval. A folyosó vastámokkal és gúlákkal van kibélelve, és 

ahogy eddig a vájatok befelé haladtak, most a folyosót kezdik tágítani, egész hosszában, az ellenkező irányban, 
tehát visszafelé a vájatok kiinduló pontjához - az egész fronton. Ezáltal az egész szénréteget ki tudják fejteni, 
s amilyen gyorsan haladnak előre, olyan gyorsan viszik előre a vájatokat összekötő folyosót - a frontot. A 
kivett tárnok helyére bezúdul a föld, s ezt a földdel feltöltődött üreget nevezik rablott területnek. 

„És ezek szerint, ahogy mentek előre, úgy süllyed fölöttetek a táj?" 
Nevet. 
„Hát persze! De ki veszi észre azt? Csak a fák, meg a bokrok. Talán. De ha egy erdő kiszárad, nem 

beszél. Nyugodtan rabolhatunk tovább." 
Cigarettát vesz elő, leülünk az üres csillék alá. Sokáig hallgatunk. A víz csendesen csepeg. Aztán hirtelen 

robaj, a vastámok mögött, a rablott területre kövek omlanak. 
„Remélem, nem félsz?" 
„Miért félnék?" 
Ismét hallgatunk. Egyenletesen csurog a kő, furcsa, sikító hangot adnak a vasak. 
„Mondd, te párttag vagy?" - kérdezi. 
„Nem vagyok." 
Megszívja a cigarettát, és olyan készen pereg a mondat, mintha régen megfogalmazta volna már. 
„Nem hiszem, hogy ez az egész, amit itt csinálnak, jóra vezethet. Mert ami itt húsz év alatt ezzel a mun-

kásosztállyal történt, az ép ésszel nehezen felfogható. És nehogy azt hidd, hogy ezt ha nem is tudja, de 
nem érzi mindenki. Mindenki! Már senki nem hisz semmiben. Abban sem, hogy a szénbányászatra tényleg 
nincsen szükség. Mert ha azt mondanák, hogy nagyon nagy szükség van rá, abban sem hinne senki sem. 
És én azt mondom, hogy ha itt öt év múlva kiderül, hogy nincs is annyi olaj, meg nincs is annyi földgáz, 
akkor nagyon nagy baj lesz. Mert szétugratni a népet, az könnyű. De lehet-e majd újrakezdeni? Mindig 
mindent újrakezdeni! Most gondoskodnak rólunk! Ugyan hogyan? Azt hiszed, hogy aki eddig hazavitte a 
háromezret, meg a háromezerötszázat, az ezernégyért dolgozni fog? Ezzel az egész ipartelepítéssel is pofára 
fognak esni! Aki keresni akar, annak nem kell az ipar, amit idetelepítenek. Az elmegy majd Tapolcára, a 
bauxitbányába. És nem fél-fizetésért. Vagy leszázalékoltat ja magát." 

„Te miért nem mész el?" 
„Elmentem volna, hívtak. De itt élnek a szüleim, ők már nem akarnak. És igazság szerint, nem is tudtam 

volna őket hová tenni. Kaptunk volna lakást, de ők külön laknak, megszokták. Nem lett volna jó úgy 
összezsúfolódni. És különben is, nekem már nincsen kedvem egy olyan új életet felépíteni, amit majd mások 
úgyis összedöntenek." 

„És akkor, mit fogsz csinálni?" 
„Nyugdíjba megyek." 
Visszafelé a négy kilométeres utat szó nélkül tesszük meg. Néha azért biztatóan rám villan kék szeme. 

TJ 
X X a érdeklődöm, hogy nincs-e a bányászok között valami mozgolódás, bizalmat-

lanul néznek. A szemekben a rendőrbesúgónak járó undor vagy alázat. És mindenki vállat von: nem, nincsen 
semmi ilyesmi. Van, aki az ötvenhatos tapasztalatokra hivatkozik: az akkori sztrájkok szervezői és vezetői 
itt élnek ugyan, de több évi börtön tapasztalatával a hátuk mögött. Másrészt a leépítés olyan fokozatos, 
hogy a nyomában támadó elégedetlenség is szétpereg. A hangulatot a félelem és a remény határozza meg. 

A bányák vezetői a termelési mutatók stagnálásáról panaszkodnak. És olyanfajta felelőtlenségről, ami 
ismeretlen volt ebben a különböző okokból szigorú bányásztársadalomban. Visszatérő téma a robbantásokhoz 
használt robbanóanyag indokolatlanul nagy mennyisége. És az ital. A bányászok mindig sokat ittak, de azt 
mondják, ennyit soha. 
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= = = = = 2000 
A Susán Balázs brigádjának értekezlete is az ital jegyében zajlik. Fél három van, mire összegyűlik a társaság 

az irodaépületben. Az ötvenes létszámú brigádból harminchatan jöttek el, a pálinka mennyiségét azonban 
ötven emberre méretezték. Mielőtt elkezdődne az értekezlet, el is fogyasztják. Négy pohár jár körbe, a 
kocsmából kérték kölcsön. Kisüsti. A hangulat egyre emelkedik, csak a brigádértekezlet „előadója" nem 
érkezik meg. Utoljára a kocsmában látták, valaki átszalad, de az előadó nincsen már ott. Talán átment a 
másik kocsmába, de az két kilométerre van. Kerényi Lajos odahív valakit, elvonulnak, majd a frissen kine-
vezett előadó megkezdi a brigád munkájának értékelését. Magas, nagyon kövér, vörösarcú ember. A felemelt 
normáról és a magas robbanóanyag-fogyasztásról beszél. Szóba kerül a „vastám-pénz" is, amit a brigádkirán-
dulásra kellene fordítani. Az első hozzászólók elmondják, hogy a vastám-pénzt ők, személy szerint, szívesen 
fordítanák brigádkirándulásra, mert „a szocialista emberré válás feltételei között szerepel a közös kirándulás 
és szórakozás is", de nincsenek meggyőződve arról, hogy minden munkatársuk ezen a véleményen van. És 
ettől kezdve mindenki ugyanezt mondja el, amiből nyilvánvaló, hogy senki nem akarja a „vastám-pénzt" 
beadni a közös kasszába. Aztán egy finom ruhába öltözött férfi felugrik, és vörösre gyúlva kijelenti, hogy 
nem tudja miről beszélnek a többiek, amikor meg sem kapják a vastám-pénzt, de amit nem kapnak meg, 
azt ő is szívesen adja a közös kasszába. Óriási röhej. A fiatal, mosolygós főmérnök zavartan igyekszik meg-
magyarázni, hogy azért nem kapták meg a vastám-pénzt, mert elveszett egy vastám, és azt levonták a vastám-
pénzből. De most megkerült a vastám, mert csak adminisztrációs hiba volt, és meg is kapják a vastám-pénzt. 
ő egyben azt javasolja, a brigád szavazzon, hogy a vastám-pénzt közös kasszába akarják-e tenni. 

Itt megfeneklik az értekezlet. Senki nem akar szavazni. Hiszen nincsenek itt a többiek. És helyettük, az 
ő pénzük felől, nem lehet másoknak dönteni. Már úgy tűnik, semmi lényegesről nem lesz szó, amikor feláll 
egy átlátszóan kék szemű, szikár férfi, és nyugodt hangon közli, hogy „ilyen szemét körülmények között" 
még a jelenlegi normát sem lehet teljesíteni. Hosszú, feszült csend támad. De a következő felszólalók megint 
a vastám-pénz körül keringenek. Közben elfogyott már a pálinka is. Behoznak három láda sört. 

Kerényi Lajos emelkedik szólásra. Rövid beszéde politikusi remeklés. Mintha patikamérlegen egyensú-
lyozta volna ki a szavait. A zsargonnal és a közszájon forgó szakkifejezésekkel jelzi: a ti emberetek vagyok; 
néhány gazdaság-politikai elmefuttatással, és hangsúlyosan elhelyezett idegen szóval viszont jelzi: közületek 
jöttem, de azért felettetek állok. Arról beszél, hogy szó sincs normarendezésről. Sőt, még normakiigazításról 
sem. Mégis szükséges, hogy a termelés volumene emelkedjék, mert a bánya 109 %-ra teljesítette ugyan a 
tervét, de alacsony termelékenységgel. Ami abból ered, hogy 39 létszámfeletti emberük van. És itt szónoki 
fordulat következik: Ezek az emberek felszámolt bányákból valók! Nekik is dolgozni kell! Ők is kenyeret 
akarnak adni a családjuknak! Majd hosszú szünetet tartva, visszatér a realitásokhoz: jelenleg, műszakonként, 
egy személyre 53 q kitermelt szén jut, ahhoz azonban, hogy a termelékenységi mutató kielégítő legyen, 56 
q-t kellene kitermelniök. Ez nem lenne nagy teljesítmény, hiszen régen termeltek ők többet is! És ismét 
fordulat a lelkek felé: gondolják meg, a bányát 1970-ben be kell zárni! És végül: ha emelkednének a terme-
lékenységi mutatók, akkor ez az időpont még 1973-ra is kitolódhat. 

Mindenki bólogat. Kerényi leül. Suttogok, arcunk egészen közel kerül, érezzük egymás lehelletét. 
„Mindabban, amit elmondtál, valami nem tetszik nekem." 
„Na persze! Öt évvel ezelőtt három méteres rétegből dolgoztunk, most meg másfél méteresből!" 
„Délelőtt egészen máshogyan beszéltél!" 
„Hazudni kell." 
„Délelőtt azt mondtad, hogy nem lehet tovább!" 
Elfordul, nem válaszol. Mintha nem hallaná. Az elnök bezárja az értekezletet. 
A brigádértekezlet a kocsmában folytatódik. Nagy asztalnál ülünk, iszunk. Kerényi elkerüli a pillantáso-

mat, s ha szólnék hozzá, kitér. Végül úgy alakul, hogy el se tudok búcsúzni tőle. 

A 
1. X. megyei tanács ipari osztályának vezetője, Gombár János, kiteríti a szalvétáját 

az íróasztalán, házikolbászt és kenyeret vesz elő. Paróczai Péter, a fiatal, rózsásan piros arcú főmérnök 
aktákat lapoz. Kellemes meleg van, enyhe fokhagymaszag. Az osztályvezető teli szájjal beszél. 

„Hát bizony, ez az egész ipartelepítési dolog elég toldozgatás-foldozgatás jellegű. Az a baj, hogy a megye 
iparának struktúrája nem elég dinamikus. Nagy beruházás nincs. Mert nem tartozunk az iparilag fejlesztett 
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= = = = = 2000 = = = = = = = = = = ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = : 
megyék közé. Csodálkozik? Hiszen mi iparilag fejlett megyének számítunk! Ezzel az iparral! Képzelje el! 
Pénz kellene. 300 milliót kértünk, most van a dolog döntés alatt." 

Paróczai főmérnök felpillant az aktáiból. 
„Én úgy hallottam, hogy már megszületett a döntés. És nem kaptuk meg!" 
Gombár csodálkozik, és jó nagyot harap a kolbászból. 
„Igen?" 
„Úgy hallottam." 
„Na az nagy baj lenne.. . Mert ugye, az új mechanizmusban csak akkor hajlandók idetelepülni a gyárak, 

ha fizetünk nekik. Például a Ganz-MÁVAG 30 milliót kér. A fővárostól kapna 5 milliót, maga hozzátenne 
még 50 milliót, így szedi össze a pénzt. Mi csak erősködünk, erősködünk, de ha nem adnak pénzt, akkor 
nem lehet. Akkor nem jön a Hídgyár sem. 1968 előtt persze könnyebb volt, mert egy képviselő vagy egy 
megye-titkár az összeköttetéseivel ki tudott hajtani 1-2 milliót... De most ez nem megy. . ." 

Összecsomagolja a tízórai maradékát. 
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nvomr>ficoop 
Budapest, XII., Hajnóczy József u. 4. 

Telefon: 550-494, 562-651. 
Fax: 550-376, telex: 22-4097. 

Az alábbi szolgáltatásainkkal 
állunk kedves ügyfeleink rendelkezésére: 

könyvkiadás, 
kiadványszervezés. 

katalógusok, prospektusok, szórólapok, gyártmányismertetők 
árjegyzékek, naptárak és egyéb nyomtatványok magas szín-
vonalú elkészíttetése igény szerinti grafikai, fotó- és tipográfiai 

tervezéssel, 

Nyomdai szolgáltatás 
(Budapest Xl„ Kalotaszeg u. 20. 

telefon és telefax: 612-222), 

Több színes nyomdatermékek, ügyviteli nyomtatványok, rek-
lámkiadványok, leporellók üdvözlőkártyák, meghívók, névje-

gyek és öntapadós címkék, • 

Rövid szállítási határidő -
kedvező áron. 

nvomDficoop 
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D T O ^ V ^ I ^ N 

Októberben megjelenik! 

Nemeskürty István 

A magyar történelem az igaz krónika 
rendje szerint 

A szerző minden magyart érdeklő könyvet írt ismét. Magyarország történetét. Időrendben halad. 
István király tettei, a keresztény Magyarország, villongások a trónutódlás körül stb. És mindig 
számtalan érdekes adat, ami megragad az olvasóban. Akár arról ír, hogy Szent László rájön, meg 
kell teremtenie a múltat, s bár ő a megvakított Vazul unokája, a Szent jobbot ereklyetartóba foglaltatja, 
akár egy-egy magyar kormány tagjainak „lexikoncikkeit" írja le, lebilincseli olvasóját. Érdekes a 
trianoni békeszerződés aláírásának eseménysora, az 1947-es békeszerződés aláírása és minden részlete 
a könyvnek. Magyar történelem egy „országlakos szemével" - ahogy szerényen nevezi művét a szerző. 

A borítón Hollósy Simon (1886-1917) festménye szerepel. Hollósy az európai hírű müncheni 
festőiskola vezetője (1886-1917) s ezzel párhuzamosan a nagybányai műhely első alapítója és első 
irányító mestere. Rákóczi induló címen 1897-től tervezte egy életen át magyar" mivoltunkat, 
történelmünket, vágyainkat kifejező nagyszabású festményét. A nagy mű sohasem készült el, de vagy 

tucatnyi ránkmaradt változata önmagában is megannyi remeklés. 

Ára: 230,- Ft 
Árusítják a könyvesboltok és megrendelhető 

a kiadónál közvetlenül is: 
DOVIN MŰVÉSZETI KFT 

1016 - Budapest, Tigris u. 46. 
156-9115 
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15 PLUSZ 1% KAMAT 
A D Ó M E N T E S E N ! ! 

Március 13-a után lejáró határidős szerződésekre évi 1 % prémiumot fizet bankunk. 

A Budapest Bank Rt. Értékpapír Irodája 
megemelt hozammal kínálja 

6, 12 és 24 hónapos 
lejáratra határidős árfoiyamgaranciás kötvényszerződését. 

Ez a szerődés előre meghatározott névértékű (pl. 10 000 Ft, vagy többszöröse) kötvény 
megvételét és letétbe helyezését jelenti, 

amiről az Ügyfél letéti szerződést kap kézhez. 
A szerződés lényege Ügyfelünk számára: 

a garantált, névértéken történő visszavásárlás a lejáratkor, 
az ugyancsak garantált kamat, amely 

Eddig + prémium 
6 hónapra 10 000 Ft után 700 Ft + 50 Ft kamatprémium 

12 hónapra 10 000 Ft után 1500 Ft + 10,0 Ft kamatprémium 
24 hónapra 10 000 Ft után 3300 Ft + 200 Ft kamatprémium 
Ez az összeg adómentesen kerül kifizetésre a lejárat napján. 

Amennyiben a lejárat előtt fel kívánja bontani a szerződését, az alábbi hozadék illeti meg: 
3 hónap után 10 000 Ft-ra 220 Ft 15 hónap után 10 000 Ft-ra 1720 Ft 
6 hónap után 10 000 Ft-ra 520 Ft 18 hónap után 10 000 Ft-ra 2160 Ft 
9 hónap után 10 000 Ft-ra 900 Ft 21 hónap után 10 000 Ft-ra 2620 Ft 

12 hónap után 10 000 Ft-ra 1300 Ft 
ha 1989. március 13-a után kötötte meg szerződését. 
NE HAGYJA KI EZT A LEHETŐSÉGET! 

Forduljon hozzánk bizalommal minden értékpapírügyben! 
Várjuk Önt a Budapest V., Deák Ferenc u. 5. sz. alatti központunknál, és kirendeltségeinknél. 

Telefon: 182-007. 

B u D a p e s t B a n k R Í 
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A legrövidebb távra a 
legmagasabb kamatot! 

ÚJABB KAMATEMELÉS! 
A Z ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS 1989. JÚLIUS l - T Ő L MEGEMELT 

K A M A T O K K A L KÍNÁLJA A 

KINCSTÁRJEGY 
EZÉVI ELSŐ SOROZATÁT. AZ ÚJ KAMATOK: 

3 hónapra bruttó évi 16% 
6 hónapra bruttó évi 17, 5% 
9 hónapra bruttó évi 19%. 

Valamennyi, júliusban illetve azt követően vásárolt kincstárjegy már az új fel-

tételek szerint kamatozik. A kamatjövedelmet adófizetési kötelezettség terheli. 

A kincstárjegyet mind belföldi magánszemélyek, közületek, gazdálkodó szerve-

zetek és jogi személyek megvásárolhatják. Államilag garantált. 

C Í M L E T E K 

10 000 Ft 100 000 Ft 1 000 000 Ft 
Megvásárolható az ország összes pénzintézeténél: 
az OTP egységeinél, a takarékszövetkezeteknél, 

a biztosítóknál és valamennyi banknál. 
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 
B - D Ú R ZONGORAVERSENY K.595 
C - D Ú R ZONGORAVERSENY K.415 

R Á N K I D E Z S Ő ( Z O N G O R A ) 
L I S Z T F E R E N C K A M A R A Z E N E K A R 

H A N G V E R S E N Y M E S T E R : ROLLA J Á N O S 
SLPD, M K , H C D 12825 

LISZT FERENC HANGSZEREI 
A B U D A P E S T I LISZT F E R E N C M Ú Z E U M B A N 

ELSŐ M E F I S Z T Ó KERINGŐ, ROMANCE O U B L I É E , 
EN RÉVE, VI. MAGYAR RAPSZÓDIA S T B . 

J A N D Ó J E N Ő 
S L P D 31087, H C D 31176 

OTTORINO RESPIGHI 
BELFAGOR 

OPERA 2 F E L V O N Á S B A N , E L Ő ÉS U T Ó J Á T É K K A L 
SASS SYLVIA ( S Z O P R Á N ) 

G I O R G I O L A M B E R T I ( T E N O R ) 
M I L L E R L A J O S ( B A R I T O N ) 

P O L G Á R L Á S Z L Ó (BASSZUS) 
M A G Y A R Á L L A M I H A N G V E R S E K Y Z E N E K AR 

V E Z É N Y E L : L A M B E R T O G A R D E L L I 
OLASZ N Y E L V E N 

E L S Ő L E M E Z F E L V É T E L 
S L P D 12850-52, H C D 12850-51 

A FELKELŐ NAP HÁZA 
N E M Z E T K Ö Z I N É P Z E N E I F E S Z T I V Á L 

S Z E G E D '88 
S E B E S T Y É N M Á R T A , S Z V O R Á K K A T A L I N , 

B E R E C Z A N D R Á S ( É N E K ) 
M É T A , T É K A , Ö K R Ö S , 

K A L Y I JAG E G Y Ü T T E S ÉS MÁSOK 
SLPX 180157-58 

HMGAIOraffl 
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MEGRENDELEM 
a 2000 című Irodalmi és Társadalmi Havi Lapot, és kérem az alábbi címre kézbesíteni: 

N E V E M 

C Í M E M 

A Z E L Ő F I Z E T É S D Í J A : N E G Y E D É V R E : 8 7 F O R I N T / F É L É V R E 1 7 4 F O R I N T / E G É S Z É V R E 3 4 8 F O R I N T . Az előfizetési díjai a fenti 

címen nyugtával jelentkező kézbesítőnek fizetem. 

A L Á Í R Á S O M 

A M E G R E N D E L Ő L A P O T B O R Í T É K B A N , B É L Y E G N É L K Ü L AZ A L Á B B I CÍMRE FOGOM FEL-
ADNI:Postahivatal,Helyben. BUDAPESTRŐL:Budapest ,Postaigazgatóság,Hírlaposzlály:Bp. Postafiók4.1360. 

MEGRENDELEM 
a 2000 című Irodalmi és Társadalmi Havi Lapot, és kérem az alábbi címre kézbesíteni: 

N E V E M 

C Í M E M 

. A Z E L Ő F I Z E T É S D Í J A : N E G Y E D É V R E : 8 7 F O R I N T / F É L É V R E 1 7 4 F O R I N T / E G É S Z É V R E 3 4 8 F O R I N T . Az előfizetési díjai a fenn 

rímen nyugtával jelentkező kézbesítőnek fizetem. 

A L Á Í R Á S O M 

A M E G R E N D E L Ő L A P O T B O R Í T É K B A N , B É L Y E G N É L K Ü L AZ A L Á B B I CÍMRE F O G O M F E L -
ADNI:Postahivatal,Helyben. BUDAPESTRŐL:Budapest,Postaigazgatóság,Hírlaposztály:Bp. Postafwk4.1360. 
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Czilczer Olga 

SZÉP KIS BIRODALOM! 

Micsoda útra gömbölyödött a Hold, a fényei-

ket V-alakzatokba vetítő csillagok, bedőlni 

kellene már. Pár órát aludni." De Héliosz, a 

napisten nem vette észre a diszkrét ásításo-

kat. Különben nem fogott volna be, nem hajtott 

volna tova szétguruló kerekekkel. 

A szekér a szemhéjak zátonyán. Ám a kerék-

nyomok egy hajdan is kétes fényben tündöklő s 

mára letűnt birodalom határait sejtetve még 

itt-ott láthatók. 

Megéltem hat világháborút, s valahányszor 

az ég újrafelosztását. Álmomból mi maradt? Előt-

tem egy lakatlan térség homályba vesző háromszö-

ge. A befogók mentén hómezők és a föllazított 

lég, bevetve testtelen szárnyakkal, szárnyat-

lan madarakkal. Az átfogó a szokatlanul forró 

nyár hevétől kiégett folyóval szegélyezve. 

Szép kis birodalom! Lehet-e várni, hogy föl-

villantsa, percre is beragyogja egy isten? 

A MÁSODIK FEKETÉNÉL 

Szeretném rajtakapni tükörképem, mikor elvál-

va tőlem, elúszik egy perc törtrészeivel, kis szín-

játszó hullámok rajától kísérve. 

Tervem a következő. Ültömben a medence szélén, 

mondjuk a második feketénél utánaugrom. A hajánál 

fogva a szint alá vonom. A végsőkig fogva tartom, 

miközben a fülébe suttogok egy erre a célra odaké-

szített tölcsér segítségével. Ettől persze — akár 

el is engedhetem — megnyugszik egészen. 

Hahhal és hadovával kezdem. Csak később hoza-

kodom elő a nehezebben érthető barambenemekkel és 

benemkohomokkal. így szinte bizonyos, hogy mire a 

nevéhez érek, már eszébe se jut a kávé íze, hason-

líthatatlan illata. 
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Simon mágus 
DANILO KIS 

T 
Aizenhét esztendővel a názáreti Jézus halála és csodálatos feltámadása után a por-

lepte utakon, melyek át- meg átszelik Szamáriát s melyek a szeszélyes homok játékszereként vesznek a 
pusztába, feltűnt az az ember, akit tanítványai Mágusnak, Simon mágusnak hívtak, ellenségei pedig a 
„Borborita" gúnynévvel illettek. 

Egyesek szerint Szamária egy eldugott kis falucskájából, Gitából származott, mások Szíriát vagy Anatóliát 
emlegették. Az igazsághoz tartozik, hogy ő maga is csak növelte e rejtélyességet, mert a származását firtató 
ártatlan kérdésekre csak széles kézmozdulattal válaszolt, amely éppúgy jelenthette akármelyik falut, mint 
az égbolt kék végtelenjét. 

Közepes termetű, izmos testalkatú férfi volt. Göndör fekete haja feje búbján már ritkulni kezdett, s 
szintén fekete, borzas szakállába fehér szálak vegyültek. Arcéle a hajlott, csontos orral birkára emlékeztetett. 
Egyik szeme nagyobb volt, mint a másik, s ettől vonásai kissé szarkasztikus kifejezést nyertek. Bal fülében 
arany fülbevalót hordott: egy kígyó, mely saját farkába harap. Derekát többszörösen körültekerte lenkötéllel, 
amely cirkuszi kellékként is szolgált: a kötelet néha maga elé állította s a bámészkodók döbbent szemei 
előtt felmászott rajta, mint valami rúdon. Máskor a kötelet egy ökör nyaka köré tekerte, s az állat fejét, 
varázsigéket mormolva, kardjának egyetlen csapásával vágta le. 

Egy pillanatig a törzs és a fej külön fekszenek a puszta homokjában, majd a mágus elmondja ugyanazt 
a varázsigét visszafelé, s a fej összeforr a testtel, a lenkötél pedig az állat nyakáról a porba hull. Simon akkor 
kioldja a csomót, s a kötelet immár derekára köti. Ha valaki a nézők közül ellenőrizni akarja a kötél anyagát, 
Simon mint egy botot feléje nyújtja a merev kötelet, amely abban a pillanatban, amikor a kételkedő megfogja, 
elernyed, s kis porfelhőt kavarva a földre hull. 

Egyformán jól tudott görögül, koptul, arameusul, héberül, ismerte a helyi dialektusokat is, bár ellenségei 
szerint ezeket a nyelveket mind idegenes hangsúllyal beszélte. Simon nem sokat adott a híresztelésekre, 
sőt, mintha még terjesztette is volna őket. 

Mondják, éles eszű ember, és - különösen ha tanítványai és követői vagy nagyobb tömeg előtt beszélt -
kitűnő szónok volt. „Szeme ilyenkor kigyúlt, mint a csillag" - jellemzi egy tanítványa. „Tekintete parázna, 
hangja eszelős" - jegyzi fel róla ellenségeinek egyike. 

A Keletről Nyugatra és Nyugatról Keletre vezető kusza ösvényeken Simon mágus számtalan igehirdetővel 
találkozott, útjaik gyakran keresztezték egymást. János és Pál tanítványai, mint ahogy János és Pál maguk 
is, a názáreti Jézus tanítását hordíák szét a világban, a názáreti Jézusét, akire még jól emlékezett Palesztina, 
Júdea és Szamária népe. Simon gyakran fedezi fel sarujuk nyomát egy-egy falu határában. A falu a napszakhoz 
képest szokatlanul csöndes, csak kutyaugatás és hangos bégetés hallatszik. Aztán Simon fülét a távolból 
erős és átható, bár még nem egészen kivehető férfihang üti meg; az apostolok vannak itt, s ingó hordókon 
állva a világ és az isteni teremtés tökéletességét prédikálják. Egy kunyhó hűvösébe húzódva Simon megvárja, 
míg továbbindulnak. Ekkor utánuk siet a faluba, mielőtt még szétoszlana a nép, s kíséretétől körülvéve 
prédikálni kezd. 

Az apostolok érveléseitől kifáradt tömeg csak ímmel-ámmal gyűlik köré. „Most hallgattuk végig Jánost 
és Pált" - mondják neki. „Egy álló esztendőre elegünk van a szavakból." 

„Én nem vagyok apostol" - mondja Simon - „Én közületek vagyok egy. Ők a fejetekre teszik a kezüket, 
hogy megszálljon benneteket a Szentlélek - én a kezeimet felétek nyújtom, hogy kihúzzalak benneteket a 
porból." S itt felemeli kezét, hogy köntösének széles ujjai nagy ráncokban omlanak le, s látni engedik szép 
fehér karját s finom ujjait, amilyenek csak a szemfényvesztőknek és a dologtalanoknak vannak. 

- ő k - folytatja Simon - az örök üdvösséget kínálják néktek: én a megismerést és a sivatagot. Aki akar, 
kövessen. 
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A nép már megszokta ezeket a toprongyos vándorokat, akik leggyakrabban Kelet felől bukkantak fel, 

néha egyedül, néha kettesben, néha híveik kíséretében. Voltak, akik tevéiket, öszvéreiket a falun kívül, a 
hegy lábánál vagy a közeli völgyben hagyták, mások fegyveres kísérettel érkeztek, ezek prédikációi fenye-
getésre és komédiára hasonlítottak inkább, megint mások öszvéreik hátán jöttek, s az állatról le sem szállva 
akrobatamutatványokat végeztek. Az elmúlt tizenöt évben azonban, valami Názáretinek a halála óta fiatal 
és egészséges férfiak kezdtek feltünedezni, pelyhedző szakállal vagy éppen csupasz állal, fehér köntösben, 
kezükben pásztorbottal, s magát mindegyik apostolnak vagy Isten gyermekének hívta. Sarujukat por lepte 
be a hosszú úton, beszédük pedig úgy hasonlított egymásra, mintha ugyanabból a könyvből tanultak volna; 
ugyanazt a csodát emlegették, melynek mind szemtanúi voltak: az a bizonyos Názáreti a szemük láttára 
változtatta át a vizet borrá, s lakatott jól egy egész népet egy pár hallal. Néhányan azt állították, hogy a 
szemük láttára szállt az égbe vakító fényesség mellett s galambként tört az ég felé. A vakok, akiket eleven 
tanúbizonyságként vezettek magukkal, megerősítették, hogy ez a fényesség a szemük látását megperzselte 
ugyan, de lelküket ragyogásba borította. 

Magukat mind az Isten fiainak vagy az Istenfiú fiainak hívták. Egy falat kenyérért vagy egy kancsó borért 
öröklétet és üdvösséget ígértek, s mikor az emberek kutyákat uszítva rájuk elűzték őket küszöbükről, örök 
pokollal fenyegetőztek, ahol a test úgy sül a lassú tűzön, mint a nyársra húzott bárány. 

E prédikátorok között jó szónokok is akadtak, akik választ tudtak adni a hitetlen nép és a még hitetlenebb 
hatalom számos bonyolult kérdésére, nemcsak a lélek, hanem a test, a földművelés és az állattartás dolgaiban 
is. Gyógyították a kamaszok pattanásait, a lányokat higiénés tanácsokkal látták el, hogyan őrizzék meg 
szüzességüket s hogyan veszíthetik el a legkönnyebben, az öregeknek útmutatást adtak, hogyan készüljenek 
fel a halál érkezésére, milyen szavakkal búcsúzzanak a végső órán, hogyan tartsák kezüket, hogy majd a 
legkönnyebben átférjenek a fényesség felé vezető szűk résen; az anyáknak tanácsokat adtak, hogyan menthetik 
meg gyermekeiket könnyen, drága orvosok és orvosságok nélkül, hogyan óvhatják meg őket a katonáskodás-
tól, a meddőségben szenvedő asszonyokat egyszerű és világos imádságokra tanították, melyeket naponta 
háromszor, éhgyomorra kell elmondani, hogy - az ő szavukkal - a Szentlélek termővé tegye méhüket. 

És mindezt ingyen, nem garasért, nem dénárért cselekedték, hacsak fizetségnek nem számít a hálálkodással 
fogadott kenyérhéj s a korsó hideg víz, melyet néhány érthetetlen szó elmormolása után egyetlen hajtással 
ittak ki. így következtek hát egymás után eme igehirdetők, kik a világ különböző országaiból, különböző 
szokású és különböző nyelvű részeiből jöttek, szakállasan vagy csupasz állal, de akik mind többé-kevésbé 
ugyanazt mondták; amit megjósolt az egyik, megerősítette a másik, csak a részletek sokasodtak, s eltekintve 
néhány jelentéktelen különbségtől egyre hitelesebbé kezdett válni ama Názáreti csodáiról és feltámadásáról 
szóló történet is. Júdea, Szamária és Anatólia népe már megszokta ezeket a porlepte sarujú szelíd ifjakat, 
kik kezeiket mellükön keresztbe rakva tartották, lányos hangon szónokoltak vagy szemüket az égre emelve 
kántáltak. 

Hideg vizet és száraz kenyeret adtak nekik; ők köszönetet mondtak, s viszonzásul öröklétet ígértek; 
csodálatos tájat festettek le előttük, ahová haláluk után jutnak el, s ahol nincs sivatag, nincs homok, nincsenek 
kígyók és pókok, de vannak széles levelű pálmák s jeges vizű források majd minden lépésnél; a fű térdig, 
sőt még magasabbra nő, a nap csak enyhén süt, s az éjszakák olyanok, mint a nappalok, mert a nappal 
örök; a mezőkön kecskék, tehenek és juhok legelnek, az év minden szakában illatoznak a virágok, a tavasz 
örökké tart, nincsenek varjak és sasok, csak pacsirták, csak egész nap éneklő pacsirták. És így tovább. 

Az édenkertnek ezt a képét először mindenki nevetségesnek és lehetetlennek tartotta - mert hát ki látott 
már olyat, hogy a nap örökké süt, mégsincs fájdalom és halál. Ezek a kékszemű, szelíd tekintetű ifjak 
azonban olyan meggyőződéssel, olyan ihletetten beszéltek, hogy a nép hinni kezdett nekik. Ha egy hazugság 
sokszor ismétlődik, a nép lassan elhiszi. Mert a népnek szüksége van hitre. Sok fiatal kötötte fel lábára a 
saru hosszú szíját, s indult utánuk, hogy egy-két, sőt tíz év múlva térjen vissza a hosszú úttól megfáradtan, 
szakállában fehér szálakkal. Hangjuk most nekik is halk volt, s kezüket ágyékuk előtt összekulcsolva tartották. 
Az Ő csodáiról, az ő tanairól beszéltek, csodás törvényeket prédikáltak, megvetették az érzéki örömöket, 
szerényen öltözködtek, mértéktartóan ettek, s két kézzel emelve szájukhoz a poharat, bort ittak. Csak akkor 
lobbantak ádáz haragra, ha valaki ellentmondott nekik, s kételkedett tanaikban és az Ő csodáiban, vagy 
(jaj neki!) az örök életben és a paradicsomi kertekben. Ekkor az örök kárhozatot idézték meg szavaikkal, 
melyek éltek és égettek, melyek fenyegettek és lángoltak. „Csak átkaiktól, csak dühödt szidalmaiktól őriz-
zenek meg az Istenek" - jegyzi fel egy pogány tollforgató. 

Tudták, miként győzik meg a kétkedőket a szép szavak és az ígéretek, a kecsegtetések és a fenyegetések, 
tudták, miként nő a hatalmuk s lesz egyre több hívő, s miként válnak ők maguk is egyre erősebbé, gazdagabbá. 
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Zsarolták a családokat, zavart keltettek a lelkekben, s intrikával fonták körül mindazokat, akik tanaikban 
akár csak kételkedni merészeltek. Megvoltak a provokátoraik és bajkeverőik, titkos ítélőszékük kiközösített 
és büntetéseket szabott ki, ellenségeik írásait elégették, a hajlíthatatlanok fejére átkokat szórtak. Egyre 
többen csatlakoztak hozzájuk, mert az alázatosakat megjutalmazták, az engedetleneket pedig büntették. 

Ilyen idők jártak tehát, amikor feltűnt a Mágusnak nevezett Simon. 
Azt prédikálta, hogy az apostolok Istene zsarnok, s hogy ésszel bíró embernek nem lehet zsarnok az 

istene. Ez az ő Istenük, Jehova, Elohim, az emberiséget fojtogatja, kínozza, vérét szívja, betegségeket és 
vadállatokat küld rá, kígyókat és farkaspókokat, villámot és mennydörgést, pestist, leprát, szifiliszt, bórát 
és tomboló fergeteget, aszályt, árvizet, lidércnyomást és álmatlanságot, az ifjúság búskomorságát s az öregkor 
elesettségét. 

Az édenkert be helyezte üdvözült őseinket, de megfosztotta őket a legédesebb gyümölcstől, az ember 
egyedüli jussától, az egyetlentől, amely megkülönbözteti őt a kutyától, a tevétől, az öszvértől és a majomtól 
- megfosztotta őt a jó és a rossz tudásától. 

„S mikor ez a mi boldogtalan ősünk a tudnivágytól űzetve megízlelte ezt a gyümölcsöt, mit cselekedett 
véle ez az ő Elohimjuk, ez a ti Igazságosotok, Hatalmasotok, Mindenhatótok? Mit?" - kong Simon hangja 
az ingó hordó tetejéről. „Tudjátok jól, de még mennyire, hogy tudjátok! (Naphosszat másról se prédikálnak 
nektek szolgái és rabjai, az apostolok.) Elkergette őket, mint a bélpoklost, mint a döghalálban szenvedőt, 
elkergette őket könyörtelenül, tüzes kardjával. És miért? Azért, mert ő a Káröröm, a Féltékenység és a 
Gonosz istene. Szabadság helyett rabságot prédikál, lázadás helyett alázatot, gyönyör helyett lemondást, 
tudás helyett dogmát . . . Ó, Szamária népe, hát nem rombolta-e porig nemrég házaitokat ez a ti irigyetek s 
ellenségtek? Hát nem küldte-e rátok aszályát és sáskáit? N e m tizedelte-e meg városotokat leprája? N e m 
pusztította-e végig házaitokat szörnyű pestissel? 

S miféle Isten az, miféle Igazság, ahogy apostolaitok mondják, amely képes arra, hogy rajtítok, rajtatok 
álljon bosszút messzi őseitek állítólagos bűneiért?! Milyen Igazság küldi rátok a pestist, a mennydörgést s 
a villámot, a betegséget, a bánatot s az ínséget, csak azért, mert a tudnivágytól, a tudást szülő eleven lángtól 
űzetett őseink le merték szakítani az almát? Ez, Szamária népe, nem Isten; ez irigyetek néktek s ellenségtek; 
haramia és útonálló, aki lángpallossal s mérgezett nyilakkal állig felfegyverkezett angyalainak csapatával 
lesben áll útjaitok mentén! Mikoron megérik fügétek, betegséget küld rá; mikoron megérik olajbogyótok, 
vihart küld rá, hogy elverje, s jégesőt, hogy a földbe zúzza, hogy sárrá változtassa; mikoron jussotok megfial, 
pestist küld rá vagy farkast és tigrist, hogy kipusztítaná akoljaitokat; s mikoron gyermeketek születik, 
görcsöket küld rá, hogy életét elvegye. Miféle Isten, miféle állítólagos Igazság az, amely mindezt teszi? 
Nem, ez nem Isten, ez nem az, ki az égben lakozik, ez nem Elohim. Ez valaki más. Mert Elohim, a föld 
s az ég, az ember és az asszony, a kígyó és a madár teremtője, minden élő teremtője, ki a hegyeket a tengerek 
fölé emelte, ki megalkotta a tengereket, folyókat és óceánokat, a fű zöldjét s a pálma hűsét, a napot és az 
esőt, a levegőt és a tüzet, ez az Elohim az Igazságosság Istene. S az, akinek tanításait Péter és János és Pál 
meg a tanítványaik hirdetik, haramia és gyilkos. És halld meg, ó Szamária népe, hogy mindaz, amit János 

• és Pál, Jakab és Péter mond róla és uralmáról, mindaz hazugság! Kiválasztott földjük - hazugság, Istenük 

- hazugság, csodáik - mind-mind hazugság! Hazudnak, mert hazudik nekik Istenük, akinek a nevére esküsz-
nek, ezért hazudnak éjjel s nappal, s a hazugságnak ebben a hatalmas szövevényében már maguk sem tudják, 
hogy hazudnak. Ha mindenki hazudik, nem hazudik senki. Ahol minden hazugság, ott semmi sem hazugság. 
Az Igazság birodalma, mennyei birodalom - hazugság. Istenük minden egyes jelzője - hazugság. Igazságos 
- hazugság. Irgalmas - hazugság. Egyetlen - hazugság. Örökéletű - hazugság. Könyveik is hazudnak, mert 
hazugságot ígérnek; a paradicsomot ígérik, s a paradicsom hazugság, mert az ő kezükben van, mert ők 
állnak a paradicsom kapujában, az ő lángpallosú, fegyveres angyalai, s az ő bíráik hamis mérlegeikkel.. ." 

A nép, mint a demagógokat általában, közönyösen és bizalmatlanul hallgatja, s megpróbálja meglelni a 
zavaros szavak mögött rejtőzködő értelmet. Mert a nép már megszokta, hogy a hatalom erő, s a farizeusok 
mézes szavak, ígéretek mögé rejtik a fenyegetést, a csalást, a zsarolást. Most tehát várták, hogy ez is elárulja 
magát, hogy elmondja, mi végre jött ide, miért ezek az üres szavak, miért ez az értelmetlen, kusza szónoklat. 
Ezért tovább hallgatják, s reménykednek, hogy e homályos zagyvaságot a végén valamilyen akrobatamutat-
vánnyal, valamilyen csodával fogja megtámogatni. 

„A mennyei birodalom - folytatja Simon a könyörtelenül tűző napba hunyorítva - hazugságalapokon 
nyugszik, s tetején becsorog a hazugság, és a hazugságokból és segédhazugságokból épült. írásaik hazug 
szavakból és hazug törvényekből állnak. Minden egyes törvényük hazug; tíz törvény, tíz hazugság... N e m 
elég nekik az sem, hogy ez az ő Elohimjuk zsarnok, bosszúálló, s gonosz, mint valami rossz vénember -
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az kell, hogy imádjátok, hogy arcra boruljatok előtte, hogy csak őrá gondoljatok! Hogy ezt a zsarnokot 
egyetlennek, mindenhatónak, igazságosnak hívjátok! Hogy egyedül neki engedelmeskedjetek! Ó, Szamária 
népe, hát miféle sarlatánok fordulnak meg házaidban, s ültetnek füledbe hazugságokat, hazug ígéreteket? 
ő k kegyeit bitorolják; s tőletek azt követelik, hogy zokszó nélkül megalázkodjatok, hogy elviseljétek az 
élet minden nyűgét, a sebeket, a betegségeket, a földrengést, az árvizet, a dögvészt, s őt ne átkozzátok. Mi 
másért tiltanák vajon, hogy szátokra vegyétek nevét? Hazugság minden, mondom néktek, ó Szamária népe, 
mit Péter s Pál hirdetnek, mindez csak tanítványaik hazugságai és segédhazugságai; szörnyű és hatalmas 
csalás. Ezért: ne ölj! Mert a gyilkolás az ő dolga, az övé, az Egyetlené, a Mindenhatóé, az Irgalmasé! Ő 
kínozza, ő öli meg a gyermeket a bölcsőben, a szülő anyát, a fogatlan aggot! Ez az ő mestersége: ezért ne 
ölj! Majd öl ő és a szolgái! Ők hivatottak rá egyedül! ő k rendeltettek a Farkasnak, s ti lészték a Bárány. 
S ezért, Szamária népe, vesd alá magad törvényeiknek! S azért ne paráználkodj, hogy ők szakíthassák le 
leányaitok virágát! És azért ne kívánd felebarátodét, mert nincs mit kívánnod tőle. Mindent követelnek 
tőled: testedet s lelkedet, értelmedet s gondolataidat, és cserébe ígéreteket adnak; cifra ígéreteket adnak 
evilági alázatodért, evilági imáidért, evilági hallgatásodért; jövőt ígérnek, jövőt, ami nincs.. ." 

Simon nem vette észre, vagy úgy tett, mintha nem venné észre, hogy a tömeg szétoszlott, s hogy már 
csak a magukat a tanítványainak nevezők hallgatják; míg aztán hű kísérője, Szófia megtörölte homlokát s 
felé nyújtotta a korsót, melyben a víz már rég megposhadt, pedig a korsót mélyen a homokba ásták. 

Szófia harminc év körüli, apró termetű, dús hajú nő volt, szeme fekete, mint a galagonyabogyó. Az 
átlátszó, világos színű köntösön kívül tarka, minden bizonnyal Indiában vásárolt selyemsálakat viselt. Simon 
tanítványai úgy beszéltek róla, mint a bölcsesség és az érett asszonyi szépség megtestesüléséről, míg a keresz-
tény zarándokok mindenféle szóbeszédet terjesztettek: hogy buja, hogy parázna, hogy feslett, hogy nyugha-
talan boszorkány, aki egyenesen egy szíriai nyilvánosházból hullott kísérőjének, annak a szélhámosnak a 
karjai közé. Simon ezt nem is tagadta. Az egykori rabszolganő és kurtizán sorsa nyilvánvaló példaként 
szolgált számára, példaként és tanulságként, hogy Jehova kegyetlen, hogy nincs könyörület ebben a világban. 

Ez az Égő Angyal, ez az Eltévedt Bárány, mondta, csak Isten kegyetlenségének az áldozata: Tiszta Lélek 
az emberi testiség börtönébe vetve. Lelke századokon át edényből edénybe szállt, egyik testből a másikba, 
egyik látszatból a másikba. Ő volt Lót lánya és Ráhel, s ő volt Szép Heléna is. (A görögök és a barbárok 
tehát egy látszatot imádtak, egy fantom miatt ontották egymás vérét.) Utoljára egy szíriai bordélyház pros-
tituáltjának a testét öltötte magára. 

„S addig" - folytatja Simon, s kiköp egy korty langyos vizet, mert egy ház mögül egy csapat fehér köntöst 
viselő zarándok lép ki, kikben Simon Pétert és a pásztorbotokkal felfegyverzett tanítványait ismeri fel. 

„S addig itt, az ég szürke szemfedője alatt, a földi romok falai közt, az élet sötét kazamatáiban vessétek 
meg a gazdagságot, ahogy ők tanítják, dobjátok el magatoktól a test örömeit, vessétek meg a nőt, a nektárnak 
e kancsóját, eme üdvösséggel teli urnát, az ő hazug paradicsomának a nevében, az ő hazug poklától való 
félelemben. Mintha nem lenne pokol ez az egész élet. . ." 

„Van, kinek az égi, s van, kinek a földi birodalom rendeltetett" - mondja Péter, két kezével botjára 
támaszkodva. 

„Kinek a gazdagságban már része volt, a gazdagságot megvetni csak az tudja" - mondja Simon, s nagyobbik 
szemével Péterre hunyorít. „A szegénységet dicsőíteni csak az képes, ki már maga is volt szegény, s a testi 
örömöket is csak az vetheti el magától, aki már tapasztalta őket . . ." 

„Isten fia megtapasztalta már a szenvedést" - mondja Péter. 
„Csodái az igazság bizonyítékai" - szól közbe Péter egy tanítványa. 
„A csodák nem lehetnek bizonyítékai az igazságnak" - mondja Simon. - „A csodák csak a hiszékeny 

népnek jelentik az utolsó bizonyítékot. Ebből az a ti szerencsétlen zsidótok csinált divatot, aki a kereszten 
végezte." 

„Csak az beszélhet így, kinek ereje méltó az övéhez" - vág vissza Péter. 
Ekkor Simon hirtelen leugrik a billegő hordóról, s egy pillanat alatt kihívói előtt terem. 
„Most fel fogok röppenni az égbe" - mondja. 
„Szeretném én azt látni" - mondja Péter, s hangja megremeg. 
„Tudom, meddig terjednek erőim, tudom, hogy a hatodik mennybe nem jutok el. D e a hatodik mennyet 

meglátom. A hatodikba csak a gondolat ér fel, mert ott minden fény és üdvösség. S az üdvösség nem adatik 
meg halandó embernek." 

„Ne okoskodj annyit" - mondja egy tanítvány. - „Ha csak felröpülsz addig a felhőig, ott, úgy fogunk 
tisztelni, mint most a Názáretit." 
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A nép, tudomást szerezvén a falu szélén, a nagy olajfa alatt történő szokatlan dolgokról, s arról, hogy a 
fecsegő végre talán mutat valamit fakírtudományából, lassan ismét Simon köré gyűlt. 

„Gyere hamar vissza" - mondja gúnyos hangon az egyik bámészkodó. - „De hagyj ránk valamit örökül." 
Simon leveszi derekáról a kötelet s lábai elé rakja. „Ez mindenem." 
Szófia így szól: „Vedd fel ezt a sálat. Ott fönt hideg van, mint a kút fenekén." - S a sálat Simon nyaka 

köré tekeri. 
„Túl sokáig készülődsz" - mondja Péter. 
„Arra vár, hogy lemenjen a nap, hogy aztán az éj leple alatt eltűnhessen" - teszi hozzá Péter egy tanítványa. 
„Viszontlátásra" - mondja Simon, s megcsókolja Szófia homlokát. 
„Isten veled! - mondja Péter egy tanítványa. - És vigyázz, nehogy megfázz!" 
Simon hirtelen felugrik, páros lábbal, mint a kakas, kezével ügyetlenül verdes, aztán saruja alól por csap fel. 
„Kukurikú!" - kiáltja egy tréfacsináló, egy pelyhedző állú, ravasz tekintetű ifjú, kinek szeme két ferde 

vonásba fut össze, ha nevet. 
Simon odapillant és így szól: 
„Nem könnyű dolog ez, öcsém. A föld vonz minden testet, még a pihét is, hát még egy negyven okát 

nyomó emberi roncsot!" 
Péter alig állja meg, hogy hangosan fel ne nevessen eme okoskodás hallatára, de mosolyát szakállába rejti. 
„Ha olyan jól tudnál repülni, mint okoskodni - mondja az iménti tréfacsináló - már régen az égben, a 

felhők között járnál." 
„Könnyebb okoskodni, mint repülni, elismerem - mondja Simon szomorúsággal a hangjában lám, 

fecsegni még te is tudsz, s egész nyomorúságos életedben egyetlen méterrel sem emelkedtél a föld fölé... 
Most pedig hagyjátok, hadd szedjem össze erőmet, hadd gyűjtsem gondolataimat egyetlen pontba, erőimmel 
hadd gondoljak a földi élet iszonyatára, a világ tökéletlenségére, a szétfoszló életek miriádjaira, az egymást 
gyilkoló állatokra, a hűvösön kérődző őzsutát halálra maró kígyóra, a bárányokat széttépő farkasokra, a 
saját kicsinyeit felfaló ájtatos manóra, a fullánkját döfve elpusztuló méhre, a kezünkbe életet adó anyák 
fájdalmára, a vak macskakölykökre, melyeket a gyerekek a folyóba vetnek, a hal rémületére a bálna gyom-
rában, s a rémületre, mely a parton fuldokló bálnát fogja el, az öregségtől kimúló elefánt bánatára, a pillangó 
kérész boldogságára, a virág hamis szépségére, a szerelmes ölelés kurta hamisságára, az elfolyt mag rettene-
tére, az elfogott tigris tehetetlenségére, a fogak odvasságára a szájban, az erdőkben lehulló holt levelek 
miriádjaira, a rémületre, mely az alig kikelt madárfiókát keríti hatalmába, midőn anyja kilöké a fészekből, 
a napon, mint eleven tűzön perzselődő giliszta pokoli kínjára, a szerelmesek elválásának fájdalmára, a bélpok-
los iszonyatára, a női mell szörnyű metamorfózisára, a sebekre, a vakok fájdalmára..." 

S egyszerre látják vala, mint válik el Simon mágus halandó teste a földtől, mint emelkedik függőlegesen 
egyre magasabbra, kezét alig mozdítva, csak mint hal az uszonyát, egész kicsit, szinte észrevétlenül, míg 
haja és szakálla e lassú repülésben, e lebegésben körülötte hullámzik. 

A hirtelen beállott csendben egyetlen kiáltás, egyetlen sóhaj sem hallatszott. A tömeg, tekintetét az égre 
szegezve kővé dermedten állt. Még a vakok is felfelé fordították ínhártyájukat, mert a csendből megértették, 
mi történt, merre tekintenek a szemek, merre fordul minden fej. 

Péter is szinte megkövült, szája nyitva maradt a meghökkenéstől. A hit csodáin kívül nem hitt más cso-
dákban, s a csoda csak Őtőle származhat, az egyetlen csodatévőtől, tőle, aki borrá változtatta a vizet. Minden 
más csak csalás, szemfényvesztés, láthatatlan kötelek műve. A csoda csak a keresztényeknek adatik meg, 
s közülük is csak azoknak, kiknek hite szilárd, mint a kőszikla, olyan, mint az Övé volt. 

Egy pillanatra megingott, s a csalás láttán - mert ez nem lehetett más, mint érzékek becsapása, egyiptomi 
vásári mágia - rémület kerítette hatalmába. 

Megtörülte szemét, majd tekintetét arra a helyre vetette, ahol a Mágusnak nevezett Simon az imént állott 
(s ahol tehát most is áll). Simon azonban nem volt ott, a helyén, mint egy összetekeredett kígyó, csak a 
lenkötél feküdt a lassan leülepedő porban, a porban, melyet Simon vert fel, míg ügyetlen, szárnyaszegett 
kakasként ugrándozott és csapkodott a kezével. Aztán lassan abba az irányba emelte pillantását, amerre a 
fejek fordultak, s ismét meglátta a Mágust. Sziluettje élesen kirajzolódott egy fehér felhő hátterén: most 
hatalmas sasra hasonlított, de mégsem volt sas, ember volt, világosan kivehető emberkezekkel és emberlá-
bakkal és emberfejjel, ámbátor hozzá kell tenni, hogy azt már nem lehetett megállapítani, hogy a felhő felé 
közeledő ember tényleg Simon mágus volt-e vagy sem, mert arcvonásai már nem látszottak. 

Bámult abba a fehér felhőbe, hunyorgott, pislogott, mintha így akarna véget vetni a csalásnak, melynek 
felült az egész nép. 
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Mert ha az a felhők és az ég felé közeledő sötét alak tényleg Simon, akkor az Ő csodái és a keresztény 

hit igazsága csak egy ama világ igazságai között, de nem az egyetlen; akkor a világ titok, akkor a hit csak 
ámítás, csak az ő élete mögött sem áll biztos támasz, akkor az ember a titkok titka, akkor a világ és a teremtés 
egysége megismerhetetlen. 

Az, ami most - ha hihetett saját szemeinek - Simon mágus halandó teste kellett hogy legyen, elérte a 
felhőt: fekete folt, melyet egy pillanatra elvesztettek szem elől, aztán most ismét megpillantottak az alacsony * 
felhő fehér hátterén, de csak azért, hogy utána végleg eltűnjön a hószínű ködben. 

Másodpercnyi csönd következett, melyet egy áhítatos sóhaj tört meg a tömegből, s aztán az emberek 
arcra borultak, s szinte önkívületben hajlongtak, s fogták fejüket. Néhányan Péter tanítványai közül is 
meghajoltak eme pogány csoda előtt, melynek szemtanúi lettek. 

Ekkor Péter lehunyja szemét, s héberül (mert a szentek nyelve a héber, melyet hiába hallgat a tömeg) 
imádságba fog: 

„Egyetlen Atyám, ki a mennyekben lakozol, siess érzékeim segítségére, melyeket megcsalt e földi fondor-
kodás, adj szemem világának erőt, értelmemnek tisztaságot, hogy elűzzem magamtól a rém-árnyakat és a 
csalást, hogy szilárd maradjak Általad nyert hitemben, Megváltó Fiad iránti szeretetemben. Ámen." 

S így szóla hozzá Isten: 
„Kövesd a tanácsomat, ó, Hűséges. Mondd meg a népnek, hogy a hit ereje hatalmasabb az érzékek csa-

lódásánál, mondd azt hangosan, hadd hallja mind. S mondd nékik hangosan, hadd hallja mind: egy az 
Isten, s neve Elohim, egy az Isten Fia, a neve Jézus, s egy a hit is, a keresztény. Az, aki szemeid előtt az 
égbe, a felhők felé repült, a Mágusnak nevezett Simon, ki elhagyta a hitet s lábbal tiporta Isten tanait, 
gondolatainak erejével és akaratának erejével valóban felrepült, s repül most is láthatatlanul, a csillagok 
felé, röpíti kételkedésének és emberi tudnivágyának ereje, mely erő azonban véges. S mondd nékik hangosan, 
hadd hallja mind, hogy én voltam az, ki e próbához erőt adott néki, minden ereje és minden hatalma tőlem 
származik, mert én engedtem, hogy csodáival megkísértse a keresztény lelkeket, s most megmutatom, hogy 
nincs csoda és nincs hatalom, mely rajtam kívül lenne. így szólj hozzájuk, és mit se félj." 

Péter ekkor kinyitja a szemét, fellép a kiszáradt trágyából rakott, legyektől nyüzsgő kis dombra, s teli 
torokból harsogva beszélni kezd. 

„Emberek! Halljátok szavaimat!" 
Senki nem figyel rá. A porban fekszik minden fej, mint juhok a bozót hűvösében forró nappalokon. 

Péter még egyszer teli torokból elkiáltja magát: „Szamária népe, hallgasd meg és vésd jól emlékezetedbe 
szavaimat." 

Néhányan ráemelik tekintetüket, legelőször a vakok. 
„Láttátok, amit láttatok. Érzéki csalódás áldozatai vagytok. Az a szemfényvesztő, az a fakír, aki Egyip-

tomban tanulta ki mesterségét..." 
„Megtartotta a szavát" - vág közbe Szófia. 
„Mire tízig számolok - folytatja Péter ügyet sem vetve rá - , teste visszazuhan arra a földre, melyet meg-

vetett, kőként hullik lábaitok elé, hogy soha többé ne keljen föl a porból... Mert az egyetlen Isten így 
akarja... Egy.. ." 

„Mégis felrepült - mondja Szófia. - Bebizonyította, hogy csodatevő." 
„Kettő..." 
„Még ha le is esik, győzött" - mondja Szófia. 
Péter szemét lehunyva tartotta míg számolt, mintha így az időt akarná megkurtítani. Aztán meghallja a 

tömeg sikoltását és felnyitja szemét. Ugyanott, ahol az imént eltűnt, egy fekete folt bukkan elő, s egyre 
növekszik. Simon mágus teste hossz- és kereszttengelye körül pörögve hull mint a kő a föld felé. A Mágus 
kezével és lábával hadonászik, mind nagyobb és kivehetőbb lesz. A tömeg hirtelen szerteszalad; talán attól 
féltek, hogy ráesik valamelyikükre ez a felhőből lefelé zuhanó test. 

Aztán már minden villámgyorsan történt. Mint mikor nedves homokkal teli zsák esik le a fuvarosok 
kocsijáról, vagy mint mikor a sas elengedi a magasban a bárányt, úgy csapódott Simon mágus teste a földhöz. 

Elsőként Szófia, a szajha, hű kísérője ment oda hozzá. Szemét akarta lefedni azzal a sállal, melyet ő adott 
neki, de ereje még ehhez is cserben hagyta, mert a látványtól iszonyodva le kellett hunynia a szemét. Simon 
koponyája szétzúzódott, combja darabokra tört, torzzá nyomorított arcát vér borította, belei kiömlöttek, 
mint a leölt marhának, úgy feküdt ott a földön - a földön csak egy halom összetört, péppé zúzott csont és 
darabokra szabdalt hús feküdt, burnusza, saruja és sálja pedig egyetlen szörnyő masszává keveredett ezzel 
a hússal, ezekkel a csontokkal. 
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Azok, akik közelebb húzódtak, hogy a látványból kivegyék részüket, csak Szófiát hallják, amint az átok 

hangján így szól: 
„íme a bizonyíték az Ő tanainak igazságáról. Az ember élete zuhanás és pokol, s a világ egy zsarnok 

kezében van. Légy átkozott, zsarnokok legnagyobbika, Elohim!" 
Aztán csípőjét riszálva elindul a sivatag felé. 

A 
JL X másik változat szerint a Mágus nem a hetedik mennyhez, hanem az illúziók 

legnagyobbikához, a földhöz intézte kihívását. 
Fekszik tehát Simon a hátán a hatalmas olajfa árnyékában, keze a feje alatt, s tekintete az égben, a „ször-

nyűséges égben" jár. Mellette ül a Szajha „szétvetett lábakkal, mint egy vemhes tehén", ahogy egy ellenpárti 
keresztény feljegyezte (akiről egyébként nem tudjuk biztosan, hogy saját élményeit vetette-e papírra, vagy 
csak idéz valakit, aki a jelenetnek tanúja volt. Vagy egyszerűen csak kohol . ) Az olajfa és az olajfa sovány 
árnyéka azonban, melyet ez az újabb forrás is említ, továbbra is az egyetlen kétségtelen tény marad Simon 
csodáinak eme rendkívüli történetében. 

A véletlen tehát pontosan erre a helyre irányítja Péternek és kíséretének a lépteit. 
Az egyik tanítvány, akit minden bizonnyal Szófia illetlen testhelyzete ingerelt fel, félrefordítja a fejét, 

hogy a kísértést ne engedje közel magához, s a következő kérdést szegezi Simonnak: 
„A földön vetni és az égben aratni a jobb, vagy szerteszórni a magokat a szélben" - a skolasztikus kérdés 

egyértelmű választ kíván. 
Simon könyökére támaszkodik, fel sem ül, úgy veti oda a válla fölött: 
„ M I N D E N F Ö L D FÖLD. M I N D E G Y , HOGY H O L VET AZ E M B E R . IGAZ KÖZÖSSÉG CSAK 

AZ, MIKOR A FÉRFI ÉS A N Ö EGYESÜL." 
„Bármely férfi és bármely nő?" - kérdezi Péter, s a csodálkozástól kis híja, hogy hanyatt nem vágódik. 
„A nő üdvösséggel teli urna- mondja Simon. - És te, mint minden fajankó, bedugaszolod a füled, nehogy 

utat találjon a szenny, elfordítod a tekinteted, és végképp nincs mit válaszolnod." 
Itt hosszas teológiai disputa következik Elohimról, a bűnhődésről, a bűnbánatról, az élet értelméről, a 

lemondásról, a lélekről és a testről, s mindez skolasztikus bizonyítékkal, héber, görög, kopt és latin idéze-
tekkel vegyítve. 

„A lélek az alfa és az omega - érvel Péter. - Jó az, ami Istennek tetsző." 
dolgok nem önmagukbanjók vagy rosszak - mondja Simon. - Az erkölcsöt az emberek határozzák meg, 

és nem Isten." 
„Az irgalmas cselekedet az öröklét záloga - válaszol Péter. - A csodák pedig bizonyítékok azoknak, akik 

még kételkednek." 
„Képes-e a ti Istenetek arra, hogy egy megrontott leánynak visszaadja erényét?" - kérdi útitársnőjét nézve 

Simon. 
„Övé a lélek hatalma" - mondja Péter, szemmel láthatóan zavarba esve a kérdéstől. 
Szófia kétértelműén elmosolyodik. 
„Úgy értem, fizikailag képes-e rá?" - folytatja Simon. 
„Képes - mondja Péter habozás nélkül. - Ő, aki a bélpoklosokat meggyógyította , ő, aki . . ." 
„.. .a vizet borrá változtatta, et cetera et cetera" - szakítja félbe Simon. 
„Igen - folytatja Péter. - Az Ö mestersége a csodatevés. . ." 
„Azt hittem, az ő mestersége az asztalosság" - vág közbe Simon. 
„És az irgalom" - fejezi be Péter. 
Péter nehézfejűsége és az a makacsság, mellyel folyton az Ő csodáira hivatkozik, végül felbőszíti Simont: 
„Csodát tenni, mint az a ti Názáretitek, azt én is tudok." 
„Mondani könnyű" - szól Péter és megremeg a hangja. 
„Az egyiptomi vásárokon sok trükköt megtanult - mondja Péter egyik tanítványa. - N e m árt vigyázni, 

különben rászed mindnyájunkat. 
„A ti Názáretitek - mi is volt a neve? - éppúgy kitanulhatta az egyiptomi mágiát" - szól Simon. 
„Csoda többször is tétetett" - mondja Péter. 
„Ássatok el hat könyék mélyen a földbe - szól Simon rövid gondolkodás után. - Három nap múlva fel-

támadok, mint az a.. . na.. ." 
„Jézus - mondja Péter. - Tudod te jól, mi az ő neve." 
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„Igen. Az." 
Az egyik tanítvány elfut a közeli faluba, majd kisvártatva néhány munkással tér vissza, akik kutat ástak 

a völgyben. Vállukon ásó, lapát, szekerce. Mögöttük sereglik az egész falu, mindenki , aki csak él és mozog, 
mert a hír, hogy egy egyiptomi szemfényvesztő csodát készül tenni, gyorsan elterjedt a környéken. 

„Hat könyék mélyre" - ismétli meg Simon. 
A munkások nekiláttak. A felső, homokos réteg alatt kemény, köves talaj következett, melyet aztán 

száraz, vöröses színű föld váltott fel. A kiásott agyagban gyökerek nyomai látszottak, s az éles ásókkal 
kettévágott giliszták mint eleven tűzön, úgy tekergőztek s rándultak görcsbe a napon. 

Szófia szótlanul állt az egyre mélyülő gödör mellett, míg Simon - mint valami gazda, akinek kutat ásnak 
vagy új házának alapjait rakják le - utasításokat osztogatott a munkásoknak, kilépte a verem szélességét és 
hosszúságát, lenkötelét a mélybe eresztette, ujjai között földet és homokot morzsolt szét. 

Amikor a négy vastag, illatos cédrusfa-deszkából ácsolt, facsapokkal összeerősített láda elkészült, Szófia 
leveszi sálját és Simon nyaka köré csavarja. 

„Ott lent hideg van, mint a kút fenekén" - mondja. Simon ekkor hirtelen ellép tőle, megragadja az egyik 
deszkát, megrázza, mintha a tákolmány erejét akarná kipróbálni. Aztán fürgén belelép és lefekszik. 

Jelt ad, s a munkások fejszékkel összeütik a hatalmas csapokat. Péter valamit odasúg egyik tanítványának. 
Az odalép, ellenőrzi a csapokat és bólint. 

Péter felemeli kezét, mely alig észrevehetően megremeg, s a munkások köteleket csúsztatnak a láda alá, 
majd óvatosan a gödörbe eresztik. Szófia oldalt áll, mozdulatlanul. A láda tetejére föld hull, hangja gyorsan 
távolodó dobperegésre emlékeztet. Az iménti gödör helyén, a hatalmas pálma közvetlen közelében kisvártatva 
halom emelkedik, mely homokdűnére hasonlít. 

Péter fellép a halomra, karjait az égbe nyújtja, s imádságot kezd mormolni. Szemét lehunyja-, fejét kicsit 
oldalt hajtja, úgy tűnik, mintha távoli hangokra fülelne. 

A szél még aznap befújta a nyomokat, melyeket a saruk és a mezítelen talpak hagytak a mindig változó 
homokon. 

A harmadik napon, mely épp péntekre esett, kiásták a sírt. Ez alkalommal sokkal nagyobb tömeg verődött 
össze, mint az elásáskor, mert a csodatévő-szemfényvesztő-fakír híre szétszaladt a távolabbi környéken is. 

A veremhez Szófia, Péter és a tanítványok álltak a legközelebb, a bírák, kiknek mindenki utat engedett. 
Először a szörnyű bűz csapja meg orrukat, mintha a pokolból törne elő. Aztán megpillantják a kiásott 

föld alól előbukkanó ládát, melynek deszkái mintha megrozsdásodtak volna, sötétre színeződtek. A munkások 
kiütik a csapokat, és felemelik a fedelet. Csodatévő Simon arca mint a leprások oszló húsa, olyan volt, 
szemüregeiből férgek bújtak elő. Csak sárgás fogai vicsorogtak, mintha görcs tenné vagy mintha nevetne. 

Szófia kezét szeme elé kapja és felsikolt. Aztán hirtelen Péter felé fordul, és olyan hangon, hogy az bele-
remeg, így szól: 

„ íme, a bizonyíték az ő tanainak igazságáról. Az emberi élet zuhanás és pokol , s a világ egy zsarnok 
kezében van. Légy átkozott, zsarnokok legnagyobbika, Elohim." 

Az emberek utat engednek neki, s ő átvág az elnémult tömegen, majd csípőjét riszálva elindul a sivatag 
felé. Halandó teste visszatér a bordélyházba, lelke egy új Illúzióba költözik. 

POST SCRIPTUM 

... A „Simon mágus" a gnosztikus legendák egyik témájára írt variáció. 
A Jacques Lacarier által idézett ,J(atolikus teológiai szótár'' a szövegben előforduló „borborita" szót „utálatos hitehagyott"-ként 

definiálja: „Tertullianus szemükre hányta szemérmetlenségüket és a szentségtörésből eredő más fertelmességüket is. Alexandriai 
Kelemen szerint 'állatként fetrengtek a kéjben, s lelküket a sárban fürösztötték". Erkölcsük romlottsága miatt a 'sár' s zó- borboros 
- jelöli ezt a fajta eretnekséget... Vajon tényleg a sárban hemperegtek, vagy ez csak metafora?" Egy jó szándékú, művelt személy 
felhívta a figyelmemet Simonnak az elbeszélésekben ábrázolt schizmája és egy 1938-ból (!) származó Borisz Szuvarin-töredék közötti 
hasonlóságra. íme a részlet: 

„Sztálin és alattvalói mindig hazudnak, minden pillanatban és minden alkalomkor: és minthogy mindig hazudnak, már nem is 
tudják, hogy hazudnak. És ha mindenki hazudik, akkor már senki nem hazudik.. . 

A hazugság az ál-szovjet társadalom természetes közege... A gyűlések és a kongresszusok: színház, mis-en-scene. A proletáriátus 
diktatúrája: hatalmas csalás. A tömegek spontaneitása: gondos szervezés. Jobb, bal: hazugság. Sztahanov: hazugság. A sztahanovizmus: 
hazugság. Az életöröm gyászos farce. Az új ember: ős-gorilla. A kultúra: antikultúra. A zseniális vezér: ostoba zsarnok. . ." 

Egyébként minden hasonlóság az idézett szöveggel a véletlen játéka. , 

BOJTÁR B. E N D R E fordítása 
(Simon cudotvorac. in: Enciklopedija mrtvih. Prosreta, Beograd - Globus, Zagreb. 1983) 
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Mándy Stefánia 

E G Y Ö N A R C K É P R E 

az önarckép szólt én vagyok 
a rendületlen minden 
kontúr és tömb és szenvedés 
és el nem megyek innen 
csak rettegek nem mozdulok 
gránitszilárd az érverés 
élek pusztulok ingyen 
az enyészet is összetart 
tükörképem az égen 
szurokba dermedt meteor 
zuhanhatatlan éden 
ki sorsanincs és sorsavan 
nem boldog s nem boldogtalan 
túlnőve földi léten 
egy lapba rögzült honmagány 
pipa a szalmaszéken 
az önarckép ha lap ha tömb 
el nem mozdul a szemből 
mert egyetlen őslátomás 
mert rezdületlen csöndőr 
az ön az arc a kép vagyok 
a fény a gönc a gránát 
hordom a másik életét 
de nem viszem el álmát 
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K Í N T O R N A E M L É K T E L E N 

hollandus facipő 
vaksorsban kocogok 
két kezem mint a kő 
két holland facipő 
mezítláb indulok 
a nagyhalál elé 
aztán átfordulás 
a nyújtón jobb iránt 
előttem még az ég 
alattam még a föld 
kopasztott félelem 
egy maszkot félreránt 
tengerzöld réteken 
hullámzik énekem 
jaj fényes verkliszó 
örökös búcsúzó 
majd minden pénteken 
majd minden szombaton 
táncra kel jöttödön 
két faláb mint a kő 
kíntornász félidő 
aztán a vízözön 
és minden újra nő 

ott áll magában teste nélkül 
forog magában lelke nélkül 
az álom tüze nem varázslat 
az állandóság olvadása 
változó örökmívű mása 
az álom közege a rózsa 
a tükörszirmú pillanat 
szeszélye ismeretlen párlat 
emlékfelejtő hullatása 
a fénybarlangba ütközik 
és visszaverve újra ébred 
a barlang minden éje más 
az álom minden mélyben eljön 
a rózsatőnek nincs halála 
végtelen évszakforgatás 
gyökérben ringó hallgatása 
vad északra csavarodás 
a védtelennek nincs határa 
csupán a véges végtelen 
a végesvégtelenbe zárva 
minden álom emléktelen 
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Mi a bajom Nagy Lászlóval? 
KÁLMÁN C. GYÖRGY 

r 
V ^ s a k n e m egy évtizede kere-

sem a választ. Ez a költészet épp azon az úton van, hogy 
belépjen a halhatatlanság és érinthetetlenség szférájába. S 
ha ez így van, az értelmező különös helyzete abban áll, 
hogy még maga is írója a kódexnek; nem a „lezárt" Nagy 
László-képet védelmezi vagy támadja, hanem belekevere-
dik a kodifikációs műveletbe. Ugyanakkor bizonyos meg-
állapításokat már nem tehet büntetlenül: a kódex Nagy 
László-fejezetét részben már megírták. 

Egyik bizonyítandó tételem: a költő szövegei ma már 
korántsem olyan erős hatásúak, mint lehettek valaha. De 
nem valamiféle kötelező tiszteletkör lerovása végett mon-
dom, hogy amikor a Nagy László-jelenséget, szövegeinek 
és a szöveg írójának mitologikusságát idejétmúltnak érzem, 
vagy amikor értékrendjét, világképét nem kellően differen-
ciáltnak, morális „üzenetét", vagyis a szövegekből kiolvas-
ható viselkedési regulákat, erkölcsi követelményeket üres-
nek látom: akkor készséggel elismerem, hogy a 60-as 
években, a 70-es évek elején e szövegek olyan befogadói 
közeggel voltak szerencsések találkozni, amely rájuk igen 
lelkesen és elismeréssel reagált. Nem zárom ki eleve azt 
se, hogy újra eljöhet még Nagy László ideje. 

Annak idején Nagy László fellépése kellemes meglepe-
tést keltett, s versírásának megkülönböztető jegyei feltűn-
hettek a korabeli olvasóknak. Az első korszak népiességét 
az életképszerűség jellemzi; de van benne valami mágikus, 
általánosításra hajló tendencia is, amely igazán 1956 után 
bontakozik majd ki. 

A korszak politikai szólamainak felszínes ismeretében 
is nyilvánvalónak látszik, hogy egy bizonyos fajta népies-
séget igényelt az irodalmi élet; s az irodalom intézményei 
felkaroltak egyes népiesnek tetsző törekvéseket - bármit 
értsünk is ezen. Döntő szerepe nem csak a szöveg megfor-
máltságának különböző szintjein megnyilvánuló népiesség-
nek lehetett, hanem a biografikus énnek is (az ábrázolt 
világról nem is szólva). Nagy László, a személy, paraszti 
családból származott, első generációs értelmiségi (népi 
kollégista) lett; ez a szövegen kívüli kontextus legalábbis 
nem lehetett közömbös a műveit közvetítő intézményrend-
szer számára. 

A befogadók mértékadó körei a népiességre függesztet-
ték tekintetüket, ennek érvényre jutását segítették a szöveg 
denotativ viszonyai is. Magyarán: az 1947 és 1952 közötti 
Nagy László-versek gyakran utalnak a falusi életre, a 
„csutora", a „tengeri" és társaik egyértelműen jelölik ki a 
versek ábrázolta világot. Más szinteken - a rímelés, verse-
lés, versszakolás (négysoros strófák dominálnak), a ríépdal-

idézetek és -remineszcenciák - is a népiesség érzetét keltik. 
Ami a másik ént, a versben ábrázoltat illeti: ez az én 

ugyancsak valamiféle népi költészet eszménye felé muta-
tott . Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy milyen egysze-
rűen, „simán" kerülhettek át ezek a vonások a későbbi 
Nagy László-költészetbe, holott joggal várhatnánk, hogy 
éles határvonal húzódik a „korai" és a „későbbi" Nagy 
László-versek között. Mik is ezek a jegyek? 

A 40-es évek végének Nagy László-verseiben már egy 
alaposan stilizált, elvontságba burkolózó, ugyanakkor a 
környező világ abszolút hősének megtett én jelenik meg. 
Ez az én mindenekelőtt kifelé fordul: felszólít, prófétál, 
megszólít, fenyeget. Soha nem válik groteszkké, soha nem 
esendő, soha nem komikus. Ő a nagybetűs Költő - noha 
ez a szó nem szerepel a versekben - , aki felméri s megénekli 
a körötte adott világot. Tipikus helyzete: az úton „fölsípolja 
a falvakat", „üdvözli a magas tengerit" (Hazafelé hajnal-
ban); a dombon állva „botom a gyenge földbe leszúrtam" 
és „szemeim a születő csodának nyílnak, enyém e vidék" 
(Dombon). „Egész versvilágát az énnek ez a kitüntetett 
közlése szervezi meg" (Kis Pintér Imre). Az ábrázolt ént 
nem csak a falusi világban való otthonosság és az ebből 
való kiemelkedés jellemzi (emlékeztetve a magyar népme-
sékre), hanem más mitologikus motívumkincshez, így a 
keresztényhez való nem is oly áttételes kapcsolata is. Az 
én nem csak hogy jó ismeretségben van olyan lényekkel, 
mint az angyalok (A meggyfa alatt, Téli látomás, Kemény 
számat angyal zabolázza, Keletkeznek böjti szelek), nem csak 
könyörög, fohászkodik, zsoltárt énekel, de gyakran egye-
nesen Krisztus pózában ábrázoltatik: „Középen áll egy 
meszelt oszlop, / nékem hófehér keresztfa, / megfeszítve 
én függök rajta"; „bűnösöknek szót se szólok / nem értenék 
engem"; „én, az isten sörényes ménje"; (Istenhez:) „légy 
irgalmas, fogadj el fiadnak!" (Zeneaz istállóban, Pünkösdi 
hajnal, Ószijajgatás, Zsoltár). Aggálytalanul nyúl ugyanak-
kor Nagy László (már akkor is) más mitológiákhoz: a 
keresztény és a zsidó hagyomány, az egyházi intézmények 
világa, a falusi babonák, a népmesék, az „ősi magyar 
mondavilág" és történelem - mindez a versek alkotója 
számára anyag, építőkő, díszlet és maszk, ami eredeti 
kontextusából valami borzongató sejtelmességet hoz át a 
versek világába. Nagyjából mindegy, hogy a versek énje 
éppen a krisztusi, a prédikátori, a garabonciás szegényle-
gény-szerepben, vagy lónak álcázva lép-e az ábrázolt világ 
porondjára. 

A versekből hiányzik minden dinamika: az ábrázolás 
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szintjén csakúgy, mint az értékekén. Gyakran tablókról 
van szó, ahol semmi sem történik: allegorikus szereplők 
jelzésszerű cselekvésekbe merevedve ábrázoltatnak. (Jel-
lemző példája ennek A meggyfa alatt zűrzavaros angyalos-
Szent Lászlós emblémája.) Ugyanígy áll a helyzet az érté-
kekkel is. Hiányzik az értékvilág összetettsége és mozgása. 
Mindenütt egyértelműen jelölődik ki a negatív és a pozitív 
értékek pólusa, az utóbbihoz az én tartozik, az előbbihez 
pedig az ellenséges külvilág (a természet vak erői; a hiány 
- szegénység, nélkülözés - ; a háború, az erőszak; a piszok). 
Ennek megfelelően a versek énje általánosságokban megfo-
galmazódó, örök problémákkal, ellenlábasokkal találja 
szemben magát, az élet, a halál, a szerelem nagybetűs 
kérdéseivel. („Köröttem az élet csupa por" , olvasható a 
Félelmes alkonyatban., a magányos, gáncsnélküli hős és a 
környező vad viharok toposza korunkban már visszavonha-
tatlanul az érzelgősség melegágyává lett.) 

Párhuzamosságot lehet fölfedezni a statikus, állókép-
szerű ábrázolás, a mozdulatlan értékvilág és a kelléktár-
szerű motívum-használat között. Miután az értékek inga-
dozásáról, versen belüli vagy akár versek közötti átértéke-
lődéséről, az értékelő én bizonytalanságáról, kételyéről 
soha nincs szó, ezt az örökérvényű értékmintázatot már 
csak be kell öltöztetni képekbe, fel kell ruházni valamiféle 
ősi tisztaságot és egyértelműséget még őrző motívumokkal. 
Minden vers ugyanarról szól: a jó és a rossz szembenállá-
sáról, ahol a vers énje a Jó mellett áll ki, illetve kiállásra 
hív fel. Az értelmező hiába keres fogódzókat egy olyan 
olvasathoz, amelyben a pozitív/negatív megállapításán túl 
valahová távolabbra, „mélyebbre" lehet hatolni; e versek 
ilyen szempontból felszínesek. Ezt diktálja már maga a -
gyakori - prédikáló beszédhelyzet is. 

Az 1949 utáni Nagy László-költészetről kétféle képünk 
lehet: az utólag átírt és az akkoriban megjelent versek" 
alapján. A tüzér és a rozs című kötetnek nincs olyan verse, 
amely változtatás nélkül szerepelne a válogatott kötetek-
ben. A paraszti életképek, amelyek a korábbi versekben 
önálló szerepet (is) kaptak, most alárendeltjei a „felmon-
dott leckének" (Bori). A Sztálint és Rákosit dicsőítő versek 
kontextusában egészen másként értékelhető egy sor olyan 
poétikai jellegzetesség, amely a korábbi versekben éppen 
Nagy László „külön költői világát" jelölte ki. 

Mennyire vezetett egyenes út a heroikus-mitologikus 
póztól a sztalini-pártos költészethez? Bori Imre a kérdésre 
azt a választ adja, hogy Nagy László indulásakor utat 
tévesztett, s ez a fajta költészet kiutat jelentett saját költői-
világképi problémáinak köréből. Magam nem látok ebben 
az útban ennyi kanyargást, s ehhez éppen Bori megállapí-
tásait veszem alapul. Jócskán megelőlegezi A tüzér és a rozs 
világképét „a gondolati elem hiánya, amely egész ifjúkori 
költészetét átjárta", „az eszmei általánosításba futó szem-
lélet, amely a mélység illúziójába ringatta" (Bori). A ko-
rábbi versekben az értékek pozitív pólusán felfigyelhetünk 
a paraszti világ idilli képeire; az ábrázolt én otthonosan 
mozog „a tájban". A metaforák túlnyomó többsége igei és 
azonosító-kopulás: általában animatív jellegű („megszemé-
lyesítő"). A természet tárgyai elevenek és emberiek; ily 
módon a költő (a megszólaló) maga is mintegy egy szintre 
kerül a természettel, integráns része annak: ezért is tudja 

megszólítani (vocativusi metaforák!), ezért is tud beszélni 
hozzá, és ha kell, szócsöve lenni. 

Mindez átmenthetőnek tűnik az 1949 utáni korszakba, 
még csak nem is kell sokat igazítani rajta: felkészülten 
várta a politikai fordulatot, amelynek különösebb törés 
nélkül válhatott megbízható pontjává. Mindössze annyinak 
kellett történnie, hogy a mitologikus látás helyett egy 
bizonyos rítus szorgos hivatalnokainak ugyancsak nem 
különösebben differenciált világképét kellett átvenni. A 
megformálásban a dalszerűség, a stiláris népiesség a „nem-
zeti forma" eszményéhez kiválóan illeszkedett. Soha nem 
volt baj azzal sem, hogy a Nagy László-versek ne lettek 
volna eléggé hangsúlyozottan „versszerűek": már a korai 
korszakban is feltűnik az erősen retorizált nyelv, a metafo-
rák sűrűsége, a kötött forma abszolút túlsúlya. A szóhasz-
nálat szintjén 1949 után kissé mintha visszafogottabb lenne 
a „mitologikus" szókincs kiaknázása, különösen ami a 
biblikus terminológiát illeti. A metaforika imént leírt 
jellegzetességei a természeti és az emberi egyneműséget és 
egylényegűséget sugallják; ehhez ugyancsak vonzódhatott 
a kortárs befogadó, aki organikusnak, a természet által 
adottnak szerette volna tudni világát, magát meg otthonos-
nak ebben a környezetben. Az 1952-es kötetben ugyanak-
kor megjelennek olyan metaforák, amelyek a nem-falusi, 
nem-természeti világra vonatkozó szókincs beszivárgását 
jelzik. 

A 
A. A m i az ábrázolt világot, az 

értékeket és az ént illeti, itt is könnyen átplántálható eleme-
ket találunk. A paraszti élet, különösen annak idillje, illetve 
az ebbe a világba belegyökerezett paraszti hős, aki kiáll az 
idillért a gonosz hatalmak ellenében - kell-e ennél egysze-
rűbb és könnyebben emészthető alapképlet? Csak kitelje-
sedik a népies költészet alap-rekvizitumaként elkönyvelt 
helyzet: a tájban álló, azt elégedett biccentéssel fölmérő 
költőé. Megmarad a korábbi versekben már kialakított 
én-kép is: az Igazság és a világ között álló hős képe is, 
azzal a megszorítással, hogy másik oídalára most a világ 
helyett a Nép kerül. Az Igazság oldala pedig megmarad a 
jól megszokott elvontságban: örökérvényű erkölcsi paran-
csokról van szó, melyeknek prófétája ugyancsak a mitikus 
ködben lebegő én: „merengő fiú", akinek képzeletét Bo-
jánna tánca „harcra, szabadságba" viszi. Kimondja: „Dal 
hamis húron pendülni ne merjen" (Aszály), azt kívánja, 
hogy „tiszta derű" szállja meg (Tengerek ködében). 

1953 körül szokás megjelölni azt a fordulópontot, amikor 
a „ráfogásos" (aktuálpolitikai csattanóval ellátott) költésze-
tet űző költő „elkomorult", illúziót vesztett. 

Pontosan miben is állt az új (immár harmadik) Nagy 
László-költészet és miként, mennyiben különült el az előző 
korszakokétól? 

Ezt a korszakot szerintem a végéről kezdve érdemes 
szemügyre venni. A végpontot az 1955-56-os verseknél 
jelölném meg (a Vérugató tündér cím alatt közölt verseket 
itt nem veszem figyelembe). Rögtön megállapítható, hogy 
valamiféle politizálást, a konkrét társadalmi kérdésekre 
adott választ nem érdemes várnunk ezektől a szövegektől 
- aktuálpolitikai vonatkozásaikat kár is volna szempont-
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ként fölvennünk. E korszak elején ugyan (az 1953 körül 
keletkezett és már idézett szályban) meglehetős nyíltság-
gal és a vezércikkek modorában f ogalmazódik meg állásfog-
lalása a hivatalos hazugságokkal szemben, s az is valószínű, 
hogy a Csodamalacoi sem minősíthetjük egyértelműen 
mesének: a korszak érzékeny (vagy túlérzékeny) olvasója 
áttételesnek, s így némileg politikai ízűnek is érezhette 
azt. De mindkét említett esetben igen erőteljes a feloldás 
mozzanata: az Aszályban a szenvedés, a küzdés, a rosszal 
szembeszegülő dac feltétlen elismerése zárja a verset: a 
valóság nem szörnyű vagy elkeserítő, hanem szép és dicső 
-emellett kell kiállni, ezt kell megénekelni. A Csodamalac 
zárlata: igazságszolgáltatás. Az igazság mindenek fölött 
diadalmaskodik a Víg-esztendőkre szomjas című versben is, 
ahol a múlt a temető képével azonosítódik, s bár az én 
„mindenséget hökkentő új csodákat" hív, értékvilága 
lényegében rendezett, egyértelmű. 

Nagy László szövegeiben rendre általános elvek megfo-
galmazásait, örökérvényű aforizmákat és sok mindenre 
vonatkoztatható dodonai jóslatokat találunk. Kelet-európai 
ösztönünk ilyenkor azt diktálja, hogy ezek mögött valami 
markáns és lehetőleg a hatalmat csipkedő állásfoglalást 
keressünk. Nem kell feltétlenül azt hinnünk, hogy Nagy 
László virágnyelven beszélt; az is elképzelhető, hogy érzel-
mes (és kevéssé gondolati) versírói világkép áll versei 
mögött; ebből nem futja többre, mint homályos sejtel-
mekre és a morális biztonság (az én erkölcsi szilárdsága) 
állandó bizonygatására. Ilyen részletekre gondolok: „bűvös 
méltóság sincs, mely bokámat összeüsse" (Víg esztendőkre 
szomjas); „Emléked gyönyörű birtokunk s védi / vashűség"; 
„Micsoda fertőn vágtam én / keresztül, amíg eddig értem! 
/ Emelt a legvégső remény, / mikor már megcsuklott a 
térdem" (Most gyenge vagyok)-, „S mégis: amiket a szív s 
ész gyönyörűn eregettek, / ábrándok, tervek sárba lesújtva 
nem lehetnek!" (Gyöngyszoknya). „A rossz-közérzet-költé-
szet éppen úgy nevenincs problémákat érint, mint pálya-
szakaszának azok a versei, amelyek optimizmusát, politikai 
hevét voltak hivatva meghirdetni" (Bori). 

A nevenincs problémák legszívesebben a „látomásosság" 
medencéjében lubickolnak. Mert abban egyetérthetünk 
Nagy László méltatóival, hogy a Gyöngyszoknya körül, a 
Rege a tűzről és a jácintról című műig tartott az a pályasza-
kasz, amikor kialakul a jellegzetesen Nagy László-iként 
ismert, tömény metaforákban bővelkedő vízióvilág. De 
nem küszöbölődik ki az életképszerű betét: vagyis a min-
dennapi élet „apró" eseményeire utaló, inkább metonimi-
kus jellegű leírás. Kevésbé a Gyöngyszoknyában, gyakrab-
ban A vasárnap gyönyörében bukkannak föl életképszerű 
betétek; s itt különösen meglepő, hogy az ábrázolt világban 
a város, a civilizáció, a technika is helyet kap, éspedig nem 
azzal a negatív értékhangsúllyal, amely a későbbi Nagy 
László-verseket jellemzi, s nem is pusztán metaforaként. 

Viszont igaz az is, hogy „Nagy László költői szemléleté-
ből és egész világlátásából tűnni kezdenek... a közvetlen 
emberi viszonylatok" (Bori): az eddig is jelenlevő, de most 
új erőre kapó és egyre inkább kidolgozódó mitologizáló 
tendenciáról van szó, amely természetesen jár együtt egy-
fajta én-mitizálással. Ennek korai nyomaira már utaltam; 
egészen egyértelművé válik a csodatevő, a mágikus erejű, 

Krisztus-szerű, mindentudó és önmagában tökéletesen 
biztos én szervező funkciója a Rege a tűzről és a jácintról 
című „hosszúversben". „Egy szentcsalád-képzet körvona-
laiba öltözik" (Bori) a család: a fiú, az én egyúttal csikó 
is, varázsló is (táltos?), Báthori Gábor és Krisztus: a hit, 
a remény, a szeretet mellett jellemzője az erő (a szexuális 
is), és az a képesség, hogy a „kisvilág" jelenségeiben meg-
pillantsa Az Igazságot. A természet világa maga közvetlen 
összefüggésben áll, mintegy kontinuus a mitológia világá-
val: „(a tehén) szarvát üti földbe, kínjában a tőgy megeredt, 
/ viszi a téli hajnal, úszik a légben hanyatt, / fűkörme, 
csülke a csillagrögökön meg-megakad". Az ezzel szemben 
álló világ, amelyre a nem-természeti (és nem-falusi) világ-
ból vett motívumok utalnak, ellentétes, durva, gonosz, a 
mitologikus rendszer negatív pólusának megvalósítója. 
„Bódulatodban bankárok ülnek esernyőnyéllel, / fehérmel-
lényben Apponyialbert, ártányfal-lépe löttyedt, / óralán-
cára köti a három pityergő kölyket"; itt, ezen a póluson 
jelenik meg Isonzó, a „bolond plakátok, végzések, idézé-
sek", - viszont elképzelhetetlen lenne most már traktorok-
ról, „csillagmotorról" olvasnunk. 

Ahogyan az én-képnek, ennek a poláris mitológiának is 
van előzménye az 1956 előtti Nagy László-költészetben. 
Ha a Rege a költő-mágus-táltos szerep egyik első explicit 
kifejtése, akkor emlékezhetünk a valamivel korábbi Bolgár-
táncra: ennek főhőse, Bojánna, hasonló szerepben ábrázol-
tatott. Az (ábrázolt) ábrázolás azonosítódik az ábrázolttal: 
„Bojánna iszonyú történelmet táncol, I szakadnak a szívek, 
mint ősszel a meggyfalevél, / fölszáll a vérgőz a Balkán 
havasára, / Bojánna járja, ő jatagántól se fél". Ha Bori a 
korai pályaszakaszról mondja, hogy Nagy László versesz-
ménye a nem-másoló, hanem kreatív szöveg, akkor azt 
mondhatjuk, hogy ennek az eszménynek explicit megfogal-
mazásait először az 1953-56 közötti korszak verseiben 
találhatjuk. A begeben például így: „Hiszem, van erőm a 
varázsoláshoz. / A versem érted kiáltoz. / Okádok sziklát, 
a trombitákat lapítom: puffadt aranyhüllőket." 

A vers tehát, a szó: természeti erő, amely fölött a köl-
tőnek van hatalma, aki ily módon rendkívüli természetfö-
lötti lény is, de intim kapcsolatban áll a természettel, a 
természetessel is. A természet, a természetes pólusán ott 
áll az „ősi" is, a „pogány" - hiszen maga a mágikus-erejű-
vers-felfogás is, az ábrázolt és az ábrázolás azonosítása is 
„ősi", „pogány", „mágikus" aktus. (A Regében nem vélet-
lenül jelenik meg a regösének és a „téli estékbe mormolt 
betyár-legenda".) 

A motívumok szintjén, a szóhasználatban megkezdődik 
és a korszak végéig befejeződik ezen értékvilág benépesí-
tése: végleg kialakul az az apparátus, amely miatt a későbbi 
Nagy László-verseket is olyan egyhangúaknak érezzük. 
Bizonyos motívumokról már volt szó: a lóról, a tündérről, 
az angyalról, a télről. Csatlakoznak ezekhez bizonyos 
színek: a sárga, az arany, a vörös, a zöld, a fehér, a fekete; 
természeti jelenségek, dolgok: tűz, szivárvány, zivatar (és 
szinonimái), csillag, hold, nap; további állatok: bárány, 
hal; „nedvek": könny, vér, tajték. Természetesen a halál 
is erősen meghatározó motívum marad, és megjelennek 
emberi-állati testrészek: gerinc, csont, koponya, száj, 
szem, ágyék. A negatív póluson lesz majd jellemző a sze-
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mét, a ríih (rühesség), a bűz, a rothadás, a betegség, a 
hidegség, a ragadozó és dögevő állatok (pl. keselyű), a 
csicsa, a cifrálkodás, a díszesség, a nem-egyszerűség for-
mái, az üzleti élet (kofa, kufár, piac, alku, pénz - mindezek 
a közvetítés emberei-eszközei). 

A mondatok szintjén arra figyelhetünk fel, hogy a szö-
vegek igen erősen különítik el magukat bármely nem-költői 
szövegtől; míg korábban, az 50-es évek legelején, ez arra 
a törekvésre volt visszavezethető, hogy a szövegek folyama-
tosságot mutassanak egy korábbi („költői") versformálás-
sal, hogy vérbeli költőt állítsanak az olvasó elé, itt más 
alapokat látok a háttérben. A jelenség tehát az, hogy igen 
erősen érvényesülnek a versekben a szótagnyújtások és 
-rövidítések, az inverziók, a paralelizmusok, a kötőszóelha-
gyások, az archaizálás (szókincsben, szintagma- és mondat-
építkezésben egyaránt). Mindez talán a vers mágikus 
erejébe vetett hittel függ össze: nyilvánvalóan nem lehet 
bármi mágikus: meg kell adni a módját, formáját, kiemelt-
ségét és egyediségét annak a tevékenységnek, amely varázs-
erejű. A varázserőt jól támogatja a más mitológiák elemeire 
való rájátszás. A szókészletnél „tágabb" elemek esetében 
ez a „biblikus" mondatszerkesztési elvekben nyilvánul 
meg, továbbá a zsoltárokra, a biblikus átkokra, „ősi ma-
gyar" ráolvasásokra, táncszókra, sámán- és gyerekmondó-
kákra való (mondat- és szintagmaszerkesztés szintjén meg-
nyilvánuló) utalásokban. 

H 
JL JLa a költő sámán, akkor 

vers-varázslásának a szépség jegyeit kell viselnie, s minden-
képpen el kell távolodnia a köznapitól; a termeszetfölöttivel 
és az ezzel közvetlen összefüggésben álló érintetlen-termé-
szetivel kell kapcsolatba lépnie. A már idézett Bolgár-tánc 
ennek a világképnek előzménye. 

Úgy gondolom, hogy az 1956 utáni költészet minden 
jellegzetessége az eddig kidolgozott világképből és szöveg-
alkotásból magyarázható. 

Mielőtt összefoglalóan jellemezném ezt az utolsó korsza-
kot, és néhány konklúziót kockáztatnék meg, az 1956-os 
fordulat néhány versét tartom érdemesnek vizsgálatra. 
Először is természetesen adódik a kérdés, hogy vajon az 
októberi felkelés és megtorlása hagyott-e valamilyen nyo-
mot az akkoriban keletkezett verseken. Ha az 1953-56 
közötti versekről azt állítottam, hogy azokban nincs köz-
vetlen válasz a környező világ nem túl derűs világállapotá-
ra, akkor itt ennél kissé bonyolultabb a helyzet. Itt ugyanis 
azt keressük, hogy egy bizonyos, pontosan meghatározható 
külvilágbéli eseményre visszautalnak-e a versek szövegei, 
s itt elvárásaink nem csak valami homályos rosszérzésre, 
kedvetlenségre, borúra vonatkoznak, hanem konkrétabb 
nyomokra. Értelmezhető poltikai versként a Várom a 
havat, a Karácsony, fekete glória, vagy A falak négyszögében, 
lehet azt mondani, hogy így reagált a költő az októberi 
traumára. Erre lehet alapunk. Csakhogy itt is mitologikus 
magasságokba emelődik a vers, elvont séma uralkodik rajta 
- csakúgy, mint 1953 után, ekkor is „elmulasztja nevén 
nevezni a kort" (Bori). A sémában a szenvedő én áll szem-
ben a hideg külvilággal és a szörnyű múlttal (az én nem 
mentes némi önsajnálattól, nárcizmustól sem - „tüzes 

királyka", „késekkel koronázva"). Az alapképlet megfog-
hatóan nem horgonyozódik sehová: mindez örök emberi 
problémává válik. A Várom a havat éppoly heraldikus 
mozdulatlanságú leképezése ennek, mint A város címere. 

„Műveld a csodát, ne magyarázd" - írja a Hegyi beszéd-
ben (!) Nagy László: a Nagy László-versek értékrendjében 
a közvetlenség, a természeti-jelegű alkotás áll a tetőponton. 
Az az érzésem, hogy a közvetítetlenségnek és a természe-
tesnek ( = egészségesnek) ez a kultusza, a magyarázat, 
értelmezés és minden közvetítés elutasítása valahol a ro-
mantikában gyökerezik. Nagy László számára a költészet 
és a költészet hatalma természeti adottság és természeti 
törvényként érvényesül; nincs szükség magyarázatra. A 
költészet hatalmának letéteményese magától értetődő, 
magyarázhatatlan igazságot ad át; hiszen ez az igazság egy, 
alternatívája nincs. Egyértelműek az erkölcsi követelmé-
nyek és minták is, amelyeket a költő-mágus kinyilatkoztat: 
tisztaság, hit, szerelem, szembeszállás a halállal és tisztáta-
lansággal, terméketlenséggel. S minthogy ez így van, az 
én, aki e szövegekben kénytelen-kelletlen mégiscsak jelen 
van, puszta szócső, jós és próféta: nem-személy. Még 
indulatai seih személyesek, akcidenciának, kisiklásnak 
nincs helye. 

A próféta-szerep egyik módosulása a Krisztus-szerep, 
melybe oly szívesen és oly gyakran helyezkedik az 1956 
utáni Nagy László-versek énje. Ezt a Krisztus-szerepet 
csak részben jellemzi a szelídség, gyengédség, a szánalom. 
Sokkal inkább a kiválasztottság tudata, a felülemelkedés 
és a meg nem értettséggel való szembenállás van jelen 
ebben a Nagy László-i Krisztusban, s az Igazsághoz fűződő 
intim viszony. 

Hadd vegyek most egy éles kanyart. Az 1956 utáni 
versek között sok a korábbi magyar és nem magyar művé-
szekre utaló vers. A Szerelmem, csonttörő élet című ciklus 
végén jelenik meg a Bartókot, József Attilát, Csontváryt 
címében is említő vers. A kontinuitás kérdése kap szót 
tehát Nagy László költészetében. A folytonosság igazolásá-
nak igénye talán először 1953 után tűnt fel itt, amikor „a 
csillagképek, melyek bizton vezették, vannak tűnőben" 
(Bori). 1956-ban, mikor a „szörnyű múl t" képe verseiben 
először rajzolódik ki élesen, magyarázatot kell adni arra 
is, hogy mi köze van neki ehhez a múlthoz (s hogy milyen 
múlthoz van mi-köze). A Krisztus-szerep, a kiválasztottság 
tudata pedig előképeket, párhuzamokat, önarcképeket 
sürget, amelyeket a múltban lehet a leginkább feltalálni. 
Igazolandó az összefüggés egy ilyen kiválasztottság-hagyo-
mánnyal, a sámáni-prédikátori tradícióval. 

A hagyomány konünuitásának kérdését Nagy László 
általában a világ és az ember kapcsolatának szintjén veti 
fel és oldja meg. Számára az emberi és a természeti szféra 
eredendő kontinuitása egy ponton szakad meg, s válik az 
emberi egyben ellenségessé, fenyegetővé: ott, ahol a köz-
vetettség, a civilizáció, a nem-természetes élet lép be. 
Ellenségesek a jelen „fondorlatos intézményei", „a traverz-
erdők, a kábeldzsungelek, a műanyag-habok" - megannyi 
csinált, nem-természetes, kiagyalt dolog (Bartók és a raga-
dozók). 

A Krisztus-póz hagyományát Nagy László más művé-
szekkel kapcsolatban ragadja meg, s ezzel igenli e kultúrá 
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hoz fűződő hagyományát: ahhoz, amelyet Ady, Csontváry, 
Bartók, József Attila, Veres Péter, Csokonai, Garcia Lorca, 
Tamási Áron, Egry, Ferenczy Béni nevével körvonalaz. 
Ez a sor jelenti a művészet csúcsait. A kiszemelt-kiemelt 
alkotók és művek egyediek, összemérhetetlenek, legföl-
jebb egymással függenek össze, de semmi „alacsonyabb-
hoz" nincsen közük. 

Az értékrend megfeliebezhetetlenül állandó. Ennek az 
egyetlen értékrendnek az agresszív állítása mögött a kivá-
lasztott és a „resztli" ellentéte húzódik meg. Bartók az 
emberségükből kivetkőzött ragadozókkal áll szemben; 
Csontváryt „ágyúzzák lentről a köznapi méretek"; ez az a 
világ, amely nem-egyszerű, nem-természetes, reflektív, 
ahol mondanak ezt-azt (magyaráznak!): „Mondják... 
mondják" - kezdődik két mondat is A föltámadás szomorú-
ságában-, Csontváryt is rágalmazzák; ennek az alacsony, 
földhözragadt világnak az emberei ki akarják használni -
a maguk kicsinyes mód ján - az óriási, üstökös-szerű mű-
vészt: „kapcsolják rá, uraim a várost: a lámpa mind kigyúl" 
(Csontváry). 

Kérdés viszont, ki ellen kell védeni Adyt vagy Csontvá-
ryt. A kérdés maga is eretnek lehet Nagy László szemében, 
olyannyira, hogy fölöslegesnek tartja a töményen adagolt 
értékelésen túl bárhogyan jelezni a kiválasztottakkal szem-
ben álló világ mibenlétét. Az olvasónak nemigen marad 
más választása, mint hogy a Nagy László diktálta értékren-
det fogadja el, s elhatárolódjék a „másik oldaltól". Ez az 
erkölcsi parancs azonban, mert hisz a versek ezt erkölcsi 
parancsként állítják elénk, éppen elvontsága és Mynheer 
Peeperkorn-i gesztikulálása folytán üres és agresszív ma-
rad . A versekben ábrázolt világ (és az értékek) elvontsága, 
általánossága a versbéli beszélőt is az elvontságban és 
általánosságban tartja, így válik e versek beszélője a versek 
körvonalazta mitológia egyik (központi) figurájává: ez az 
én és mítosza, parancsa egyszerű értelmezések alkalmas 
terepe. 

Hadd térjek most vissza a bevezetőben említett Nagy 
László-kodifikációhoz és -hagyományhoz. Mi hagyomá-
nyozódott Nagy Lászlóról a mai befogadóra? 

A 
1 I m í a leginkább ismert le-

het, az a személye. Amikor a Nagy László-hagyományról 
beszélünk, nem egyszerűen metonímiát használunk; úgy 
alakult, hogy Nagy László mint személy is közismertté 
vált életében is, halála után is. Fényképei, nyilvános szerep-
lései és a tiszeteletére készült írások alapján sokan megis-
mertük ezt a személyt: tudunk ősz hajáról, testi fogyatékos-
ságáról, Bulgáriával való kapcsolatáról, jeles alkotókkal 
fenntartott baráti viszonyáról, családjáról. Az irodalmi élet 
mechanizmusai - külön kérdés, hogy a költő szándékaival 
mennyire összhangban - kialakítottak egy személyképel, 
amely a Nagy László-befogadás hagyományának integráns 

része lett, amely mitológiai elemekkel van teli, maga is 
csaknem mitologikus. Az utókor e mitológia egyes jelene-
teit énekli szét. 

A személykép (image) századunk művészetében különös 
jelentőségű, s ettől semmiképpen sem tekinthetünk el. A 
mai művészetben egész rendszerek épülnek rá: vannak, 
akik személyüket és tevékenységüket művészeti intéz-
ménnyé, jelképpé vagy akár műalkotássá formálják (Andy 
Warhol); mások anyagként építik be magukat a műalko-
tásba (a performance és rokonai). Nem idegen ezektől a 
magyar irodalmi intézményrendszer figura-megcsinálási 
eljárása: némelyik szerző életműve a szerzői mitológiával 
csaknem ki is merül. A „megcsinált figurák" között van 
olyan, aki a fiktív költői énhez közelít (Füst Milán kora 
fiatalságától aggastyán volt); más személyképek hitelesítik, 
támogatják, érdekessé teszik a szöveget (gondoljunk Berda 
Józsefre, Hajnóczy Péterre). Nem lehet semmibe venni a 
személyképet azért sem, mert nem tettethetjük, hogy 
tiszta-lap tudattal állnánk neki a szövegértelmezésnek; 
márpedig a szöveget közvetítő intézményrendszer a szö-
veggel párhuzamosan, de más csatornákon információkat 
adagol (bőséggel vagy jelentőségteljes hiánnyal), amelyek 
révén építi a személyképet is. Ez felszívódik a kritikába, 
amely maga is a személykép közvetítőjévé és újratermelő-
jévé válik, gyakran módosít is rajta. 

Nagy László vonzódott a magyar és világirodalom jól 
megcsinált figuráihoz. Az ő személyképe nyilván nem 
egyéni és önkényes alkotás, s nem kezdettől fogva való és 
nem ugyanolyan mindvégig. Megszilárdítása és tudatos 
alakítása az 1956 utáni időszakban kezdődik, párhuzamo-
san a versbeli én teljes köddé-válásával, általánosságba-
emelkedésével, másfelől együtt az önjellemző, önbecéző, 
önmaga szépségét (erejét, ló- és Krisztusságát stb.) piedesz-
tálra állító motívumok megsűrűsödésével. Az 1956 előtti 
időszakban jórészt adva volt a versekből szóló személy, 
akinek a képét a kortárs olvasói elvárások mindenképpen 
a sorok közé vetítették. Szerencsés együttállása a dolgok-
nak, hogy nem csak poétikailag és értékrendjében, de 
alkotójának biográfiai adataiban is megfelelt a versből szóló 
én az akkori elvárásoknak. 

Amikor azonban a versbeli én elvontságba emelődik, 
végképp mitologikussá válik, átveszi helyét az ugyancsak 
mitologikus életbeli én, azaz ennek személyképe. Nagy 
László versei már-már önműködőek: kiiktatódik belőlük 
a legszemélyesebb, s egyik fő „tételük" éppen a szűrés, 
torzítás nélküli, közvetítésmentes közvetítés. Ezt az űrt 
tölti ki a személy kép. 

Üres és parancsoló hang, kétpólusú értékrend, a szent 
és mágikus költészet kultusza, egyhangú motívumkészlet 
és statikus jelleg - sikerült-e elhitetnem az olvasóval, hogy 
Nagy László költészetét e jegyek jellemzik?'Talán nem. 
De remélem, hogy értékelésem megvitatható. Nem azért, 
hogy „végre elhelyezzük" a költőt. Hanem hogy magunkat 
helyezhessük el. 
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A R S M U T I L A N D I H U N G A R I C A 

Bevezetés a delfinológiába (3) 
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ 

M óra Ferenc. Az Ének a 
búzamezőkről c. regényét (1927) sokáig nem adták ki újra 
1945 után, a Tanácsköztársaságra tett megjegyzései miatt. 
A Magvető Könyvkiadó életműsorozatából is kihagyták. 
Majd jött a delfinizált változat, ugyanezen kiadónál, 1978-
ban. A Szépirodalmi az új életműsorozatba ezt vette át, 
1985-ben. Annyiban becsületesebb viszont az előzőnél, 
hogy a kihagyásokat a szokásos [...] jellel feltünteti. 

„Hát azt nem lőhetne mondani, hogy itten mifelénk valami különösebb 
garázdaságot csináltak volna a vörösök [az Isten tüze pusztítsa el őket, 
ugyan már el is pusztította, én is tudom vagy háromrul, hogy hun vannak 
elásva, kögyetlen nagy paréiok nőnek ott a laposban, a tehén nem is öszi 
meg, alighanem vér-izit érözi. 

- Itt nem is sokan vótak, mert aki a mifelénk való népbül beállt közéjük, 
az nem számit, az csak olyan se háza, se földje csoze volt, aki mind azt 
gondolta, hogy no, most fölvirradt nekik is, ük is belakhatnak végre hússal. 
Mert tudják, vót ám köztük olyan, aki miuta a háborút elröndölték, még 
tán sátoros ünnepre is koldulta a húst a családjának, csaK bab, mög krumpli , 
mög káposzta, mög krumpli furton-furt . De hát nagyon mögbuktak, mert 
a vörösök nem sokba vették a parasztot, különösen amelyik közéjük állt, 
csak olyan mitugrásznak használták őket, szaladj ide, szaladj oda, vidd a 
városba ezt a levelet, mutasd mög, hní> lyík tanyát vóna érdemös föltörni 
egy kis borért , mög eféle.]" (ÉnJ n búzamezőkről. Szépirodalmi Könyvki-
adó, 1985. 132., ill. Lantos Rt. , Bp., 1927. I. k. 165.) 

A többi kihagyás is a vörösök becsületét védi az elvete-
mült paraszti vádaskodásoktól. Van, amikor csak egy szót 
kellett kigyomlálni: „Mondtam is neki, hogy ha mán a 
suszterségbül nem tudott mögélni, mért nem mönt el 
inkább istória-árulónak vagy hangásznak, mert pikulázni 
is tudott, minek adta magát erre a [csúnya] pályára?" 
(1985-ös kiadás 132-133. = 1927-es kiadás 165.) Meg is 
érthetjük, hogy a kihagyott „csúnya" szót - eltérően az 
egész kötet gyakorlatától - még csak nem is jelölték. Ho-
gyan lehetne csúnya az a pálya, amelyre egy hajdani Lenin-
fiú, későbbi munkásőr még hatvan év után is ilyen forró 
nosztalgiával emlékezik: 

„Ceglédhez közel megáll a vonat. Bőrkabátos fiatalemberek ugrálnak 
le a vagonokról, töltött fegyverrel felsorakoznak. Parancsnokuk a két fogoly 
felé fordulva felolvassa az ítéletet: »A magyar proletariátus nevében a 
Tanácsköztársaság rögtönítélö bírósága...:«. Még néhány perc, és a vizsgá-
latot követően a makói ellenforradalmárok ott a töltésoldalban nyerik el 
méltó büntetésüket. A Lenin-fiúk osztaga - a makói-szentesi ellenforra-
dalmi zendülés leverését követően hazafelé tartanak [sic!]. Köztük kanalazza 
a csajkából a babgulyást Wiezner Jenó vasmunkás. Még húszéves sincs." 
(Mindig a vártán. Készült a Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulójára, 
a Munkásőrség Országos Parancsnoksága Propaganda és Sajtó Osztályának 
gondozásában. Szerk.: Borzák Lajos és F. Pintér Anna. 88.) 

Igaz, hogy némely akadékoskodó történész kicsit más-
képp látja a dolgokat, nem tartják helyesnek a Budapestre 
szállított túszok - mert azok voltak! - kivégzését, de hát 
a vizsgálat már annak idején is elakadt, „mivel a különít-
ményben bizonyos demokratikus fegyelem volt" (Hajdú 
Tibor, A magyarországi Tanácsköztársaság. Kossuth 

Könyvkiadó, Bp., 1969. 131.) Ha pedig demokratikus 
fegyelem volt, akkor bizonyára csak mesebeszéd és gaz 
rágalom, amit Móra állít az üdvösen elhagyott passzusok-
ban lopásról, rablásról, nők hajkurászásáról. 
Móra azonban nemcsak a vörös mítosz ellen vétkezett, 
hanem a Trianon-tabu ellen is. Meg is kapta megérdemelt 
büntetését: „Jelen kötet szövege az 1935-ös A jó öreg 
Dugonics kötet szövegének alapján készült, mely később 
kapta a Napok, holdak, elmúlt csillagok címet; csupán a 
Petőfi mítosz című tárcát hagytuk el; . . ." (Móra Ferenc, 
Napok, holdak, elmúlt csillagok - A fele sem tudomány. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. 517.) Kikeresvén az 
1922-ben írott, elhagyott tárcát, először azt hittem, hogy 
talán a Habsburgok szidása számított botrányosnak, de 
aztán észbekaptam, hogy kilenc éve ez talán még nem 
számított. Akkor talán Petőfivel lehet a baj - töprengtem 
- , hiszen egy tanárom az egyetemen nem akarta engedé-
lyezni egy szavalóesten a Nemzeti dalt, mondván, hogy 
azt elég egy évben egyszer elviselni, de azután a cikk vége 
felé rábukkantam az elkobzás okára: 

„Egy anekdotával kezdtem, amelyben a földről néztünk fel az égbe; 
egy legendával végzem be, amelyben az égből néznek le a földre. Ez a 
legenda talán mindennél jobban megérteti azt, mit jelent Petőfi és Petőfi 
mai ünneplése a magyarságnak. 

A legenda úgy kezdődik, hogy a jó Isten megint fönt ült elefántcsont 
székében. Körülötte a magyarok szentjei, Árpád apánktól Arany Jánosig. 
A főtrónálló kerubim Petőfi, szárnnyal a vállán, de karddal az oldalán, 
hanem gallérja itt sincs neki. Fölmentette a viselése alól Szent Mihály 
arkangyal, a mennyei hadak fő-főgenerálisa, mikor elolvasta azt a versét, 
amelyiknek az a címe: Egy goromba tábornokhoz. 

- Nézz le már, Sándor fiam - mondja neki az Úristen, - mi újság miná lunk 
Nagy-Magyarországon? 

Kitekint a kerubim egy aranyablakon, amikor visszafordul, sápadtabb 
az arca, mint az elefántcsont-trón. 

- Nincs már Nagy-Magyarország, csak Kis-Magyarország. Topor tyán 
férgek négyoldalról szétragadozták. 

Csönd lesz a kristályoszlopos teremben, csak a magyar szentek halk 
zokogása hallik. Kisvártatva megint megszólal az Űr. 

- Hát most mit látsz, Sándor? 
- Nagy tüzek égnek mindenfelé, nem látni az embereket, Uram. 
Türelmetlen az Úr, megint kinézett az ablakon. 
- A tüz már kialudt, Uram, de most már a füsttől nem látni. 
Megint eltelik egy perc, megint kinéz a kerubim, de szótlan fordul vissza 

az ablaktól. A szája csukott , de a szívén megnyílik a kozáklándzsa-ütötte 
seb és f é r j i g belőle a vércsepp, mint a rubin . 

- No , Sándor, mit csinál az én népem? 
- Egymást marcangolja, Uram, és közös erővel pusztítja, ami még 

megmaradt. 
- Hát akkor pusztuljon el egészen, nem érdemel többet, - mondja az 

Úr, s ahogy lehajtja szép fehér fejét a tenyerébe, végig gördül egy nehéz 
könnycsepp a szakállán. 

Most már senki sem küldi a kerubimot az ablakhoz, mégis egyre ott áll 
reszkető szárnyakkal. S egyszerre csak megfordul , kigyulladt arccal és 
odainti Arany Jánost. 

- Gyere csak János, ezért mégis érdemes volt meghalni! 
Mire Arany János odatopog öreg lábaival, akkorára mind ott vannak a 

magyar szentek és egyszerre eláll a könnyük folyása attól, amit látnak. 
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Ezer, meg ezer ünnepi mécses gyúl ki a magyar éjszakában, pirosak, fehérek, 
zöldek, olyan az egész kis ország, mint egy kivilágított oltár és csitt csak, 
hallani is, ahogy imádkoznak az emberek: 

- Petőfi Sándor, Petőfi Sándor... 
- Ejnye, szólni kellene az Űrnak - mondja Deák Ferenc tűnődve Kossuth 

Lajosnak, de ahogy megfordulnak, már akkor ott áll az Úristen maga is, 
és mosolyogva simogatja meg a kerubim meghaj tot t fejét: 

- Nem veszendő nép az, fiam, amelyik így tud ünnepelni egy költőt. 
Megkegyelmezek a magyaroknak temiattad, Petőfi Sándor!" 04 Petőfi-mí-
tosz. - Napok, holdak, elmúlt csillagok. Bp. , Révai kiadás, 1936. 45-47.) 

Bartók Béla. Van egy cikke, amelyet nemcsak hogy nem 
közöltek gyűjteményes kötetben, hanem nyomát még a 
teljes Bartók-bibliográfiából is eltüntették. Ez a szovjetu-
nióbeli útjáról írott útibeszámolója, 1929-ból. így kezdő-
dik: 

„Oroszországi utamtól az ottani viszonyok megismerése szempontjából 
nem sokat vártam, mer t tisztában voltam vele, hogy külföldi ember a mai 
körülmények között alig láthat valamit Oroszország igazi életéből. Az 
emberek általában nem őszinték vele szemben, kémek figyelik, alaposabban 
körülnézni nem igen van módja, de nem is igen tanácsos, - szóval épp az 
marad számára megközelíthetetlen, ami legjobban érdekelné. Mégis, azok 
a momentumok, melyek a legnagyobb ellentétben állanak az európai 
viszonyokkal, természetesen így is magukra vonják a figyelmet." (Bartók 
Béla, oroszországi útjáról. Zenei Szemle, 1929. II. 10.) 

Először a szervezés fejetlenségéről ír , amelynek követ-
keztében jó előre lekötött hangversenykörútjának némely 
állomása el is maradt. Azután arról szól, hogy a honorárium 
kifizetése alól hogyan akartak kibújni , mert nem volt 
dollárjuk: „ . . . külföldre szóló vasúti menetjegyet, régisége-
ket ajánlottak fel, hogy kivonják magukat a dollárban való 
kifizetés kötelessége alól. Végre is anélkül utaztam el, hogy 
az összeget kifizették volna; megállapodtunk abban, hogy 
utánam küldik, de ezideig csak kétharmad részét juttatták 
el hozzám." (i. h.) Majd a képtelen útlevélviszonyok tag-
lalása következik: „Általános szokás, hogy mindenkinek, 
aki külföldre utazik, túszt kell állítani maga helyett, s ez 
a túsz felelős mindenért az orosz hatóságok előtt, ha az 
eltávozott a megállapított időre nem tér vissza az ország-
ba." (i. m. 11.) A Tánc-szvitet zsebpartitúrából játszották, 
mert arra sem volt valuta, hogy a bécsi kiadótól kölcsönkér-
jék a zenekari anyagot. A hangversenyek közönségéről így 
ír: „Valószínű különben, hogy ez a hallgatóság tisztán a 
régi, lerongyolt, elnyomorodott orosz középosztály sorai-
ból kerül ki; a munkásságot, úgy látszik, még nem sikerült 
»becsalogatni« a hangversenytermekbe." (i. m. 12.) Az 
értelmiségiek fizetése elképesztően alacsony. Mégis lelke-
sen dolgoznak a zenetudósok is: „Megtudtam, hogy itt 
nyaranként még rendszeresen gyűjtenek népi dallamokat 
-egészen addig, amíg fonogrammlemez-készletük el nem 
fogy: mert új anyagot külföldről kellene hozatniok, az 
pedig lehetetlen." (i. h.) A zenetudósok régi holmijaik 
eladogatásából tengetik életüket. „Igaz, nem igen panasz-
kodtak; de nyilván azért kellett hallgatniok, mert külföldi-
vel állottak szemben. Egyszer történt meg, hogy egy em-
ber, mikor négy szem között voltunk, kétségbeesetten 
kezdett panaszkodni: »úgy járok majd, mint a többiek« -
mondotta, de mielőtt megmagyarázhatta volna, mire gon-
dol, valaki belépett hozzánk s a beszélgetés megszakadt. 
Senkisem beszélhet nyíltan más előtt ." (i. h.) A lakásviszo-
nyok ijesztőek. A műsorpolitika tendenciózus. „Egyházi 

műveket, általában vallásos zenét nem adhatnak elő, mert 
az »vallásos propagandát« jelent. Bach passióit például nem 
játszhatják, legfeljebb egy évben egyszer s akkor sem 
»Passió«, hanem »Szenvedélyek« vagy hasonló különös 
címen. Pétervárott és Moszkvában felvetettem azt a tervet, 
hogy hívják meg Kodály Zoltánt »Psalmus Hungaricus«-
ának eldirigálására. Sajnálkozva mondották, hogy a Zsol-
tárt a kormány nem engedné előadni, mert vallásos zene 
s így indexen áll. Szinte meglepett, hogy ugyanazon a 
pétervári hangversenyen, melyen zongorakoncertemet 
játszottam, Beethoven »István király«-nyitánya is szere-
pelt, tehát ebben még nyilván nem láttak monarchista 
propagandát..." (i. m. 13.) Sztravinszkijt nem tartják igazi 
orosz zeneszerzőnek. „Ebben kétségkívül Sztravinszkij 
személyes magatartásának van legnagyobb része; emlék-
szem, egyszer kijelentette előttem, hogy nem akar többé 
Oroszországba visszatérni, mert az ottani vezetőkkel nem 
vállal semminemű közösséget." (i. m.) Végül lehangoló 
képet fest a zenei élet egészéről: „Általában mondhatom, 
hogy jó zenekart vagy figyelemreméltó együttest sehol sem 
hallottam. Már maga a zene anyagi apparátusa is láthatólag 
lezüllött. Hogy csak egy példát említsek: jó zongora jófor-
mán egyáltalán nincs; a régieket elhasználják, de renoválni 
már nem tudják, mert minden hozzávaló anyagot külföld-
ről kellene hozatniok, ez pedig, mint már említettem, 
lehetetlen." (i. m. 14.) 

Azt hiszem, itt kell megemlítenem, hogy Kodály Háry 
Jánosát 1950 óta némileg átalakítva játsszák a magyar 
operaszínpadon. Az eredetiben a muszka-osztrák határ 
szerepel, az átalakítottban a burkus-osztrák. (Ám a díszle-
teket nem cserélték ki. Csodálkoztam is mindig gyermek-
koromban, hogy Burkusországban mért lógnak öles jégcsa-
pok mindenhonnan.) Eredetileg egy hórihorgas kozák 
határőr járkált le-föl a határsorompónál. Jött egy öreg 
zsidó, aki ki akart vándorolni. - Dokument jeszty? -
kérdezte tőle a zord kozák. A zsidó előkereste a bumáskát 
és átadta. A kozák kettétépte és rárivallt a rémült zsidóra: 
- Dokument nyista, mars vissza! Érthető, hogy szocialista 
kultúrpolitikánk törölte ezt a burzsoá módon dekadens, 
szürrealista részletet: nyilván csak azért, hogy megóvja a 
népiesen realista mű stílusegységét. Meg arra is emléke-
zem, hogy tízegynéhány éve, a Zeneakadémián egy Rich-
ter-koncerten a mester ideges volt, mert a zongora ide-oda 
gurult a színpadon. Sebaj. Jött egy munkás és egy össze-
gyűrt Népszabadsággal kitámasztotta a rakoncátlan lábat. 
Világ proletárjai, egyesüljetek! 

Juhász Gyula. Különösen megindító az atyai hang, 
amellyel a kiskorúnak tekintett olvasót fölvilágosítja, s 
egyúttal megnyugtatja Juhász műveinek kritikai kiadása. 
„Gyűjteményünk nem tartalmazza a költő néhány olyan 
versét, amely sérthetné szomszéd népeink nemzeti érzését. 
E versek, melyeket a költő többnyire nem is belső ihletés-
ből, hanem külső ösztönzésre írt, művészeti tekintetben 
sem érnek föl Juhász Gyula költői alkotásainak színvona-
lára, hiányuk nem szegényíti a nagy költő jellegzetes voná-
sait." (Versed III. 1926-1934. Utánzatok, rögtönzések, töre-
dékek, énekkari szövegek, műfordítások. Bp., Akadémiai 
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Kiadó, 1963. 409-410.) Utána: „A tudományos kutatás 
céljaira alább adjuk a kimaradt versek lelőhelyeit, bibliog-
ráfiai adatait: . . ." (i. h.) Az utánkeresés csak igazolta a 
sajtó alá rendezők ítéletét: e versek - többnyire - külső 
ösztönzésből keletkeztek (mint pl. Trianon, stb.). Itt van 
példának a Madách kardal c. kihagyott vers, amelyhez 
Magyarország megcsonkításán kívül még második külső 
ösztönzésként csatlakozott egy Madách-évforduló! 

Férfi szívvel, férfi karral 
Megküzdünk mi száz viharral, 
Mely hazánkra támad. 
Régi hittel, régi dallal, 
Új erővel, diadallal, 
Védjük szép hazánkat, 
„Küzdj és bízva bízzál", 
Ez költőnk szava. 
Nem csügged magyar dal 
S magyar kar soha! 
Valahány csapás jött, 
Valahány bukás ért , 
Megfizettünk mindig 
A pártuskodásért. 

Minden vészből, gyászból 
Új életre keltünk 
S a föltámadásról 
Hvmnust énekeltünk. 
Férfi hittel, férfi tettel 
Lesz még ünnep itten egyszer, 
Győzni fog mi népünk, 
Hogyha eddig nem veszett el, 
Szembe néz új évezerrel, 
Istenünk mivélünk! 
„Küzd j és bízva bízzál", 

'Ez költőnk szava 
S élni fogsz örökké 
Nagy magyar haza! 

Juhász Gyula Összes Versei Hírlapi és kézirau vershagyaléh. Sajtó alá rend-
ezte: Paku Imre, Szukits, 1942. 163.) 

Azonban nem lehet eléggé vigyázni. Mint a fentebbi 
atyai figyelmeztetés gondos hangneme is mutatta, egy 
kritikai kiadás az érettebb ifjúságnak szól (18 és 120 év 
között). Ám egy népszerű kiadás eljuthat a végleg megbíz-
hatatlan, sőt debil nép kezébe is. Ezért Juhász Gyula Összes 
Verseinek népszerű kiadásából (Szépirodalmi Könyvkiadó, 
1974.) gondos kezek kigyomláltak még egy verset, amely 
a kritikai kiadásban még szerepelt. 

Az erdélyi gyermek 

Idegen utcák köveit csak rójja, 
Fekete vihar szele elsodorta, 
Tegnap kicsiny volt, örült víg mesének, 
Adjatok neki menedéket! 

Egy kertre gondol, csöndes, ösi házra, 
Nagy hintalóra, ódon bibliára, 
Játéka olyan korán ért ma véget. 
Adjatok néki menedéket! 

Erdély: ez nem szó neki. Dús valóság, 
Öröm és napfény, kenyerek és rózsák. 
Az első bánat és az első ének. . . 
Adjatok néki menedéket! 

(Versek II. 1912—1925. Akadémiai Kiadó, 1963. 124.) 

Mint ugyanezen kiadás 478. lapjáról kiderül, e verset a 
költő azért írta, hogy felkeltse a makói közönség szánalmát 
az 1916-os erdélyi román betörés elől menekült és a városba 
érkezett gyermekek iránt. Mivel a Szépirodalmi nem indo-
kolta — és nem is jelezte — a vers elhagyását, saját tom-
paeszű delfin-találgatásunkra vagyunk hagyatva. Talán 
azon makói polgárok utódainak érzékenységét akarta kí-
mélni a Kiadó, akik hajdan nem adtak menedéket az 
erdélyi gyermekeknek? (Ezek megbecsülésre méltó elődei 
a mai hajdúszoboszlói KISZ-eseknek.) Vagy talán a Biblia 
számít illetlen szónak? Tudja a hintalófasz. Mindenesetre 
a bánkódásra semmi okunk, hiszen napnál világosabb, 
hogy ezen vers is külső ösztönzésre született, így elhagyása 
nem szegényíti a nagy költő jellegzetes vonásait. (Javaslom, 
ezen okból Petőfitől is hagyják el a jövőben a Nemzeti dall\) 
Juhász Gyula verseinek kritikai kiadása azért is tanulságos, 
mert megmutatta, hogy egy marxista-delfinista számára 

nincs lehetetlen, hiszen a filológiai műfajok leghagyomá-
nyosabbját is meg tudta újítani, amelyet pedig a burzsoá 
tudomány oly aggódó pedantériával bástyázott körül. A 
magyar „kritikai kiadás" tulajdonképpen szolgai fordítása 
a latin „editio critica"-nak és eredetileg csak annyit jelen-
tett, hogy a benne közölt szöveget a rendelkezésre álló 
források gondos megítélése, mérlegelése után alakították 
ki. Ezt a tartalmatlan burzsuj szépelgést új vérrel töltötte 
meg e Juhász-kiadás: itt a „kritikai" már azt jelenti, hogy 
a kiadó alaposan megbírálja a költőt! (Vö. az Alapító Atya 
aforizmáját a kritika fegyveréről és a fegyverek kritikájá-
ról). 

Babits Mihály. Van egy regénye, az Elza pilóta, amelyet 
1945 óta egyáltalán nem jelentettek meg. (Kéziratom első 
változatának a lezárása után megjelent, természetesen 
megcsonkítva.) A kihagyás kicsi, de erős, mint Bors elv-
társ. „A társadalom katonai megszervezése [...] már a XX. 
század elején elkezdődött, s lassankint minden államra 
átterjedt." (Babits Mihály, A gólyakalifa — Kártyavár — 
Tímár Virgil fia — Elza pilóta. Szépirodalmi Kk. , 1982. 
464.) A három pont helyén ez állott: „— szovjetek vagy 
fasció-k formájában —" (Elza pilóta vagy a tökéletes társa-
dalom. Nyugat-kiadás, 1933.6.) Verseinek egyetlen cson-
kítatlan kiadása van: az 1945-ben Török Sophie által sajtó 
ajá rendezett Babits Mihály Összes Művei (Franklin). Előtte 
és utána mindig volt valami baj e szövegekkel. 1942-ben 
pl. Összes Versei 372. lapján olvashatjuk: „A Fiatal Katona 
és Ne ily halált, ne ily harcot c. verseket, valamint az Ezer-
kilencszáznegyven és Talán a vízözön... c. versek néhány 
sorát nem vehettük fel e kötetbe" (Athenaeum). Hiába, 
háborús cenzúra volt, s a szigorú cenzor nem engedhette 
meg, hogy a nemzet harci szellemét gyöngítsék pl. az ilyen 
kitételek: 

Immár a népeket terelik mint nyájat, 
emberek futkosnak, mint riadt patkányok, 
városok lángolnak telhetetlen tűzben, 
nemzetek halálát engedte az Isten. 
T e állsz vén bástyádon fürkészve, hallgatag. 
Gonosz, szomszéd szelek borzasztják hátadat. 
Szemed úgy száll szerte, mint a bibliai 
özönben a Noé csapzott galambjai. 

No de, eső után köpönyeg. (Vagy hogy is mondják a ked-
vező változásra utaló közmondást? Megvan! Cseberből 
vederbe.) 1961 -ben a Babits Mihály Összegyűjtött Verseic. 
kiadványból (Európa-Szépirodalmi Könyvkiadó) ez a vers-
szak ismét hiányzik: „Gyűjteményünk nem tartalmazza a 
költő néhány olyan versét, amely irredenta hangjával sért-
hetné szomszéd népeink nemzeti érzését. Elhagytuk a 
következő költeményeket: Vásár, Szíttál-e lassú mérgeket, 
Csonka Magyarország, Áldás a magyarra, Erdély. 
Ugyanilyen okból elhagytuk a következő versek egy-egy 
verszakátis: Dal az esztergomi bazilikáról. 4. víz. , Hazám 
3. vsz.; Ezerkilencszáznegyven 3. vsz." Újra eltelt 16 év. 
Szomszéd népeink önérzete időközben teherbíróbb lett, 
vagy talán Babits irredenta hangja enyhült - ki tudja?! 

Mindenesetre Összegyűjtött Verseinek 1977-es kiadásából 
(Babits Mihály Művei, Szépirodalmi, I-II. k.) már keve-
sebb szöveg hiányzik. „Egy néhány sor a Vásár, a Dal az 
esztergomi bazilikáról, (Bár lenne a hangom tiszta...) és a 
Hazám c. versekből"; ami pedig a hátrahagyott műveket 
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illeti, „közülük kettőt - az Áldás a magyarra és az Erdély 
címűeket - kihagy t u k . " (I. m. 661-662.) Ezen kihagyások 
közül igaz mestermunka az első pillantásra rejtélyesnek 
tűnő (Bár lenne a hangom tiszta...) Ez nem egyéb, mint 
a Csonka Magyarország c. vers, ahol maga a cím is tabu 
alá esett és ezért a kezdősorral helyettesítették. Az ötlet 
élénken emlékeztet II . Fülöp spanyol király 1563-i körle-
velére, amelyben az összes hitszónok kötelességévé tette, 
hogy a szószékről állandóan cáfolják az eretnekséget, de 
úgy, hogy - az esetleges fertőzés elkerülése végett - még 
csak ne is célozzanak az eretnek tanra. Ez a szükséges 
óvatosság ez esetben teljes eredményre vezetett, ui. a cím 
és a hátulról számítva 3. sor ("Erdélyben Felvidéken") 
elhagyása után a vers tökéletesen értelmetlenné vált. Az 
útmutató kezdeményezést ajánlhatjuk széles körű átvétel-
re. Pl. a „Csonka Magyarország nem ország, Egész Ma-
gyarország mennyország" irredenta jelszót a könnyelmű 
szerzők néha idézik (mint pl. Huszár Tibor a Valóság 
1982/10. számában) és nem gondolnak a delfinekre. Nos: 
„Csonka" természetszerűleg elhagyandó, ugyanígy 
„Egész" is. A művelet első fázisa után így festett az idézet: 
„(...) Magyarország nem ország, (...) Magyarország 
mennyország". Az olvasó, aki türelemmel kísérte eddigi 
fejtegetéseinket, sejtheti, hogy tapasztalt delfin-textológus 
nem tűrheti a klerikális célzásokat sem. A jelmondat tehát 
így alakul: „(.. .) Magyarország nem ország, (.. .) Magyaror-
szági...jország". A versike egyik fele viszont egyértelműen 
sérti a baráti magyar nép nemzeti érzését, ezért tovább 
kell finomítani: „( . . . ) Magyarország (.. .) ország,(. . .) Ma-
gyarország (... )ország". Ez viszont nyilvánvaló tautológia, 
egyszerűsítsünk imigyen: „(...) Magyarország(...)ország, 
(...)". Ez még mindig redundáns, racionálisan csökkenten-
dő: „(...) Magyarország (...)". Ennyi maradhat, egyelőre. 

A Szíttál-e lassú mérgeket? proskribálása különben csak 
egy évig tartott: verseskötetben ugyan továbbra sem olvas-
ható, de a dörzsöltebb delfinek megtalálhatják az Esszék, 
tanulmányok között (Babits Mihály Művei, Szépirodalmi, 
I-II. kötet 1978). Olvasható itt, mint a Magyar költő kilenc-
száztizenkilencben c. tanulmány betétje (i. m. I. kötet, 
656-657.) így legalább ki-ki meggyőződhetik arról, hogy 

a magyar is szomszédos nép, ui. e vers a Tanácsköztársa-
ságról szól. Tanulságos az is, hogy e két kötetes gyűjte-
ményben közölt, 1937-ből való Fogaras c. emlékezésből 
kitűnik: a mai magyar könyvkiadás osztja a századelő 
dél-erdélyi román értelmiségének elfogultságait.Babits 
ugyan megpróbál mosakodni, mikor így ír a Vásárban c. 
versének keletkezéséről: „Egyszer még egy afférom is volt 
velük. Egy versemet félreértették, egy ártatlan verset: a 
vásár szennyes, balkáni sokaságát festettem le, melynek 
alacsony alkuiban „római szó kopik". A havasok szűrös, 
halinás csődülete, mely ma is Cicero nyelvén ad-vesz és 
pörlekedik: micso.da élmény a fiatal humanistának" (i. m. 
II. k. 559-560.) 

E tanulmányoknak a szövegközlése a szokásos csonkítá-
sokkal tarka, de az indoklásba új motívum lopódzik: „A 
szövegközlés módjával kapcsolatban kell megemlítenünk, 
hogy néha egy-egy mondatot, vagy szót el kellett hagy-
nunk; a hiányt (...) jellel jelezzük. Babits ui. a 20-as évektől 
kezdve - Trianon következményeire utalva - gyakran 
használ olyan jelzőt, kifejezéseket, melyek esetleg sérthetik 
szomszéd népeink érzékenységét, még akkor is, ha Babits 
ezeket a szavakat nem sértő szándékkal írta le, hiszen nem 
volt nála »naívabbul Európa-hívő, s nagyobb megvetője 
minden sovinizmusnak és vadmagyarságnak« - ahogyan 
vallja önmagáról egyik szép esszéjében". (I. m. I. k. 777— 
778.) Az ember - akarom mondani, ami maradt belőle a 
delfinképzés során - majd elsírja magát, különösen, ha a 
fenti szavakhoz csatolt 22 soros további fejtegetést olvassa 
Trianonról és következményeiről, az akadémia nagy törté-
neti kézikönyvének VIII. kötete alapján! így már szinte . 
nem is érti, miért kell hát kihagyni azokat a fránya szöve-
geket?! Veszélyes dolog ez, elvtársak! 

Ha elmarad a csonkító műhelyek közötti, munkaverse-
nyen alapuló kölcsönös tapasztalatcsere, még az is előfor-
dulhat, hogy - horribile dictu! - olyan sajtó alá rendező 
is akad, aki maga is, elvetve-szemérmét, a már egyszer 
gondosan kiherélt szöveget visszatökösíti! Erre a szörnyű 
eltévelyedésre példa Babitsnak A magyar jellemről írott 
tanulmánya, amely a Magvető „Gondolkodó magyarok" 
sorozatában megjelent, csak úgy! (1981-ben). Idézek belőle 

Jó angyalka illata van 
SNEÉ PÉTER 

Amint súlyos, érett tésztaszín karját emeli, vaskos csimbók ölt 
nyelvel alóla, majd fáradtan lefittyed a kar kivágat szélesen 
sötétlő sarlójára. Sűrű verítéktől hízik a sárga nylon otthonka 
szegélye. ímhol egy csöpp újra. Végiggördül, letottyan és 
szétterül. 

- Ugyan honnan tudtam vóna? - a dib-dáb bádogpultra 
dől. Olyan formátlan-féle. Keresem, mit mutat a karja. Ter-
metes zsákutca, a széles, renyhe szalonna vállból előre, lefelé 
omlik, hogy könyökben forduljon egyei. Ott más korszak 

kezdődik, új időszámítás: az al, mi föl, bár visszafelé tart s 
épp olyan, mini a volt. Hurkák hullámoznak bizonytalanul 
a gyűrűs csuklóról, melyen a kézfej trónol. Kurta, szinte csonka 
már, tompa és kerek ujjai, nem férhetvén egymástól, szerleál-
lanak. Velük zárul az elegáns ív, s megtér az összegumizott, 
zsíros-egyenes haj, a kajla fülek és az acélszürke szemek ürege 
alá. 

Gyászoló körmök tartják a széles pofacsont-határt. Fekete 
őrszemek magaslesen, a repedezett bőr mélyébe rakódott kosz 
hálója felett. Nagy merítés volt, a háló feszes. Kivillan a 
vékony arany a kísérő sápadt karikákból, lehúzhatatlan már, 
azért marad. Rég túlburjánzott peremén a hús. Merő visszate-
kintés, egy szelel bevágott múlt a duzzadó jelenben: ilyen 
voltál. Ilyen is. 

- Honnét tudhatta volna? 
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néhány arcpirító szakaszt, amely a Szépirodalmi kétkötetes 
változatából bezzeg kimaradt. „Persze az ezeréves országot 
értem, a hegyektől félkörben koszorúzott földet..." (Mag-
vető, 32.; v.ö. Szépirodalmi, II. k. 641.); „Pécsett a cifra 
sokacot bámultam, Fogarasban a lógósüngű oláht. Még az 
Alföldre is lejártak a tótok." (M. 34.; v.o. Sz. II. k. 643.) 

„Ez a szent korona területe, egységesés változhatatlan, ezer esztendő óta. 
Más nemzetek növelhetik, vagy elveszthetik birtokaikat, Magyarország 
olyan, mint egy eleven test, melyet sem vagdalni, sem toldani nem lehet. 
A történelem tanúsága szerint minden toldás, vagy hódítás hamarosan 
lehullott róla, s viszont elvágott részei előbb-utóbb újból összenőttek. 

De amíg ez nem történt volna is meg, a 'magyar mindig csak ugyanazt 
az egységes és teljes földdarabot tudja hazájának tekinteni. Az ezeréves 
jogállapot az ö szemében nagyobb és igazabb valóság, mint a politika 
véletlenjei által teremtett változó helyzetek." (M. 52.; v.ö. Sz. II. k. 653.) 

Pfuj! 
Azért pécéztem ki a fenti példátlan botrányt, hogy óva 

intsek mindenkit attól, nehogy illetéktelen orrát olyesmibe 
üsse, amiről a nevelésünkről gondoskodó Fensőbb Hatal-. 
mak bölcsessége megállapította, hogy veszélyes nekünk, 
tehát kerülendő. Az írók - Babits is - csak írtak össze-visz-
sza, de mi csak annyit olvassunk belőle a konyha szögleté-
ben, ahová kegyelmes jó urunk helyheztetett, amennyi 
üdvös az emésztésre. Ezért pl. nagy lelki megnyugvással 
vettem tudomásul, hogy az Illetékesek Babitsnak a náci 
könyvpusztításról szóló, 1933-ban Könyvpropaganda és 
könyvégetés címmel írott esszéjének tanulságát megszívlel-
ték. 
„Az életet többre tartjuk a betűnél"- jellemzi a csetrefüles 
író a könyvégetőket -
„s életnek pártunkat és harcunkat ér t jük, pártunk egyedül üdvözítő világ-
megváltását. Ha ennek a betű nem segít, vagy éppen ellene hat: Pusztuljon 
a betű. 

A berlini könyvégetök voltaképp egészen modern elv szerint jártak el, 
oly elv szerint, melyet a mi (teljesen más világnézetű) ifjú irodalombarátaink 
egy része is unton hangoztat. A könyv tehát hatalom, szellemi fegyver, 
vagy varázserő, amit lehetőleg ki kell venni az ellenfél kezéből, s monopo-
lizálni, vagy máglyára gyűjteni és elégetni." (Esszék, tanulmányok. II. k. 
406.) 

Sapienti sat! 
A Nyugatban volt Babitsnak egy rovata, a „Könyvről 

könyvre". Kötetben a Magyar Helikonnál jelent meg e sok 
kis remek kritika és esszé. „A gyűjteménybe három cikket 
nem vettünk föl; ezek a következők: Szabad-e sírni a 

Kárpátok alatt? (1934. január 1.); Trockijtól Tóth Árpádig 
(1934. szeptember 1.); A messzeség és az itthoni fű (1935. 
február)." (Babits Mihály, Könyvről könyvre. Magyar He-
likon, 1973. 322.) 

Indoklás nincs, de néhány idézet majd megmagyarázza, 
miféle illetlenséget rejtegetnek a szemérmes helikoni szü-
zek. Az első cikkben Babits Julien Benda szemrehá-
nyásaival szemben védi meg a magyar írástudóknak azt a 
jogát, hogy a trianoni döntés után az igazságot képviseljék. 
Hiszen annak idején egyetlen valamire való magyar író 
sem üdvözölte a háborút, mint ami majd üdvös döntést 
hoz. „Elismerem: aki a háborús döntést jogosnak vallja, s 
»örömmel üdvözli«, annak nincs joga e döntés eredményei 
miatt zúgolódni. De a magyar írástudóknak akik mindig 
az Eszme és Igazság jogait hangoztatták a fegyverek ellen: 
joguk és kötelességük kitartani az Igazság mellett most is, 
mikor a fegyverek az Igazság ellen döntöttek." (Nyugat, 
1934.1.57.) A második cikk Trockij emlékiratain meditál: 

„Óriás egész népek (mint a német és az orosz) szinte hivatalosan és szánt-
szándékkal kiszakadtak a közös európai kultúrából, megtagadva minden 
egységet és örökséget. Mostanában kerültek kezembe Trockij emlékiratai, 
aki, mellesleg mondva, kiváló író, még a régibb intellektüel fajtából, s 
akarata ellenére is él még benne egy morzsa az európai irodalmiság hagyo-
mányából. Ő éppen ezt a folyamatot írja meg: hogyan lesz az intellektüelből 
forradalmár? Ami talán kultúránk legjellegzetesebb folyamata - szellemi-sé-
günk öngyilkos önátértékelése. Trockij beszéli el, hogy Lenin, mikor együtt 
voltak Londonban, mily megvetöleg emlegette az európai kultúra büszke-
ségeit: »az ő Westminsterúk« .. . »az ő Shakespearejük« .. . Ez a szakadár 
gőg, ez a fölényes gesztus amellyel a forradalmár az örökölt kincset elutasítja 
s mindent teljesen elülről akar kezdeni, jelentősen mai magatartás. Mond-
ják, Oroszországban ma már ellenkező áramlat van s a mai orosz literátornak 
nincs hőbb ambíciója, mint visszakapcsolódni az európai szellemiségbe. Ez 
a szellemiség azonban mindenfelé szakadozik már , s mintha mindenüt t 
egészen újat szeretne kezdeni, ho la »faji kultúra«, hol a szocializmus, hol 
az »élet és valóság« nevében." (Nyugat , i. h . 176.) 

Végül a harmadik cikk Illyés Oroszországjáról szól. „Kit 
ne érdekelne Oroszország? Az »orosz szfinx«, ahogyan 
nemrégiben mondtuk. Ma már »az emberi társadalom 
kísérleti laboratóriumáról« beszélünk. Ez a kísérlet nem 
kisebb kérdést vet föl mint a szfinxé. A híres Kapun túl 
mintha a jövők és álmok birodalma kezdődnék. Vagy a 
rémálmoké... "(Nyugat, i. h.) A szövegek magukért beszél-
nek, leleplezik Babits megrögzött ellenforradalmiságát. 

Végül, kis csokrot állítottunk össze Babits kisebb cikke-

l'ÄV-s,.•'«"•»fir- -•". . '.'•' -.-••> •• ••>-v.-*"'-' • 

Vizslatom hónaljának hajnalától körme éjfeléig, mintha nem 
ismerném Profilját, Beszélőjét. A sör és pisi áporodott elegyében 
Lagzi Lajcsi danol. Még a verebek is csak látszanak csipogni 
odakünt a kurta drótokon. Akkora idebent a hangzavar, hogy 
köszönni sem érdemes. Noha olt, az ajtó mellett, melyen át -
ha meglelte egyszer - gyakran kitántorul az elfoglalt ember, a 
röpülös brigád törzsasztala "székel". Megannyi szabad univer-
zum minden második hétfőn, este nyolckor. Ingyen az igazság, 
majd utána nem vágják, nem kell imádkoznia érte: páter-
noszter...". Szent Pál lábnyomán kissé jobbra térhet, az 
árkádok alatt. Rakásban a bizonyosság, hármat-négyet vehet. 

A derék Kinizsi, a magyar Guinness, persze emelgetőbajno-
kot nevel. Tizenkettő után könnyű lesz minden, akár a sörhab-
bal töltött fej. Csak úgy forog benne a gondolat, óránként 
egyszer. Néha fölböffen az étel, valami Gula-s. Mit za-

bálnak rajta? Még kommunistatáriumot is elkereszteltek róla. 
Kirobbanó formájában csakugyan olyan, le is cserélték a 
dinamitagyút arra a hogyishívják KOR-Volánra. 

Emelje föl a könyökét, angyalom! Beletunkolt a tócsába. 
Nincs poharas - elspórolták -, ki letörölné a pultot. A csapos 
rántja össze a csorbát, már ha jut belőle néhány. Ha nem, 
marad az üveg. És habzik. így is jó. 

Belegörnyed, hogy hányjon. Most már hiába, drága. Hasz-
talan veri a horpadt bádogot, nem szíveli itt senki annyira, 
hogy ledolgozhassa tartozását a raktár mögötti rekeszhalmon. 
Egy büdös törköly erejéig se vágynak már magára. Tésztás a 
karja, csimbókos a hónalja, kis ártatlan, összecsuklik. Szűz-
lánynak szólítsák - azt akarja? 

(A helyes megfejtők között márkás dezodort sorsolunk ki.) 
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inek gyűjteményéből, az olyan mondatokból vagy akár 
csak szavakból, amelyeket az Arcképek és tanulmányok c. 
kötetből hagytak ki. (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977.) 
íme: 
MIKOR A K O M M Ü N K I T Ö R É S E M I A T T K É N Y S Z E R Ü L T MŰKÖ-

D É S É T M E G Á L L Í T A N I 
ÉS M E G C S O N K Í T O T T 
FORRADALOM 
A M E G C S O N K Í T O T T ORSZÁG S AZ E L S Z A K Í T O T T RÉSZEK 

LAKOSSÁGA K Ö Z Ö T T 
JOBBOLDALI ÉS B A L O L D A L I 
NAGYOBB M I N T AZ ORSZÁG MEGCSONKÍTÁSA 
MELYET EGY HABORÜ MÁR CSÜNYÁN ÉS KATASZTROFÁLI-

. . SAN F E L D A R A B O L T 
ÉS CSONKÁVÁ 
ORSZÁGUNKAT M E G S Z E L T É K , M I N T K E N Y E R Ü N K E T 
A M E L Y T Ő L AZ Ö V É K É T E L S Z A K Í T O T T A AZ ERŐSZAK 
E L T É P E T T 
Á KÉNYSZERŰ IDEGE NSÉ G ÁRADATÁBAN 
(A vonatkozó lapszámok: 76., 78., 128., 138., 141., 376., 378.) 

A legszebb, mikor a V K F hajdani - Lengyelország 
német-szovjet felosztásakor alkalmazott - háborús cenzú-
rája és a lakosság ellen folytatott háború békés cenzúrája 
tökéletesen azonos szavakat talál elvetendőnek. Ez A 
háború háborúja c. cikk esete, Babits az Apolló ban szerette 
volna megjelentetni. A balsorsú mondat: „Nemzetek 
roppannak össze vak hősiességben, (ÉSZAK ÁRNYAI 
T Á M A D N A K F Ö L ISMÉT) s a szabadságharcok korá-
nak tragikus és lelkesítő emlékei kelnek föl előttem, me-
lyek kora ifjúságomat betöltötték." (i. m. 148., vö. Gál 
István, Babits a világbékéért. Filológiai Közlöny, 1967. 
355-357.) Hja , szép dolog a világbéke, de még szebb dolog 
a Ribbentrop-Molotov paktum! 
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A B O L G Á R I R O D A L O M N A K N I N C S J Ö V Ö J E ! 

Radikális manifesztum 
ALEKSZANDR KJOSZEV 

A 
i , A, bolgár irodalomnak nem 

holmi apró, jelentéktelen okból kifolyólag nincs jövője, 
hanem abból az egyszerű, de alapvető tényből következő-
en, hogy gyakorlatilag nem is létezik: meg van fosztva 
ontológiai realitásától. 

A hitetlenkedőknek ELMAGYARÁZZUK, mit is je-
lent ez. 

Egy irodalom létezésének feltétele, hogy az írók írók, a 
hagyományok hagyományok, az irodalmi közélet irodalmi 
közélet, a művek pedig - ennek megfelelően - művek 
legyenek. Ebből a szemszögből nézve a bolgár irodalom 
nyilvánvaló nem-létezést tanúsít. 

a) A bolgár író nem-létezésének módja paradox, mert 
egyfajta lét-feletti létezéssel határos. Mindenütt másutt az 
író ír, míg nálunk egyszerűen csak van. Míg külföldön az 
író feladata szövegek, művek alkotása, a bolgár író dolga 
maga az íróskodás; a szövegek létrehozása az író-léthez 
való kétségbevonhatatlan tartozásának csupán külső és 
esetleges járuléka. Ezért a bolgár író alapvető lét-feletti 
létezésmódja az évforduló. 

b) A bolgár olvasó nem létezik. Azok az olvasók, akik 
csak bolgár irodalmat olvasnak, semmit sem értenek, és 
nem is nevezhetők olvasóknak. Akik értenének hozzá, nem 
olvasnak bolgár irodalmat. Ezek olvasók ugyan, de nem 
bolgár olvasók. 

c) Az író és az olvasó kapcsolata nyilvánvalóan felbomló-
ban van. Miközben ír, a bolgár író így morfondírozik: 
„Miért is írjam tovább? Sem így, sem úgy nem fognak 
megérteni!" Miközben olvas, a bolgár olvasó folyton csak 
arra gondol: "Miért is olvassam tovább? így is, úgy is 
minden világos!" 

d) A bolgár irodalmárok olyan közösséget alkotnak, mely 
saját létezését imitálja. A szerzők, kritikusok, szerkesztők, 
kiadók és egyebek olyan emberekre emlékeztetnek, akiket 
egy roppant fontos, magasztos ügy szólított egybe, azonban 
titkon mindegyikőjüknek meggyőződése, hogy ez az ügy 
semmilyen körülmények közt nem valósítható meg éppen 
most és éppen ezekkel az emberekkel. A bolgár irodalmá-
rok nem-létének megnyilatkozásai hol a védegyletek, hol 
a hidegháború lövészárkainak a hangulatát idézik. 

e) A bolgár irodalmi hagyomány csak hivatalosan létezik: 
nem hivatalosan csupán olyasvalami, amit nem ismerünk, 

Két utolsó cikkünk szerzői annak a szófiai csoportnak a tagjai, amely afféle 
magánegyetemként évek óta foglalkozik a posztmodernizmus kérdéseivel, 
s amelynek 1989 tavaszán Glasz címmel sikerült megjelentetnie az első 
bolgár szamizdat folyóiratot. 

ám előszeretettel szapulunk. így a hagyomány negatív 
módon létezik; mindenki meggyőződése, hogy ha - bár 
adná az Isten - mégis megszületne egy mű, az nem a 
hagyományáé/, nem is a hagyomány ellenében, hanem a 
hagyományon kívül jönne létre. Ez okból fenyegetőzik 
minden új írónemzedék, hogy végre megteremti az igazi 
bolgár irodalmat. Senki sem tudja, beváltották-e fenyege-
téseiket, mivel nincs hagyomány. 

f) A bolgár irodalmi közéletnek a kölcsönös megértés 
színterének kellene lennie, mint ilyen azonban nem létezik. 
Ez annak köszönhető, hogy a bolgár irodalmárok külön-
böző történelmi és földtörténeti korokban élnek: Vazov 
kortársai diplodocusokkal és dinoszauruszokkal, a jövő 
űrlényei a 30-as évek munkásköltőivel közösködnek. 
Egyetlen közös nyelvüket a DNS-molekula spirálja hordoz-
za. A felsorolt okokból kifolyólag az olyan szavak, mint 
„közélet", „jelenleg", „ma", „idén" stb. a bolgár iroda-
lomra vonatkoztatva értelmetlenek és határozatilag betil-
tandók. 

g) A bolgár irodalom nyelve. Ahhoz, hogy egy* irodalom 
létrejöjjön, olyan nyelvre van szüksége, mely történelmileg 
kialakult függőleges tagolódással, emlékezettel rendelkezik. 
A bolgár nyelv csak a nemzeti kulturális katasztrófákra 
emlékezik. A nyelv anyagát, stílusrétegeit szétmarta a 
nemzet bizalmatlansága, a paródiák, gúnyolódások és a 
nyelvi tekintélyek hitelvesztése. A nyelv nem otthona a 
nemzeti létezésnek, csak ledöntött kalyiba. 

X 

U „ gondoljuk, ennyi ma-
gyarázat elegendő. Tekintettel az elmondottakra, a követ-
kező építő javaslattal élünk: 

Javasoljuk egy össznépi tollforgatógyűlés összehívását a 
Vitosán, az „Ophéliák" menedékháznál. 

A gyűlésen jelentsék be a bolgár irodalom megszűnését, 
melyet évszázadok óta fennálló hitelképtelensége indokol. 

Ugyancsak tétessék közhírré, hogy az így felszabadult 
értelmiségi tömegeket átirányítják a kultúra más, jobban 
jövedelmező ágazataiba; a férfiakat tenor, bariton és bas-
szus hangképzésre kell ösztönözni, a nők pedig iratkozza-
nak be művészi-torna-tanfolyamokra. A művészet ezen 
területeinek van nemzetközi piaca. 

Abban az esetben, ha kiderül, hogy előfordulnak még 
irodalmi bacilusokkal gyógyíthatatlanul megfertőzött 
egyének, ezeket állami pénzen idegen nyelvterületre kell 
kiküldeni, ahol a kellő végzettség megszerzése után az 
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adott idegen nyelven kezdenének irodalmat írni, azzal a 
feltétellel, hogy ebből eltartják magukat, illetve visszafize-
tik taníttatásuk költségeit. Szigorúan meg kell nekik tilta-
ni, hogy anyanyelvükön alkossanak. 

Idegenforgalmi céllal vásárolják meg a régi számítógépe-
ket, a memóriájukba táplálják be a bolgár irodalom vándor-
sablonjait. Ily módon, amikor külföldi csoportok jönnek 
látogatóba, könnyen és gyorsan bemutathatok lesznek a 

legújabb hazai irodalmi kombinációk. Utóbbi javaslat 
jelentős gazdasági hasznot is hajt (különös tekintettel a 
honoráriumok és a példányszámok megszűnésére). 

Az „Ophéliákon" tartott gyűlés rövid zenés irodalmi 
műsorral és veterán tollforgatók visszaemlékezéseivel zá-
ruljon. A végére össznépi vigalmat és ejtőzést tervezünk. 

KRASZTEV PÉTER fordítása 
(Radikalen manifeszt. „Glass", 198911.) 

REMBRANDT 
MODIGLIANI 
LEONARDO 

N e m sok kozos van kennü L D e mind a kármán megjelentek már magyarul is a mdánói R i z z o l i kiadó „ A M Ű V É S Z É T 

K L A S S Z I K U S A I " néven közismert sorozatákan. A sorozat egyes köteteiken egy kevezető mellett a mesterekről írt legíontosakk 

kritikák, méltatások szemelvényei olvaskatók, majd nagyméretű színes képtáklán a legjellemzőkk, leglsmertekk művek látkatók. 

V é g ü l időrendi sorrendken, fekete—feker reprodukciókkal illusztrálva a teljes életmű katalógusát közlik az egyes kötetek, nemcsak 

a szemet gyönyörködtetik, kanem a szakembereknek is nélkúiozlietetlen segédkönyvek. 

E L O K E S Z Ü L E T B E N 

M a r c e 1 I 0 V e n t u r i - S a n d r a 0 r i e n t 1 

ÉDOUARD MANET 
Édouard Manet a múlt században festményeivel nagy viharokat kavart. Ugyanis szétzúzva az 

akkorra már kiüresedett formai sémákat s teljesen egyéni, merőben újszerű koloritot kialakítva, 

új utat nyitott meg a festészet előtt. Bár a művész elhatárolta magát az impresszionizmustól, e 

mozgalom képviselői szellemi elődjüknek tartották Manet-t. 

A most megjelenő monográfiából megismerhetjük a mester teljes életművét. 
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Hat izé a posztmodernizmusról 
IVAJLO DICSEV 

l . 

Sajtónk már mindazt a lehetőséget, amit a fénykép műfaja 
nyújthatott, kihasználta. A képen dolgozó munkások -
alatt a szöveg: „Dolgozó munkások". Valami gyár valamit 
gyárt, a tehenek tejelnek, a hősnek kitüntetése van, az 
emlékművet megkoszorúzzák, a Volga a Kaszpi-tengerbe 
ömlik. A gépi technológia nullfokát figyelhetjük meg: 
fényképeznek, mert fényképezni kell, s kell, mert fényké-
peznek. Van újság, mert kell, s kell, mert van. Az ember 
büszkén foglalta el gépkiegészítői státusát; tervértekezlete-
ken és röpgyűléseken szolgálja az önmegjelölő technológiát. 

Az embertől származó tautológiának mindig van valami 
értelme. Amikor azt mondom, hogy A = A, egy bizonyos 
rendszernek vetem magam alá, gondolkodásom egyfajta 
önazonosságát igazolom, s ez egy eleven, drámai aktus. Az 
ex machina tautológia viszont abszurdum, mert a megket-
tőzés garantált, korlátozás nélkül újratermelhető, s ebben 
az értelemben nem eredmény, hanem kiindulópont. Mi 
lehet egy ilyen tautológia értelme? Például az, hogy a 
fénykép nem arra való, hogy megnézzük, hanem arra, hogy 
tekintetünk átfusson felette. Az újság első oldalán lévő 
fénykép azt tanúsítja, hogy semmi sem történt; a fénykép 
azt közli, hogy semmit sem közlök. Másutt ezek a négyzet-
centiméternyi újságfelületek jelentéssel telítettek, nálunk 
azonban szemiotikai mechanizmusuk egy idegen nyelv-
könyv mondataira emlékeztet: látszik, hogy mond valamit, 
anélkül, hogy kimondana valamit; magát a látszikot láttat-
ja. Oh, John, gyönyörű a zöldséged! Ez a hold és a nap? 
Nem, ez a borotva és a fogkrém... Itt (és Ionesconál) a 
tankönyv anyanyelvünkünk íródott. Nincs mit megtanul-
nunk: azért tanulunk, hogy ne tanuljunk, mint ahogy azért 
van újság, hogy ne legyen újság. 

Ha nem valamire gondolok, ha azt gondolom, hogy 
gondolkodom, akkor gondolkodom-e vagy sem? A röviden 
megadott gondolat már nem tud kibújni önmagából, nem 
egy gondolat a többi közül, igazabb, ostobább, vagy érde-
kesebb azoknál - ez maga a Gondolat, mely kizárja a 
további gondolkodás lehetőségét. így áll a helyzet az újság-
készítési technológia nullfokával is: mutatja, hogy újság 
van készülőben, s ez eleve kizárja a mi, kinek és hogyan 
kérdéseket. Az ideális újságpótló újságot a következőkép-
pen képzelhetjük el: a címlapon az állna nagy betűkkel, 

Seszi pali za poszimodernizma. Kézirat. 

hogy ez az az újság, amely ma jelenik meg; alatta az első 
oldal fényképe a szalagcímmel, azon egy kisebb, a címlapot 
ábrázoló kép látható, és így tovább, a végtelenségig. 

2 . 

Hruscsov úgy tervezte, hogy a nyolcvanas években elérjük 
a kommunizmust. Kinek szánta a tervet? Ki készítette? 
Ezt a tervet az egész népért hozta létre az egész nép, melyet 
egy egész vezetőség irányított, melynek a feje maga Hrus-
csov volt. Egy szubjektum bejelentette önmaga előtt, mit 
fog tenni. 

Amennyiben azonban előttem, az egyedi, szabad szub-
jektum előtt nincs egy másik szubjektum, akire szavaimmal 
hassak, ha magam vagyok, beszédemről kiderül, hogy 
cselekvés; tervem nem szöveg, hanem élet. A szóbeli való-
ság felváltja a fizikait, s ily módon a 17 százalék hasonla-
tossá válik a fejszecsapáshoz vagy a bozótba vizeléshez. Még 
Isten sincs, vagy örökkévalóság, akihez a szavak szólhatná-
nak, ők maguk a közvetlen valóság. Következésképpen ne 
siessük el az analógiát a terv és a között a Borges-novellában 
szereplő térkép között, mely teljességre törekvésében 
lassacskán az egész jelölt területet befedi. Akkor sem 
látunk tisztábban, ha azt mondjuk, hogy a mi esetünkben 
a térkép az elsődleges, s ezután addig hordják rá a teherau-
tókkal a földet, amíg teljesen be nem fedik. 

A tervvel szemben nem a föld áll, hanem a beszámoló. 
Alaphelyzetben az számol be, aki tervezett, a magányos 
metaszubjektum, mely megtestesíti a monolitikus egysé-
get. Hogyha a terv a jövőt helyettesítette, akkor a beszá-
moló a múltat pótolja; bekövetkezik a semlegesítődés, terv 
és beszámoló kölcsönösen felszámolják egymást annak 
érdekében, hogy egy minőségileg új „itt és most" előtt 
találjuk magunkat. 

A terv a beszámoló miatt készült, a beszámoló a terv 
miatt. Minél jobban megtisztítjuk ezt a szituációt piaci 
vonatkozásaitól, annál megdöbbentőbb következmények 
tárulnak fel előttünk. A földrajzi térkép egy másik térkép 
térképe, azonban kiderül, hogy az utóbbi az előbbi térképe. 
A terv a beszámolóban valósul meg, a beszámoló a terv 
révén kap realitást, de hogy melyik melyiknek az allegóri-
ája, azt soha senki nem tudja meg. 

A magányos szubjektumnak ez a paradoxona megoldha-
tatlan; a rátermett művezető megtanulta használni: szépen 
kiglancolja a tervet és a beszámolót kölcsönös semlegesítő-
désük jegyében, majd hagyja a nyefvi viharoktól megtépá-
zott valóságot békés halmokba lerakódni. 
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3. 
A XX. század leváltotta a Zsenit, a Transzcendenst, az 
Örökkévalót és a többi nagybetűst; a művészet a divatban, 
reklámban, a manifesztumban és a disszertációban próbál 
pótlólagos érvényt szerezni. A másodlagos érvényszerzés 
nálunk egyetlenegyféleképpen történik: a polgári erények-
ről alkotott mítoszok révén. 

Ha az író kimondott valamit, vagy belekódolta egy 
metaforába, rögtön kirúgják, de legalábbis a következő tíz 
évben nem ítélik neki a nagydíjat. A fáma gyakran olyan 
különcnek ábrázolja az írót, akinek furcsa, többértcímű 
gesztusai határtalanul irritálják a főnökséget. Másfél nem-
zedék alapvető irodalmi érdeme sokáig az volt, hogy a 
sztálinizmus áldozatául esett. A leghatásosabb az, ha a 
könyvet betiltják, egyes szerzők ezt külön híresztelik is 
magukról. A legkisebb zavar a terjesztésben - tovább 
fektették raktáron, nem kapható Szófiában, kis példány-
számban jelent meg - a legértékesebb reklámmá növi ki 
magát. A közeli piaci jövőben elképzelhető lesz a kiadott 
könyvek betiltására kötött szerződés az írók és a kereske-
dők között, melynek egyik záradéka így szólhatna: „... és 
töltsön 14 napot börtönben kisebb rendbontásért". 

A könyvhöz fűzött legfontosabb kommentár az, hogy 
milyen mértékben kritikus. Az ötvenes évek óta ezen a 
téren nincs változás, csak az előjelek cserélődtek fel. 
Eszünkbe sem jut, hogy az olvasás aktusa megváltoztathat 
minket, hogy általa próbára tehetjük a világról alkotott 
képünket - erről szó sincs, hisz mi már előzőleg tisztában 
vagyunk azzal, mi van, minek kellene lennie és mi lehetne 
a könyvben. Nem olvasunk, hanem informálódunk, ki 
meddig jutott az igazságok kimondásában, mint egy sport-
versenyen. Maga a könyv csak kacsintás egy régóta folyó 
beszélgetésben. Hallottátok, hogy X 2,23-at ugrott?Tud-

é tátok, hogy Y írt a kollektivizálásról? 
A könyv csupán azt a társadalomkritikai mitológiát 

tartalmazza, mely a presszókban és az éjszakába nyúló 
mulatságokon körülvesz minket. A mitológia a valóságo-
sabb irodalom; szövege, mely a szerzői szöveg hátterét 
képezi, gyakorlatilag a mi világunk. Ez kelti azután a 
könyvek igaz, illetve hamis voltának illúzióját - ennek 
semmi köze a világ tényeihez, inkább a szerző szövege és 
a mítosz örök szövege közötti viszony ez. Az persze termé-
szetes, hogy a konjunktúra kritikája egyféle viszonyulást 
követel, míg a kávéházi mást, azonban így vagy úgy a 
különbség csak a mértékben van, nem pedig a referensben; 
mindkettő a mitikus „lényegében"-re támaszkodik. 

Mi történne, ha egyszer csak a két szöveg egybeolvadna? 
Ha egyszeriben mindent meg lehetne írni? Akkor a legbát-
rabbak könyveiből elillanna a realitás, az értékek menthe-
tetlenül összekuszálódnának, s cellulózhalmok lebegnének 
a létvákuumban. A legbátrabbaknak sem áll tehát érdeké-
ben a tabuk eltörlése. Csodálkozzunk-e ezek után, hogv a 
tabuk ilyen hosszú életűek? 

4. 
Miután saját bőrünkön megtapasztaltuk a modernizmust 
- voltunk elsők, eredetiek, példaként álltunk a progresszív 
emberiség előtt - elérkeztünk a posztszituációba, elsajátít-

juk a pozitív tapasztalatokat. Minden megtörtént már 
valahol, kitaláltatott, elmondatott, meghaladtatott, mi 
pedig átplántáljuk saját talajunkra. 

Mit jelent ez? Nem önmagáért teszek meg valamit, nem 
azért, mert a valami kétségtelen érték, s nem tudom nem 
megtenni - hanem kiválasztom sok más valami közül, 
kiemelem kontextusából és otthon elültetem. Nem élek, 
hanem idézek. Ilyen szöveget illenék írnia egy posztmoder-
nistának, mondom, de én nem vagyok posztmodernista-
ezt a pózt választottam, azonban fel is cserélhetem egy 
másikra. A kultúra végtelen. Miután megszakítottuk saját 
folyamatosságunkat a modernista forradalmi aktusban, 
teljes egészünkben a kultúrán kívül rekedtünk, ezért most 
az egész előttünk van - szabadon, ahonnan csak tetszik, 
választhatunk idézeteket, miközben semmiféle hierarchia 
vagy összefüggés nem köt minket. 

Hogy mire kellenek nekem az idézetek? Arra, hogy 
együttműködjem honfitársaimmal, akik szintén más ko-
rokból, stílusokból és paradigmákból vett idézetekkel 
fegyverkeztek fel. Egy egységes kultúra törvényszerűen 
kapcsolódik egy történelemhez - ebből következően az 
emberi kapcsolatok nem szabadok, hanem a sors által 
rendezettek. Nálunk hasonló veszély nem fenyeget: bárki 
bármilyen viszonyba kerülhet bárkivel, ezt maga a kollázs-
elv biztosítja. Minél több elem kerül a kaleidoszkópba, 
annál viharosabban váltják egymást a konstellációk, annál 
különösebbekké válnak a kultúrgrimaszok. Bizonyos érte-
lemben így valósul meg az egyenlőség utópiája (nemzeti 
keretek között). 

5. 
Mindig lenyűgöznek a világi temetések, különösen amikor 
az elhunyt közéleti személyiség is volt. Senki sem tudja 
pontosan, mit tegyen, ezért szükség van külön erre a célra 
szerződtetett személyekre, akik parancsokat osztogatnak: 
menjenek erre, most álljanak díszőrséget, most váltsák le 
őket, most rázzanak kezet az elhunyt édesanyjával... Mi 
több, senki sem tudja, mit érezzen! Nincs vigasz, de talán 
nincs igazi bánat sem. Mintha nem hinnénk, hogy valami 
történik. 

Ennek a kultúrának a problémája az, hogy nem tudunk 
meghalni. Hallottak már valakit is „végakaratról" beszélni? 
Jogilag a fogalom félig értelmetlen, a mindennapi életben 
pedig teljesen az. Az illető azt kívánta, hogy így és így 
temessük el, a házzal ez és ez legyen, a fia itt és itt tanuljon. 
A temetőben azonban nincs szabad parcella, a házat államo-
sították, a fiút megbuktatták a vizsgán. És senki sem 
aggódik, hogy az emberből semmi sem maradt. Csak a 
tettek - dalolja a kórus a ravatalnál - azok maradnak fenn. 
De milyen tetteket hagy hátra egy gépipari munkás? Tíz-
millió betekert csavart? Még ha a vezetőt vesszük is - úgy 
lép le a politika színpadáról, mintha soha nem is lett volna 
ott, a döntéseket nem ő hozta, hanem a tömegek, akik 
kormányoznak és végrehajtanak; ő csak szituációkat szol-
gált ki, s ha ezt jól végezte, elismerés jár érte, azonban, 
lámcsak, felbukkan egy újabb, még forradalmibb szituáció, 
s ezt már másnak kell kiszolgálnia, az elhunyt emléke pedig 
csak útban lenne. 
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A jelen megakadt a világ torkán, nem képes múlttá 

változni. Egyfajta totális jelen uralkodott el: vagy élsz, 
vagy valahogy hirtelen eltűnsz. Megtagadták az emlékezet 
ideális öröklétébe való átkerülés mechanizmusát; a közös-
ség először mondott le újratermelődésének legősibb módo-
zatáról; az örökkévalóság helyét egy szüntelen mozgolódó, 
önmaga számára elégtelen krízises, rángatózó, szuszogó, 
kiszámíthatatlan „itt és most" vette át. 

A múlt nélküli, utópikus társadalomba került ember 
első sokkját a vezér precedens nélkül álló bebalzsamozása 
jelzi. Ő nem tud átkerülni az ideális öröklétbe, mert a régi 
kultúrmechanizmusokat megsemmisítették, újak pedig 
még nincsenek; másfelől viszont meg kell hosszabbítani 
ittlétét, nehogy a valóság hirtelen összedolgozzon az eltű-
nésével (merthogy a testen kívül nincs valóság). Nem 
misztériumról van itt szó, mint az egyiptomi balzsamozás-
nál - az új mauzóleumnak nem az örökkévalósághoz kell 
szólnia, hanem az állampolgárokhoz, „itt és most". A test 
azt mondja, létezik, s a beszélő a test. Mégis, miért nem 
kép, esetleg szobor? Mert ezek a formák így vagy úgy 
feltételeznek valami rajtuk túlit, azt, amit bemutatnak; a 
transzcendenst viszont leváltották, mint a jelen eszközéről, 
lerántották róla az álarcot. Utolsó érvként (s a vezér éppen 
az) a valóságnak magának kell bizonyítania valóságosságát. 
Ez (legalábbis a feltevés szerint)* maga a test, mely nem 
megy át sehova, még csak el sem indul saját képe felé, 
kizárólag önmagát jelölheti jelenlétével. A valóság önmagát 
jelöli anélkül, hogy kilépne saját jelenéből. Valós vagyok, 
mondja, s ezáltal egy szempillantás alatt képet ölt, megszű-
nik reálisnak lenni, de megszűnvén újra valóssá válik, lévén 
a képnek csak prototípusa, s így annak a hazugnak a 
példáját követi, aki azt mondja: „én hazudok". 

Ehhez hasonló sokkot okoz a totális jelen minden szin-
ten. Ha nincs menedékem a múltban, akkor eszem vesztve 
jelen kell lennem, bele kell kapaszkodnom önmagamba, 
mint egy bebalzsamozott test. Nem tudom beadni a fel-
mondásom, nem tudok méltósággal odébbállni, másoknak 
szabad utat engedni - ez, mint a kvantummechanikából 
ismert részecskéknél egyszerűen annyit jelentene, hogy 
megszűnők létezni. Megfosztattam a régi énem - mostani 
énem megkettőzöttségétől, én csak most létezem, egyetlen 
lehetséges létformám, hogy minden egyes pillanatban 
elismétlem, hogy létezem, és azt, hogy ismételgetve léte-
zem. 

Nem maradunk ezen a világon, de nem is távozunk el. 

6. 

Közeledett a posztmodernizmusszeminárium első összejö-
vetele, amikor bennem és Todorovban felötlött a kérdés: 
nos, rendben, de mégis mit fogunk kutatni? Tulajdonkép-
pen az egyetlen kétségbevonhatatlan előnyünk az volt, 

hogy nálunk nincs posztmodernizmus. Soha vissza nem 
térő alkalom volt ez a tudomány számára, hogy létrehozza 
saját tárgyát. S lőn: kitaláltuk az Átlátszó Könyvet. 

A könyv száz számozott példányban készült, átlátszó, 
Printon típusú fotópapír lapokból állt, melyeket horgász-
damillal fűztünk össze, s a köteget a legegyszerűbb nejlon-
borító fedte. Egyetlenegy kefelevonatot hagytunk meg 
magunknak negatívban, s gondosan elzárva tartottuk 
avatatlan pillantások elől, ami persze önmagában is üzene-
tet hordozott. Tíz keménykötéses, üvegborítójú példányt 
hivatalos személyeknek ajándékoztunk, celofánba csoma-
golva. Te nézel, vagy téged látnak? Beszélték, hogy néhány 
könyv hátsó borítója nem üvegből, hanem tükörből kész-
ült. Belenéz az ember és saját magát látja, ez azonban túl 
lapos metafora. A látás problémáját sokkalta kétértelműb-
ben dolgoztuk ki. Ha az ember tekintete a könyvre fóku-
szálódik, akkor eltűnik a világ, s fordítva, ha a tekintet a 
világra áll át, eltűnik a könyv. Igen, lassacskán teljes mély-
ségében kezdtük megérteni elképzelésünket: a világ az 
átlátszó, egyedül a jel átlátszatlan benne. 

Magától értetődik, hogy a mű önmagát értelmezi, tehát 
cím csakis egy lehetséges: Cím. Alatta a műfaj: „átlátszó 
könyv", majd egy megjegyzés az olvasónak: „ebben a 
könyvben egyedül a betűk átlátszatlanok". Tartalma kime-
rült annak a leírásában, hogyan született meg a könyv 
gondolata, pontosabban, hogyan lett kinyomtatva, s hogy 
mit akarunk vele mondani (lásd fent). A művelt olvasó 
felismerhette, hogy kezét valamelyik lap mögé kell tennie 
ahhoz, hogy a szavak szintagmatikus viszonyba kerüljenek 
az egyszínű háttéren. Ezután elolvashatta mondjuk ezt: 
„Nyájas olvasó, miközben eme átlátszó lap mögött moto-
zol, megbontottad a mű egységét; most látod ugyan a lapot, 
ám az egész könyvet nem. Olvasván, megérted, mit tettél, 
azonban ha nem tetted volna meg, nem is érthetted volna 
meg. Elveszítetted a művet abban a pillanatban, amikor 
elérted..." 

Itt új gondolatok nyílnak meg előttünk. A mű átlátszó-
nak bizonyult, az értelmezés átlátszatlannak. Adjuk hozzá 
ehhez az utópisztikus allúziókat, a politikai viccet magában 
rejtő kihívást, az Átlátszó könyv hirtelen eltűnését egy 
félhomályos szobában, a jelentés bájos felvillanásait abban 
az esetben, ha lekvárral vagy cigaretta égette folttal együtt 
mutatjuk be. Már a bizánci teológusok tudták, hogy a kép 
nem lehet a végtelenség kifejezője, a kép csak az erre való 
képtelenségét fejezi ki, önmagát tagadja meg, hogy túlmu-
tasson önmagán. Lehet, hogy a könyv most is valahol a 
közelünkben hever, talán a szél lapozza oldalait egy magá-
nyos padon, de mi nem akarunk belenyúlni teljességébe. 
Az Átlátszó könyv nemléte által létezik, s csak a róla szóló 
elbeszélés átlátszatlan. 

KRASZTEV PÉTER fordítása 

'Gondol junk csak bele, milyen végtelen dimenziókat nyit meg a szemiotika 
előtt az a feltételezés, hogy a test önmaga imitációja. 
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K Ö Z É P - E U R Ó P A I N Y E L V I S K O L A 

A K Ö Z G A Z D A S Á G I E G Y E T E M E N 

A z M T A - S oros Alapítvány és mások támogatása leketővé teszi, 

kogy a közgazdászkallgatókon kívül a tökki egyetem diákjai, sőt, kármely 

komoly szán Jékú érdeklődő részt vegyen az órákon. 

Idén kezdő csoport indul esek, lengyel és szerkkorvát, kaladó esek, 

lengyel, szerkkorvát és román nyelvkői. D e megfelelő érdeklődés me Ilett 

szó leket román, szlovák, szlovén, esetleg észt, lett, litván órákról is. 

A z órákat keti 3x2 vagy 2x3 órákan tarjuk. H e t e n t e egyszer fakultatív 

(magyar nyelvű) órák kultúráról, történelemről, politikáról. 

Jelentkezni leket az M K K E N y e l v i Litézetéken ( V I I I . M a k a -

renko utca 20., Telefon: 118-2806), H a j n a l Erzsé Létnél. 

T A N D Í J A T S E N K I T Ő L SEM K É R N E K 
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