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TÁRSADALOM ÉS 
BOSZORKÁNYPER

Laikusan és türelmetlenül egy szakvitáról

Nem véletlenül jelzem laikusságomat mindjárt az alcím
ben, mintegy elöljáróban. Mivel nem tagadom, hogy ezek
ben a pillanatokban is tűnődöm még, belevágjak-e. 
Mármint a hozzászólásba Baráth Árpád és Hódi Sándor 
vitájához, amely Hódi Magatartásformák és társadalmi 
viszonyok című könyve kapcsán bontakozott ki a Híd 
oldalain. Mert hát csakugyan, nem lenne-e jobb hallgat
nom inkább. Figyelembe véve, hogy előttem a lélektan két 
avatott szakembere szakszinten polemizált egymással, il
letőleg az egyik válaszolt a másiknak, felelt a könyvét ért 
bírálatra Amely könyv egyébként -  s éppen azért merem 
ezt ideírni, mivel bírálatában Baráth felteszi a kérdést, kinek 
is íródott ez a könyv valójában -  akár „nekem" is íródhatott. 
Úgymint a tudományok iránt érdeklődő laikusok egyiké
nek, olyan valakinek tehát, aki, ha nem is szakszinten, de 
bizonyos fokú tájékozottsággal mégiscsak rendelkezik a 
pszichológia területén is. Annyival feltétlenül, hogy a „neo- 
pozitivista” és „humanista" pszichológia itt kibontakozó 
összecsapásában úgy-ahogy eligazodni legyen képes, s 
hagy ez a (vélt?) orientálódási képesség akarva, nem akar
va állásfoglalásra is késztesse. Nem „igazságosztóként” 
természetesen, hanem önmaga számára vetve föl bizo
nyos kérdéseket, amúgy tűnődve, ha úgy tetszik, „esszé- 
szinten", akár még bizonyos türelmetlen indulatoknak is 
hangot adva. És némileg azon is felbátorodva, hogy a 
kérdéses szakvita nem egy szakfolyóirat oldalain folyik, s 
ekképpen valamit a nem szakember számára is mondania 
kell. Azt pedig, hogy mond, végső fokon csakis olyképpen 
bizonyíthatja, hogy kiváltja a nem szakember reagálását.



Márpedig mond, méghozzá igen izgalmasan. Akár 
pusztán a „boszorkányper” miatt is, amely kifejezés Baráth 
Árpád jóvoltából vált mondhatni kulcsszavává a polémiá
nak. Akkor is, ha bizonyos éltelemben félreértésből lett 
azzá. Vagy éppen azért -  mivel alighanem éppen e félre
értésből fakadóan látszik a pszichológia tudományán be
lüli két irányzat közötti különbséget és meg nem értést 
szinte ékesen szimbolizálni. Legfőképpen a társadalom
hoz vagy inkább az annak nevében szóló és cselekvő 
hatalomhoz való viszonyulást tükrözve.

Legalábbis ami engem illet, bármiképpen nézzem is, 
nehezen tudok szabadulni attól a benyomástól,,hogy a 
„boszorkányper” Baráth nem egészen pontos szóhaszná
lata, árnyalattévesztése folytán került a szövegbe, mivel a 
„perlekedés” vagy netán a „szélmalomharc” talán sokkal 
inkább megfelelt volna Ám hogy melyik is jobban a kettő 
közül, őszintén szólva itt magam is bizonytalan vagyok -  
lévén a „perlekedés” az ártatlanságig enyhe, a „szélma
lomharc’' viszont talán túlságosan is reménytelenséget ki
fejező, noha tiszteletreméltóan csengő. Ám bármelyikkel 
jellemezte volna is Baráth azt, amit Hódi könyvében (szá
momra mellesleg rendkívül rokonszenves módon) tesz, 
alighanem sokkal inkább telibe talál. Főleg pedig nem 
könnyíti meg Hódi dolgát ennyire, sportnyelven szólva 
szinte „ziccert” kínálva a számára, amiért is mi sem termé
szetesebb, mint hogy Hódi a boszorkányper „vádja” ellen 
védekezve igencsak találóan mutat rá, hogy pert, különös
képpen pedig boszorkánypert indítani elsősorban a tár
sadalomnak, s még inkább az államhatalomnak állhat 
módjában, sőt nem mulasztja el arra sem utalni, hogy 
Baráth túlságosan is egyenlőségi jelet tesz az állam és a 
társadalom fogalma közé. Vagyis Hódi indokoltan pontosít 
itt végeredményben.

Mégis, személyes beállítottságomból fakadó megítélé
sem szerint, bizonyos értelemben szükségtelenül. Vagyis, 
ha már per, hát legyen per, akár még boszorkányper is,



azaz, miért ne vállaljuk a „boszorkányper elleni boszor
kánypert”, vagy ha azt nem, hát a perlekedést vagy a 
szélmalomharcot. így papíron, ártalmatlan tűnődésként 
akár még a társadalom ellenében is. Nem egy bizonyos 
társadalom, valamely társadalmi rendszer, hanem „csu
pán" a mindenkori társadalom ellenében -  mindössze arra 
próbálva meg, túlzásaink ellenére is szerényen, rámutatni, 
hogy a „boszorkányper-szindróma", a boszorkányperek 
rendezésére való készség, hajlam olyasvalami, ami eddig 
mindig velejárója volt az emberi együttélésnek. Amennyi
ben tehát nem riadunk vissza a nagy szavaktól, úgy is 
mondhatnánk, hogy kétségbeejtő sajátossága a minden
kori társadalomnak.

Másképpen szólva embertelen kísérő jelensége annak, 
ami emberi. Vagy akár „emberséges” is. így, igen, idéző
jelben, amit Baráthnak az az észrevétele indokol itt első
sorban, miszerint Hódi művében „egy képzelt társa
dalomról igyekszik lehántani emberségét”, ám ennek kap
csán sietek mindjárt hozzátenni, hogy nem e társadalom 
„képzettségének” tagadásában kívánok Hódinak (meg
győződésem szerint feleslegesen) segíteni. Még kevésbé 
pedig tagadni a mindenkori társadalom bizonyos ember
ségét, ami természetesen mindig is létezett, hiszen nélküle 
nem lehetett volna (nem lehetne) élni benne. Illetve, ha 
nem létezett, ha elégtelennek bizonyult, ha csak túl keve
sek számára volt érezhető ez az emberség, az ilyen társa
dalom óhatatlanul mindig felbomlott, szétrobbant, s 
újraszerveződött -  végtére is ezeket a jelenségeket nevez
zük forradalomnak. Ám ezt a minimális, mindössze a fenn
maradáshoz elégséges emberséget aligha szükséges 
„lehántani" a társadalomról, „lehámlik” az róla magától is, 
úgyhogy azt itt, legalábbis vizsgálódásunk szempontjából 
közelítve hozzá, bízvást zárójelbe tehetjük. Vagyis jobb, ha 
inkább azt mondjuk el róla, hogy ez a fajta emberség 
alighanem éppen egy bizonyos embertelenség által létfe- 
zett-létezik csak, annak árán, ami nagyon is a boszor
kányper-kérdéssel, vagy inkább az úgynevezett bűn
bak-jelenséggel áll összefüggésben. Azzal, ami nemcsak



„állam-előttinek” tetszik, hanem „ember-előttinek" is, mivel 
egészen az állati múltba is visszanyúlik, a még nem emberi 
vagy alig emberi hordákig, a társadalom előtti társas kép
ződményekig. A hordák ösztönös idegenkedéséig minden 
„másságtól”, méghozzá túl a betegek, legyengültek, torzak 
elpusztításának önvédelmi szempontból fontosnak is 
mondható jelenségén. Mivel a horda nemcsak a valósá
gos veszélyt érzékeli, hanem minden különbözőségben 
veszélyt lát, pl. a feketék a közéjük tévedt fehérben, illetve 
a fehérek a feketében. Vagyis a horda a hordaszellemnek 
megfelelően viselkedik, mert hát erről van itt szó, a horda
szellemről, arról, ami a hordában alakult ki, mint annak 
elkerülhetetlen velejárója, ám aztán tovább élt az állami 
létet megelőző, némi morgani-engelsi romantikával ma is 
gyakran „valóságos közösségnek” mondott törzsi-nem- 
zetségi társadalomban. Sőt, erről szólva akár azt is mond
hatnánk, hogy ennek a jelenségnek az ellentmondásai 
valójában ekkor is mutatkoztak meg először, vagyis akkor, 
amikor a közösség már viszonylag magasabban fejlett 
értelmű és így egyben differenciáltabb egyedekből-egyé- 
nekből állt, úgyhogy ez a hatásában homogenizáló hor
daszellem többé már nem csupán bizonyos testinek-fizika- 
inak mondható tulajdonságok ellen irányult̂  hanem egyes 
szelleminek tekinthető adottságok, illetve a belőlük fakadó 
magatartásformák ellen is -  olyanok ellen is tehát, amelyek 
az illető közösségre nézve, amennyiben az a bennük rejlő 
ezen lehetőséget képes lett volna felismerni, hasznosak is 
lehettek volna. Vagyis a közösség a maga szokásokat és 
normákat merevítő szabályozó rendszerével alighanem 
már ekkor is (!) nem- csupán a sorból „oldalt kilógókra" 
sújtott le, hanem a túlságosan előrefutókra is, az átlagnál 
racionálisabban és divergensebben gondolkodni tudókra, 
tehát a többségnél kreativabbak egy részére is. Vagyis 
főleg azokra, akik a mindenkori lehetőségektől függően 
elsősorban magukat a dolgokat nézték, s nem egymás 
arcát fürkészve igyekeztek kideríteni, mi is a többiek véle
ménye a dolgokról. Vagy éppen a rangban élenjáróké, a 
dolgokról véleményt mondani hivatottaké. Mert persze er



ről is szó van, na meg arról is, hogy ez a bizonyos horda
szellem akkor hozhatta csak létre a szó igazi értelmében 
vett boszorkánypereket, amikor már, hála a közben színre- 
lépő „pásztoroknak”, „nyájszellemmé” lett. Nevezetesen 
az osztálytársadalom, az állam, illetve a törvényhozás és 
az igazságszolgáltatás kialakulása után, ám mindennek 
születésével szinte egyidejűleg. Kétségtelenül a társada
lom fölé emelkedett elidegenült hatalom jóvoltából, de alig
ha függetlenül a továbbra is ható, sőt most már irányítható 
hordaszellemtől. Mert hát a boszorkányperek hamis vád
jait, ahhoz, hogy a megtervezett ítéleteket meg lehessen 
hozni és végrehajtani, el is kellett hinnie valakinek, még az 
ítéletet hozókon kívül is -  mert persze azt azok sokszor 
maguk is hitték. Ami egyébként aligha mentség, vagy ha 
mégis az, hát aligha ok arra, hogy ne perlekedjünk ellene 
akár „visszamenő hatállyal" is, ne folytassunk ellene, jobb 
híján, szélmalomharcot.

Annál is inkább, mivel az áldozatok, az érvényes nor
mák határait kijelölni hivatott bűnbakok közt megint csak a 
kiválóbbak, a többségnél autonómabb módon gondolkod
ni tudók is megtalálhatók voltak. Azaz, megtalálhatók ma 
is. Ha nem börtönlakóként, hát a különféle ideg- és elme
gyógyintézetek ápoltjaiként, ha az esetek többségében 
nem is egészségesként odautaltan, de a horda(nyáj)szel- 
lemtől már megbetegrtve. Közvetve akkor is a „gyógytár- 
sadalom” áldozataiként, ha a gyógyító apparátus ekkor 
már nem is tehet mást, minthogy lehetőségei és legjobb 
tudása szerint gyógyítja őket. Ha másképp nem, hát cson
kítás segítségével, személyiségük egykori gazdagságának 
leépítése által.

Legalábbis jómagam, mint érdeklődő és tájékozódni 
kívánó laikus, így tudom ezt. S nem is csak Hóditól vagy 
Szász Tamástól -  akinek számomra is sokban szélsősé
gesnek tűnő szemléletére egyik könyvéről szólva a ma
gam szerény eszközeivel különben már meg is próbáltam 
rámutatni -, hanem egyéb forrásokból is. Am ha azok a 
bizonyos Baráth által emlegetett „segítői stratégiák” túlnyo
mórészt netán mégsem ilyen, személyiséget beszűkítő



módszerekből állnának, úgy engem erről mindenképpen a 
„neopozitivista” pszichológiai, illetve pszichiátriai irányzat 
képviselőinek kellene meggyőzniük. Mindenekelőtt arról, 
hogy nem a „megváltoztathatatlanba” való belenyugvást 
szolgálják. „Orwellt'', hogyha úgy tetszik.

*

Mert ezzel már el is érkeztünk Hódi állítólagos Orwell- 
démonaihoz. Illetve ahhoz, hogy Baráth Árpád Orwell 
1984. c. regényére utalva voltaképpen Hódi társadalom
mal szembeni „boszorkányperének” indokoltságát igyek
szik kétségbe vonni, mintha csak az valamilyen nem 
valóságos, képzelt démonvilág ellen folyna tulajdonkép
pen. Ami természetesen szempont kérdése, ám ha már így 
vélekedik, bennen nyomban az merül föl, hogy Aldous 
Huxley Szép új világára célozva, ugyanilyen joggal „Hux- 
ley-démonokat” is emlegethetne. Tekintve, hogy Orwell re
génye mindenekelőtt azt veszi célba, amit „sztáliniz
musként” ismerünk, ennek, vagyis a legdurvább eszkö
zökkel élő toltalitarizmusnak a mitikussá növelt, anti-utó- 
pisztikus szatírája tulajdonképpen. Ellentétben Huxley 
regényével, amelyben kifinomultabb, tudományosabb, a 
boldogított áldozatok részéről szinte észre sem vett mód
szerekkel, azaz nagyon is a „gyógytársadalmat" végletes 
és karikírozó formában előrevetítő világgal találkozhatunk. 
Valójában azonban, világunk egészére tekintve, alighanem 
oda kell kilyukadnunk, hogy korunkat ez a két nevezetes 
anti-utópia együtt jellemzi csak igazán. Vagyis földgolyónk 
egyes térségeire az egyiket, másokra a másikat érezzük 
inkább vonatkozónak -  azzal a megszorítással vagy in
kább reménnyel talán, hogy a legdurvább, vagyis az or- 
welli módszerek valamennyire még meghaladottaknak is 
látszanak, ellentétben a Huxley-félékkel. Mellesleg nem tu
dom, megkönnyebbülést érezzünk-e efelett, vagy pedig az 
eszközök kifinomulása miatt szorongjunk inkább. Kafka 
hőseihez hasonlóan, akikben, noha a Kafka-művekben 
nem találunk kifejezett állam-modelleket, voltaképpen az 
ilyen világok kiváltotta szorongás fejeződik ki. Azé a világé



végeredményben, amelyet Baráth úgy jellemez, mint a 
„Weber-féle katonai-bürokratikus államtársadalom képzelt 
működési szintjét", amivel mintha csak a fenti irodalmi 
alkotások valóságalapját vonná kétségbe, illetve ábrázoló
eszközeik (természetesen áttételesen értelmezett) hiteles
ségét. Némileg pedig az irodalom hitelességét, mint olyat, 
általában is.

Mert alighanem erről is szó van.
Arról, amiről Baráth szövegének egy részlete mintha 

tünetszerűen árulkodna. „Mert a pszichológia nyilván nem 
arra való, mint ahogy bármely más tudomány sem, hogy 
az irodalom és művészet jogos formáit helyettesítse” -  írja 
ugyanis Baráth, félreérthetetlenül arra utalva, hogy ami „jo
gos" az irodalomban és a művészetben, nem lehet jogos 
a tudományban. Vagyis, sommásan szólva, más a tudo
mány és más a művészet. Ami lényegét tekintve ugyan 
vitathatatlan -  mégis fennakadásra késztet.

Mert hogy miben is rejlik ez a „másság” tulajdonkép
pen, azt lenne jó valahogyan tisztázni. Még akár annak 
ellenére is, hogy a szociológia mellett alighanem éppen a 
pszichológia mondható annak a tudománynak, amely a 
leginkább egybefonódott az irodalommal. Annyira, hogy 
ez a kettő, a szociológia és a pszichológia, sok vonatko
zásban nem csupán ősének tekintheti az irodalmat, de 
még napjainkban sem szűntek meg kölcsönhatásban lenni 
az irodalommal. Lévén tárgyuk azonos. Mármint az ember, 
pontosabban az emberi kapcsolatok és az ember belső 
világa. Amelyet ugyan a szociológia és a pszichológia 
felosztott egymás között, de olyképpen, hogy ez a felosz
tás, éppen az ember társadalmi mivoltából fakadóan, ma 
is problematikus, inkább csak vitatható „demarkációs vo
nalakat” jelölő semmint határokat, lévén telve átfedésekkel. 
Ez azonban itt most mellékes. Fontosabb, hogy a tudo
mány módszerei (tehát a pszichológia és a pszichológia 
módszerei is) és az irodalom megközelítési módjai merő
ben eltérőek. Mindenekelőtt azért -  s ezt emlékeztetéskép- 
pen jegyzem meg csupán -  mert az irodalom voltaképpen 
ábrázolja tárgyát, az embert s az ember alkotta világot



(mellesleg ábrázolja a természetet is), tőle telhetőleg köz
vetlen valóságában és teljes bonyolultságában megragad
va, sokszor a tudományhoz hasonlatosan objektivitásra 
törekedve, máskor ellenben tudatos és szándékolt szub
jektivitással: véleményt formálva róla, nézeteket kifejtve, 
állítva vagy tagadva, olykor meg éppen „kísérletezve” tár
gyával -  emberrel és társadalommal. Fiktív módon, a va
lóság valamely momentumának szándékosan egyoldalú 
kiemelésével, képzelt, irreális és irracionális elemek hozzá
adásával, s más nagyon is létezők mellőzésével, valamely 
ebből adódó helyzet logikájának ad absurdum vitelével, 
amúgy „mi lenne, ha" alapon. S ez a kísérletezés, ha nem 
is azonos a tudományos kísérletezéssel, valamiképpen 
mégis rokona annak. Vagy inkább pótléka, éppen mert a 
tudomány, bizonyos határokon túl, mégsem kísérletezhet 
„szabadon" az emberrel, illetve ha megteheti, mint ahogy 
már volt példa erre, azaz „itt-ott” van is -  hát ez ismét csak 
egy ok Orwell-démonok idézésére. És természetesen nem 
teheti meg a tudomány, hogy kutatásai során engedjen a 
mitikus és misztikus, a szimbolikus vagy allegorikus gon
dolkodás csábításának, ellenben megteheti, sőt meg is kell 
tennie, hogy -  amennyiben ez e téren egyáltalán lehetsé
ges -  egzakt módon közelítsen tárgyához*, statisztikai és 
matematikai eszközökkel is vizsgálja azt: a pszichológia és 
szociológia esetében az embert s az emberi társadalmat. 
Ebben is rejlik „mássága", itt is kell elhatárolnia magát az 
irodalomtól.

Ez az elhatárolás azonban semmiképp sem lehet azo
nos azzal az irodalmat többé-kevésbé kedves szóra
koztatásnak felfogó* szemlélettel, amit Baráth soraiból 
érzek kicsendülni valahogy -  legkevésbé sem vélve azt, 
hogy belőlük kiindulva egyben mindjárt Baráth irodalmi 
ismereteit vagy irodalomértését is felmérhetem. Amiért is 
úgy tetszik, sokkal inkább egyfajta „kötelezően előkelő” 
szakmai elzárkózásról van itt szó, a pozitivista szemlélet 
valamilyen hagyományáról, ami mögött, s ezt pszicholó
gusnak nehéz lenne tagadnia, nyilvánvalóan az irodalom 
nyugtalanító és rakoncátlan kérdésfeltevéseitől való fé



lelem is ott rejlik. Lehetséges, hogy a tudomány „tisztasá
ga" szempontjából valamennyire indokoltan is. Ám itt va
lahogy mégiscsak az az érdekes, hogy valahányszor a 
tudomány valamelyik igazán kiemelkedő művelőjét olva
som, lépten-nyomon komoly irodalmi műveltségre és 
mélységes irodalomértésre bukkanok, méghozzá nem is 
csak Freudnál -  aki amellett, hogy mérhetetlenül távol áll 
a pozitivista pszichológiától, lehet talán „túl irodalmi" is -, 
hanem a biológus Szent-Györgyi Albertnál éppúgy, mint a 
fizikus Heisenbergnél. S ez mintha mégiscsak az említett 
elzárkózás ellen szólna. Mi több, arra vall, hogy a tudo
mány legnagyobbjai alighanem éppen irodalmi jártassá
guknak, irodalomtól való átitatottságuknak és inspirált- 
ságuknak is köszönhetik kutatói fantáziájukat, nem utolsó
sorban elméletalkotó képességüket -  azt, hogy képesek 
olyan kérdéseket feltenni természetnek vagy társadalom
nak, amelyekre megfelelő választ is kapnak. Éppen mert 
az irodalom rejtett úton is hatott gondolkodásukra, elme
beli érzékenységükre, kreativitásukra, s ekképpen váltak 
képessé egymástól rendkívül távol álló fogalmak össze
kapcsolására is, mint ahogy ugyanezért fejlődött ki bennük 
minden dolgok viszonylagossága felismerésének készsé
ge is. Valami amit „relativitás-tudatnak” is nevezhetnénk, s 
aminek híján lehetetlen megérteni a „minden dolog mérté
ke az ember” egyedül érvényes abszolútumát. És aminek 
híján mindaz, amit, nem biztos, hogy a legtalálóbban, az 
emberi elidegenülés problematikájának nevezünk, ment
hetetlenül elveszíti realitását, látszólag a valóság fölött le
begő démon- vagy fantomvilág lesz.

Ez pedig, attól tartok, azért hordoz magában nehezen 
túlértékelhető veszélyt, mert enélkül a relativitás-tudat nél
kül a szigorúan tárgyánál maradó szaktudós minden mű
ködési területén kívül eső szférában szükségképpen a 
közgondolkodás sémái szerint orientálódik, a hatalommal 
való kapcsolatában pedig vagy deklaratív értékeket, eset
leg napi politikai aktualitásokat abszolutizál, vagy csupán 
a saját tudományát, minden mást a hatalmi apparátus hi
vatalból kirendelt integrálóinak engedve át. Csak bizonyos,



szorosan összetartozó dolgokat tudó emberként -  a való
jában semmit sem tudónak, a bürokratának. „Technikus
ként”, „specialistaként” mint annak leghűbb szövetségese.

íme tehát még egy ok az Orwell-démonoktól való ret
tegésre. Nem kevésbé pedig a „boszorkányperre”.

*

Ennyit Hódi, illetve a szociológiai fogantatású humanis
ta pszichológia védelmében -  függetlenül attól, mennyire 
szorul ez éppen az én laikus védelmemre.

Egy dologban viszont mindenképpen arra hajlok, hogy 
Baráthnak adjak igazat inkább. Nevezetesen azzal az ész
revételével kapcsolatban, miszerint Hódi a pszichológiából 
„nagy sürgősen megpróbálja kirekeszteni a biológiára / 
örökléstanra vonatkozó téziseket, próbálkozásokat”, s 
hogy „egy »kultúr-tiszta« pszichológiát igyekszik művelni” 
stb. -  vagyis némileg mintha csakugyan igyekezne nem 
venni tudomást arról, hogy az ember nemcsak társadalmi 
lény, hanem biológiai is, sőt, mivel előbb volt biológiai s 
azután vált csak társadalmi lénnyé, végső fokon priméren 
az. Ez a szemlélet azonban semmiképp sem Hódira jellem
ző egyedül, hanem sokban a humanista pszichológia egé
szére is, aminek viszont nyilvánvalóan az a magyarázata, 
hogy a személyiség formálódásának okait elsősorban a 
társadalmi körülményekben kereső (s azokat nagyon sok 
vonatkozásban meg is találó) humanista pszichológia már 
egy korábban, mondhatni „őseredetileg” létező biológiai 
szemlélet ellenében jött létre, méghozzá nem is csak tudo
mányos értelemben -vett biológiai látásmód ellenében, 
hanem egy azt is befolyásoló, mindig is létezett előítélet
rendszer ellenében is. Nem beszélve arról, hogy a szemé
lyiség biológiai/genetikai meghatározóinak emlegetése 
mindig annak veszélyét rejti magában, hogy azok, mintegy 
visszahódítva elvesztett pozícióikat, kiszorítják a társadal
mi meghatározókat a tudatunkból, vagy éppen, akaratlan 
vagy szándékos közreműködők jóvoltából, társadalmi 
igazságtalanságok igazolására szolgálnak. Csakhogy ez,



bármennyire jogos legyen is egy ilyen félelem, éppen mert 
ideológia rejlik mögötte (és hát egy pozitív ideológia is 
ideológia), inkább csak ennek a humanista aggodalomnak 
a megértésére és tiszteletére késztet. Arra viszont már ke
vésbé, hogy emiatt a biológiai tényezők alábecslését 
vagy éppen zárójelbe tételét indokoltnak érezzem. Éppen 
mert, ami a humanista pszichológia céljait illeti, azokkal 
mélységesen egyetértek (ideértve a szememben itt pozitív 
előjelet kapó „boszorkánypert” is), úgyhogy éppen a hu
manista pszichológiát féltve tartok attól, hogy ehhez a sok
ban ideológiai természetű félelemhez ragaszkodva, a 
beigazolódottan biológiai személyiség-meghatározókat is 
átengedi -  jobb szó híján szólva -  a sötét erőknek.

Mert úgy hiszem, a tudomány a kérdés roppant bonyo
lultsága ellenére se mondhat le arról, hogy a társadalmi 
meghatározók rétegén áttörve elhatoljon egészen a bioló
giai meghatározókig -  és hát bármi derüljön is ki végül az 
emberről, elsősorban alighanem az állatkísérleteknek, eto
lógiái megfigyeléseknek és az agykutatásnak köszönhető
en, mindaz, ami kiderül, önmagában véve se nem jó, se 
nem rossz, értéke mindenképpen attól függ, mire használ
ják. És ennek kapcsán talán még annak reménye is joggal 
merül föl bennem, hogy hátha éppen a biológiai és szo
ciológiai fogantatású pszichológia lassanként kialakulni 
látszó szintézise rejti magában annak a komplex ember
szemléletnek a lehetőségét, ami új távlatokat is hozhat. 
Úgy is mondhatnánk, az emberi természet meghatározása 
szempontjából. S e kifejezéstől talán mégsem kellene 
megijednünk, bármennyire konzervatív célzattal használ
ták is a múltban, hanem azt kellene érteni alatta, ami a 
társadalmi-történelmi körülmények változása ellenére is 
változatlan az emberben, talán mert még a társadalmi ér
telemben vett ember létrejötte előtti korból veszi eredetét: 
ember előtti. Mert úgy tetszik, éppen az így értelmezett 
emberi természet minél behatóbb megismerése esetén ért
hetnénk meg igazán, mi való az embernek, egyedül így 
remélhető a társadalom emberszabásúvá tétele, egy em
beribb világ megalkotása.



Vagy talán naiv vagyok? Könnyen meglehet, hogy ál
modozó is. Ám ha már megpróbáltam kiállni a „szélma
lomharc" mellett, amiről kiderülhet még, hogy mégsem az, 
miért ne állhatnék ki az álmodozás joga mellett is. Annál is 
inkább, mivel annyi más ember-definíció mellett, az embert 
akár álmodozó lényként is meghatározhatjuk. „Türelmetlen 
álmodozóként” is, ha úgy akarjuk.

(1984)



DEVIANCIÁRÓL DEVIÁNS 
MÓDON

„Irritáló írás”, állapítja meg a kecskeméti Forrásban 
Kunszabó Ferenc A deviáns a viáns? című írásáról egyik 
bírálója, Gánti'Tibor, s ezzel csak egyetérthetek. Irritáló, de 
jó értelemben „izgalmas” is, rengeteg dolgot késztet to
vábbgondolni. Bármennyire túl szélesnek, már-már partta
lannak látszik is a deviancia fogalma Kunszabó hasz
nálatában. Amiért a betegségeket, a testi és szellemi fo
gyatékosságokat, sót az éhezést (!) éppúgy belekénysze
ríti kategóriájába, mint a kábítószerezést, az alkoholizmust, 
a homoszexualitást, a bűnözést és az öngyilkosságot. Túl
ságosan is sok mindent, attól tartok. És amint arra már 
más hozzászólók is rámutattak: egymástól túlságosan is 
távol esőket.

Nem mintha nem lenne meg a maga logikája Kunszabó 
közös nevezőjének, nagyon is megvan. Ugyanazért, ami
ért logikája van a további kategorizálásnak is, azaz a Kun
szabó meghatározta deviancia-fogalom felosztásának.

Amiről szólva őszintén meg kell vallanom, nem tudom, 
mennyire vagyok eredeti, amikor a fogalmat két részre 
osztom. „Sors-devianciára” és „magatartás-devianciára" 
történetesen. Arra, amit általában nem is nagyon mondunk 
devianciának és ami elkerülhetetlen biológiai vagy társa
dalmi determinánsok függvényeként, sorsszerűén sújtja 
az egyént, ideértve a betegségeket, a különböző testi és 
szellemi fogyatékosságokat, na meg az éhezést -  sőt a 
nyomort általában is. S arra, aminek kialakulásában, úgy 
mint a kábítószer-élvezés, az alkoholizmus, bűnözés, ön- 
gyilkosság esetében, szerepe van magának az egyénnek 
is. Mivel, egyszerűen szólva, az első fajtáról az egyén „nem 
tehet”, míg a másodikról igen -  azaz hát, bármennyire 
tisztában legyünk a különböző meghatározókkal itt is, 
egészséges vagy elferdült ösztöneink szerepével éppúgy, 
mint a szociális „makro- és mikrokörnyezeti” tényezők sze



mélyiségformáló hatásával, valamiképpen mégiscsak fe
lelős érte, morálisan is minősíthető. Tehát szankcionálható 
is egyúttal. Illetve, hogy igen-e, nem-e és ha igen, meny
nyire, ez a szakértők és nem szakértők számára egyaránt 
vita tárgyát képezi. Mivel az idesorolt jelenségeket a ha
gyományos felfogás jobbára bűnnek, s így büntetendőnek 
tartja, míg a modern (humanista) gondolkodás inkább be
tegségnek tekinti, következésképpen gyógyítandónak. 
Azonkívül, hogy az idesoroltak életpályáját szokás elsősor
ban „deviáns karriernek” nevezni. Amiként devianciáról is 
főleg velük kapcsolatban beszélünk.

Vagyis két különböző dologról van itt szó. Kétféle je
lenségről, amiért is róluk külön-külön lehet csak szólni.

Ami az elsőt illeti, elkerülhetetlenül szubjektiven és a 
magam helyzetét sem megkerülve. Egyúttal mindjárt Kun
szabó azon megjegyzésére is utalva, miszerint „én már 
jártam úgy, hogy nyilvános előadáson fejtegettem elméle
temet, s a közönség soraiban több testi fogyatékos is ült...” 
Nem mintha azt hinném, hogy Kunszabó ellenük (ellenünk) 
beszélt, meg hát különben is, ha valaki általános, sőt egész 
világunkat fenyegető kérdésekről fejti ki véleményét, aligha 
várható el tőle, hogy egyesek érzékenységére külön is 
odafigyeljen, olyanokéra, akik magukra vessenek, ha a 
helyzetet félreértették. Holmi tiltakozás-félére sem ez kész
tet tehát, hanem inkább a „testi és szellemi fogyatékosok" 
meghatározás, bármennyire megfelel is ez az általános 
szóhasználatnak.

Ámde erre sem az egy kalap alá vevés számomra rég 
bántó gyakorlata késztet tulajdonképpen. Hanem az eu- 
thanázia kérdése inkább. Úgy vélekedve, hogy a „szép 
halál” a szellemi illetve testi fogyatékosok esetében (mind
kettőről szólva csakis a nagyon súlyos esetekre gondolok 
természetesen), mégiscsak mást és mást jelent, éppen a 
„szellemmel”, pontosabban a „szellem” épségével vagy 
fogyatékosságával összefüggésben: másnak a végét. 
Másfajta szenvedés végét, sőt mások szenvedésének 
megszűnését is -  figyelembe véve, hogy a szellemi fogya
tékos „világképe” szűkebb, átlag alatti, s minél inkább fo



gyatékos a fogyatékos, annál inkább az. Annyira, hogy egy 
bizonyos szint alatt már nem is lehet róla beszélni, animális 
szükségletei vannak mindössze, amelyeknek kielégülése 
mellett, feltéve, hogy a külvilág megfelelőképpen gondos
kodik erről, a fogyatékos talán még „boldog” is lehet. Ám 
a róla gondoskodók szenvedése árán csak, iszonyodásuk 
mellett, vagy legalábbis e gondoskodás céltalanságának 
és értelmetlenségének gondolatát sugallva, nemegyszer 
több-kevesebb lelki elferdülést okozón, neurotizálón, bru- 
talizálón. Egyben pedig óhatatlanul a „minden állapotában 
ember-e az ember?” kérdését is felvetve. Vagy akár azt is 
mindjárt, hogy legközelebbi rokonunk, a csimpánz értelmi 
szintje nem csupán egy hároméves emberpalántáénak fe
lel meg, hanem az éntudat bizonyos fokával is rendelkezik 
már, ám ennek ellenére, fejlettebb rokona, az ember érde
kében, habozás nélkül alávetik nem kis szenvedéssel járó 
kísérleteknek. Hogy utána, ha szenvedése nem kecsegtet 
már további tudományos eredményekkel, végül is megad
ják neki a „szép halál” jótéteményét -  nagyon is az embe
riesség követelményének megfelelően. Ám hogy hol az a 
szellemi szint, amely alatt az ember nem ember már, illetve 
akkor is ember-e még az ember, ha szellemiségéből a 
legelemibb önellátásra sem futja már, illetve sohasem fogja 
futni... nos erre mégsem könnyű a válasz. Azaz látszólag 
mégis könnyű, hiszen mondhatnám erről a pontról, hogy 
itt van, itt és nem másutt, vagyis az önellátás, a legelemibb 
szükségletekkel kapcsolatos önellátás képességénél. Ha 
az önellátás képességének kérdése nem ugyanígy merül
ne fel a másik fajta fogyatékosság kapcsán is, a „csak” 
testileg fogyatékosok, de ép szelleműek esetében. Amikor 
is a fogyatékosság, éppen mert a fogyatékosban kialakul 
az élet szélesebb képe, a legkülönbözőbb életminőségeké 
és életformáké, mindazé, ami számára elérhetetlen, amiért 
is az áldozat itt sokkal inkább szenvedő, helyzete, „kiszol
gáltatott kiszolgáltsága" sokkal inkább jelent számára 
megaláztatást. Attól függően merő szenvedést csak, hogy 
mennyire adatott meg számára az önmegvalósítás valami
lyen lehetősége. Attól függően, mennyire teremtheti meg



önmaga számára a teljesség illúzióját -  többé-kevésbé 
igazolva önnön létezését a külvilág előtt is egyben.

És hát itt kell személyesen belépnem. Most már az 
általánosságban szólás minden tompító tamponja nélkül.

Arról vallva, hogy alapjában véve nem vagyok keserű 
ember. Ma, túllépve már az őtvenen, talán még kevésbé is, 
mint korábban -  nem annyira „élvezve” az életet, inkább 
„érdekesnek” találva. Mintegy a nézőtéren ülve, s egyelőre 
nem kívánva elhagyni a „theatrum mundi” előadását. Ám 
ha eszembe jut az a hároméves kisfiú a pesti Stefánia 
gyermekkórház vizsgálóasztalán, aki négy végtagja közül 
csak a bal mellsőt képes úgy-ahogy használni, és aki, 
miután előbb a „kis zöld szobáját" és a „kockás díványát" 
siratta, a számára örömhírt jelentő „megyünk haza” halla
tára a „Sárgul már a kukoricaszár”-t kezdi énekelni, mitsem 
értve Hajniss Elemér professzor kellőképpen csomagolt 
szentenciájából, miszerint az általuk nyújtható kezelést 
szülei otthon is elvégezhetik -  akkor a helyzet kissé mégis 
módosul. Azzal a másik, fiatalabb s így kevésbé rutinos 
gyógyászi szájból elhangzó észrevétellel is összefüggés
ben, ami évtizedek múltán jutott csak a füléhez: hogy a 
szóban forgó eset az eddig látott legsúlyosabb, illetve „lé
tezik súlyosabb is, de az irgalmasabb” -  árulkodó bizonyí
tékaként az euthanázia kiiktathatatlanul ott lappangó 
kíséretének. Amiért is, ha most nekem kellene döntenem 
a kisfiú sorsa felől, nem bizonyos, hogy soká haboznék. 
Egyszerűen, mert ugyan miért lenne előre várható akár 
annyi is ettől a kisfiútól, amennyit később mégiscsak fel
mutatott, és hát az is, ugyan miért lenne megváltás. Vagyis 
hát a csekélyke önmegvalósítási esély helyett, mi értelme 
lenne másképp dönteni. Figyelembe véve, hogy egy 
hároméves gyereknek -  akárcsak a felnőtt csimpánznak -  
éntudata van már, ám haláltudata még nincs, számára 
minden injekció egyformán fájdalmas, méghozzá borzal
masan, annyira, hogy felnőtt fejjel nem is érti az ember, mi 
a fene fáj annyira benne. Hacsak nem az, hogy „engem 
bántanak, engem most szúrnak!”... Na de okvetlenül szük
ség van-e injekcióra? Nem tenné-e meg valami kellemes



ízű cukorka is helyette? Mármint egy még haláltudaton 
inneni kisgyerek esetében, s ellentétben a felnőtt beteggel. 
Aki akkor is azt hiheti, hogy ez már „az”, ha nem „az" még, 
vagy éppen szó sincsen „arról”.

Morbid gondolatok? Igen, azok, méghozzá szándéko
san. Ugyanazért, amiért deviánsok is.

Amiért, most már a második kategóriáról, a magatar
tás-devianciáról szólva, a gondolkodásbeli devianciával 
kezdve folytatnám tovább. Megkockáztatva a kérdést: 
gondolatnak nevezhető-e a gondolat egyáltalán, ha nem 
mondható egyúttal deviánsnak is.

Mert a „viáns” magatartás, a „normálisság” megköve
telésében mindig is van valami a „bárgyúság kihívásából”
-  a deviáns számára mindenesetre. Valami, ami a társada
lom, a közösség, a „normális” többség devianciát elítélő 
magatartásában éppúgy mindig ott rejlik, mint megbocsá
tó és feikarolón visszafogadó készségében is. És ami a 
deviáns füle számára úgy cseng, hogy: „tedd, amit a töb
biek, és ne gondolkodj afelett, miért is teszed". Annak 
megfelelően, vagy legalábbis annak látszatát keltve, hogy 
a szükségképpen középszerűséget jelentő és „helyes 
úton” maradó többség csakis azért tartja tiszteletben az 
érvényes életszabályokat és szokásokat, mert eszébe sem 
jut elgondolkodni értelmük és szerepük felett. Nem veszi 
őket a kritika górcsöve alá, nem boncolgatja őket a ráció 
fényében, vagyis azt fogadja el értéknek, amit értékként 
tálaltak a számára, óvakodik minden önálló értékeléstől. 
Ellentétben vele, a deviánssal, aki éppen ezt teszi. Lehet, 
hogy csak önös érdekeit igazolva, ami persze lehet gyere
kesen átlátszó és a legkülönfélébb gondolkodásbeli elté
velyedések forrása, esetenként elmekórtani értelemben 
vett téveszméké is, ám még ilyenként is az autonómia 
igényét rejti magában. Akár még tévedésként is autentikus
nak mutatkozva. Önálló szemügyre vétel eredményeként, 
akár a normaszegést igazolva, akár a normát -  az utóbbi 
esetében magasabb szinten hozzá visszatalálva, ügy tet
szik, alapvetően másképp viszonyulva a normarendszer
hez, mint azok, akik mindössze a nyájszellem folytán,



tulajdon inerciájuk jóvoltából, s a „középszer terrorjának” 
engedelmeskedve tartják tiszteletben az érvényes szoká
sok és erkölcsök rendjét. Valóságosan vagy látszólag csu
pán. Mert hát ebben rejlik igazán a kihívás, abban, hogy 
ahol az érvényes normák mindössze látszólagos betartá
sa, illetve suba alatti megszegése számít szokásnak, ott 
épp ez az elvárás az egyénnel szemben. Ez a megkövetelt 
„viáns” magatartás, ez számít, az általános képmutatás 
gyakorlatának megfelelően, kötelező játékszabálynak. Sőt, 
a különböző korokban és kultúrákban többé vagy kevés
bé, mindig is ez számított, úgyhogy a meghirdetett normák 
következetes betartása és másoktól való szigorú számon
kérése, megint csak eleve deviáns tulajdonságként vehető 
számba. Látszólag naivitásnak hatva, sőt olykor korlátolt
ságnak, hogyha úgy tetszik. De ugyanakkor az „intellektu
ális plusz” egy fajtájának meglétét is sejtetve, valami 
„középszerűség felettit” mindenképpen, mivel a morális 
következetességhez szükséges logika képessége aligha
nem szintén nem egészen mindennapi adottság, ha más 
miatt nem is, hát a „többiekhez” való gépies igazodás 
kényszerének hiánya folytán. Ámbár a Németh Lászlótól 
kölcsönvett kifejezéssel élve, ennél az „erkölcsi zseniali
tásánál az érvényes erkölcsi normák revíziójának igénye 
és képessége mindenképpen több, s fejlettebb magatar
tásforma is egyúttal, vagyis az autonóm, „belső vezérlésű 
etika” magasabban áll -  alighanem még deviánsabb. Ám
de akárhogy legyen is, ez a fajta, „kriticizmuson” alapuló 
deviancia aligha gyökerezik átlag alatti, negatívnak is bé
lyegezhető személyiségjegyekben. Függetlenül attól, hogy 
mint magatartás, végül is hová vezet. Mert természetesen 
nem bizonyos, hogy következményeit tekintve is mindig 
pozitív, mind az egyénre nézve, mind a társadalomra Sőt, 
attól tartok, nagyon is okozója lehet „deviáns karrierek
nek”. Éppen csak ki a megmondhatója annak, hogy az 
alkoholizmusnak, kábítószer-függőségnek, ideg- és elme
bajoknak, bűnözésnek, öngyilkosságnak hány esete lehet
ne visszavezethető ezekre az önmagukban véve értékes 
emberi tulajdonságokra! Mert azért jó lenne tudni, meny



nyiben függ össze a közösségellenes deviancia jelensége 
az adottságait tekintve fokozottabban közösségi emberrel, 
s általában is az átlag feletti intelligenciával, illetve a kreatfv 
képességekkel, s hányán válnak áldozatává éppen e tulaj
donságok hordozói közül a „helyes útra" terelni igyekezők 
nyájszellemének, illetve a kontraszelekcióknak mindezzel 
szoros összefüggésben.

Nem mintha nem értenék rengeteg dologban egyet 
Kunszabóval. Sőt alapvetően lényegbevágónak érzem azt, 
ami írása kiindulópontjának tekinthető: „a társadalom im
munrendszere” meggyengüléséről mondottakat, különös 
tekintettel az értékek változására illetve a korábban devi
ánsnak minősülő magatartásformák „viánssá” válására, 
bármennyire nem tekinthető is ez a folyamat minden vo
natkozásban negatívnak. Legkevésbé talán éppen a hajla
maink különbözőségének megértésében mutatkozó tole
rancia és liberalizmus. Annak igazsága ellenére, amit Kun
szabó az AIDS-terjesztők kapcsán jegyez meg: „milyen 
egyéni szabadság az, amely másokra a biztos halált hoz
za?”... Vagyis hát van, amiben Kunszabóval tudok egye
térteni, van amiben az előttem hozzászólók egyiké- 
vel-másikával, ám hogy miben, kivel igen, s kivel nem, 
hadd ne soroljam.

Madd említsek inkább valami mást. Valamit, amiről 
Kunszabó nem ejt szót, s nem ejt szót más sem a vitában
-  legalábbis nem külön és közvetlenül.

Mert közvetve igen. Mivel a különböző deviáns maga
tartásformák között szó esik a bűnözésről is. Ám az erő
szakos jellegű, életet kioltó, életet és testi épséget 
veszélyeztető bűnözésről külön nem -  vagyis nem az erő
szakról, az agresszióról. Pontosabban a közvetlen fizikai 
agresszióról, mert hát az agressziónak létezik áttételes, 
vagy éppen „intellektualIzált” formája is, ami, meglehet, fel 
is fedezhető ezekben a sorokban. Csak hát emögött min
dig ott rejlik a nyers fizikai erőszak, nemcsak holmi ultima 
ratioként, hanem ősokként is hasonlóképpen. És hát a 
károsnak tekinthető tolerancia, a „félreértelmezett, ember- 
ellenesbe csúszott humanizmus" megnyilvánulásai vele



szemben is tapasztalhatók. Törvényszerűen a velük visz- 
szaélő hivatkozás is: brutális gyilkosok, szadista erősza- 
koskodók, szexuális bűnözők, vagy egyszerűen csak 
garázda vagányok, ha a helyzet úgy kívánja, olykor egye
nesen bűnbánó könnyeik mögül vigyorogva fújják a leckét 
nehéz és szeretet nélküli gyerekkorukról. Méghozzá para
dox módon az igazat mondva. A nem ritka „költészet” 
ellenére, a lényeget illetőleg mindenképpen -  tekintettel 
mindarra, amit az erőszakos alkatot kialakító személyiség- 
formáló erőkről mégiscsak tudunk, és aminek köszönhe
tően könnyen válunk hajlamossá a meghatódásra. Elfe
ledve, amit nemcsak nekünk, hanem „nekik” Is tudni illene. 
Annál is inkább, mivel talán kissé átlagon aluli értelemmel 
is felfoghatóan „pofonegyszerű”: senkinek semmiféle saját 
sérelmet vagy szenvedést nem áll jogában megtorolni ár
tatlanokon.

Ezért is van hiányérzetem az erőszak kapcsán.
Bármennyire nem bizonyos is, hogy indokoltan mutat

kozik meg. Figyelembe véve, hogy áz erőszak, az ag
resszió, ha mint egészre tekintünk rá, végső fokon nem 
deviáns jelenség. Sokkal inkább tekinthető, méghozzá az 
erőszakmentesség mind sürgetőbb követelménye ellené
re, „viánsnak”. Mint ahogy az is volt mindig, nem is az 
ember csak rá jellemző, „fajspecifikus” sajátjaként, hanem 
az egész élővilág jellemzőjeként. Amiért is az erőszak-nél- 
küiiség vagy akár a mérsékeltebb, csak védekező ag
resszivitás sokkal inkább mondható deviáns tulajdon
ságnak. Igaz, jelei már az „ember előttiség” állapotában is 
megmutatkoznak. Hiszen a csimpánzokról is megtudhat
juk -m iért ne adjak hangot még egyszer gyógyíthatatlan 
„csimpomorfizmusom'nak” hogy akadnak köztük olyan 
egyedek is, amelyek a horda hierarchiájában nem nagyon 
igyekeznek az élre kerülni, holott, erőteljes hím létükre, 
megtehetnék ezt, ám mégis inkább félrehúzódnak. Azon
ban ez éppúgy a kivételt jelenti, ahogy nyilván ezt jelentette 
az embernél is mindig, mind a történelem előtti időkben, 
mind a mindenkori történelemben: ezért is nevezhető a 
történelem, attól tartok, túlzás nélkül, az erőszak történeté



nek. Amiért a történelem minden társadalmi képződménye 
a maga keretein belül, tulajdon fennmaradása érdekében, 
korlátozni igyekezett ugyan az erőszakot, többnyire erő
szakkal -  bár megszületésük után, igyekezve felhasználni 
az erőszak-nélküliség ideológiáit is több-kevesebb sikerrel. 
És a kivételezés, a differenciálás eszközeivel, kijelölve, 
hogy ki élhet vele, s ki nem. (A fejlődés egy bizonyos 
szakaszában pl. az apa korlátlanul rendelkezett gyermekei 
életével, ezzel szemben az apagyilkosság a létező legna
gyobb bűnnek számított.) Na és az állam, megint csak az 
erőszak fékentartása érdekében, szintén a maga számára 
sajátította ki az erőszak jogát. Ezzel szemben kifelé, más 
közösségek tagjai felé, a közösség sokkal inkább szabad 
folyást engedett tagjai agresszív hajlamainak. Ennek meg
felelően kapcsolódva morális értékeivel is az erőszak meg
nyilvánulásaihoz: ebből adódóan számít központi értéknek 
a testi erő, s erénynek a harciasság és a bátorság, ezért 
szólnak többnyire nagy erejű hősökről a mítoszok, epo
szok, hősi énekek, mintegy az erő- és erőszakkultuszt ma
nifesztálva. És hát földgolyónk egyes tájain történelmi 
közelmúltnak számít még az az állapot, amelyben nősülés
re se számíthatott az a fiatal férfi, aki legalább egy más 
törzsbeli megölt embertársának valamely levágott testré
szével nem bizonyította harcos (és férfi) mivoltát. Meg per
sze a háború, bármi okból került is rá sor, s bármit is „oldott 
meg" még, minden időkben a felgyülemlett agresszivitás 
kifelé való levezetésének eszközeként is szerepet játszott, 
ekképpen is biztosítva a belső egyensúlyt. Egyre bonyo
lultabb áttételekben megnyilvánulva egészen napjainkig is: 
ezért hiszem az igazságtól nem messze járónak azt a né
zetet, hogy a náci Németország létrejöttében olyképpen is 
része volt a gyarmatok elvesztésének, hogy a gyarmati 
területek megszűntek lecsapoló helyei lenni az alantas 
ösztönöknek, nem képeztek életteret többé az erőszaknak, 
amiért is a magukat itt gátlástalanul kiélők „kénytelenek 
voltak" otthon működni... És hát ki ne ismerné a belül 
felgyülemlő problémák kifelé való megoldásának mindig 
újra felbukkanó kísérleteit. A fenyegető forradalmi erőszak



helyettesítését a háború erőszakával. Olyankor, ha az erő
szaknak nyilvánvaló, sőt „jogos” okai vannak. Ám ha nin
csenek? Vagy legalábbis nem könnyen felismerhetők? 
Mert hát az erőszak mintha ilyenkor is ott kísértene. Szün
telenül robbanni kész igényként, sokaknál, s ami a hímne- 
műeket illeti, attól tartok, a többségnél is. Tudatosan vagy 
öntudatlanul keresve magának kiélésre lehetőséget. Békés 
unalommal fenyegető „jóléti társadalmakban” is, ott, ahol 
az egyének többsége embertársa megölése, megalázása 
és meggyötrése élményében nem részesülhet. Azaz legá
lisan senki sem -  legfeljebb bűnüldözőként. Nyilván ezért 
keresik annyian a pótélményt, a közvetett kielégülést, ezért 
keressük alighanem valamennyien. Sportrendezvények, 
szórakoztatóipari termékek, sőt -  miért ne mondanánk ki
-  irodalmi és művészeti alkotások segítségével. Erőszakot 
megelevenítő filmjeink, decibelektől robbanó diszkóze
nénk segítségével. Akkor is, ha e termékeink kisebb, ne
mesebbnek mondott része az erőszak ellenében vagy 
éppen az erőszak természetrajza feltárásának jegyében 
született -  ám mindenképpen az erőszak kérdéskörével 
összefüggésben. Mert végső fokon az erőszakkal harcba- 
szállva is kiélhetjük erőszakos hajlamainkat. És még jó, ha 
megtehetjük. Vagy ha közvetett kielégüléssel egyáltalán 
beérjük.

Mert sokan nem érik be. Erre vall legalábbis az erősza
kos jellegű bűnözés eseteinek világszerte mind riasztóbb 
statisztikája. Megdöbbentő módon az életszínvonal emel
kedésével, a fogyasztói életforma megjelenésével össze
függésben.

Bonyolult problémagubancként mutatkozva meg, de 
mindenképpen arra vallón, hogy az erőszak nem deviáns 
jelenség, sőt „manifeszt alakja” is mind „viánsabbá" lesz. 
Miközben mind parancsolóbb a kívánalom, hogy legalább 
deviáns legyen. Legalább annyi szigort kívánó, mint 
amennyit Kunszabó a tudatos AIDS-terjesztőkkel szemben 
követel, ám vele kapcsolatban nem is csak a túlzott tole
rancia jelenségét tapasztalhatjuk, hanem a csodálat, a pi- 
edesztálra emelés tüneteit is. A mítosszá növekedését.



Nemegyszer pedig a többszörös gyilkosok feletti könnyes 
sajnálkozásét. Egyoldalúan csak a társadalom áldozatait 
látva bennük, bármennyire azok -  mert persze azok is 
egyben.

Csak hát a társadalom meg a gyilkosok áldozata. S 
még inkább azzá válik, ha hagyja magát.

Ámbár nyilván nem hagyja. Mivel az ehhez szükséges 
erőszaktartaléka minden bizonnyal meglesz a jövő társa
dalmának. Egyszerűen a törvénytelen és törvényes erő
szak egymást kölcsönösen erősítő bűvös körének 
megfelelően. Na de befejezésképp mégsem vállalkoznék 
a „mi ateendő?” bölcs megmondójának szerepére. Inkább 
egy kis „futurológiái játékba” bocsátkoznék csak, azt ille
tőleg, mit is tesz vagy tehet a jövőben a társadalom a létét 
mindinkább fenyegető agresszió és erőszak ellen.

Feltéve, hogy:
1) Az erőszakos jellegű bűnözés és általában az ag

resszív megnyilatkozások statisztikája hosszabb idősza
kon át a mainak megfelelő ütemben emelkedik, azaz 
semmiféle nem várt tényező megjelenése e téren nem hoz 
változást.

2) A fejlettnek számító világban továbbra is béke lesz, 
a háború képtelensége még inkább nyilvánvalóvá válik, 
tehát az agresszió kifelé való lecsapolására nem nyílik 
lehetőség. (Ez a korszerű háború feltételei mellett amúgy- 
sem igen elképzelhető, az atomháború senki számára se 
kínálhatja a kaland lehetőségét.)

3) Az emberek, e szemszögből nézve, két részre oszt
hatók: agresszívakra (erőszakos hajlamúakra) és kevésbé 
agresszívakra -  hogy hol a határ a kettő között, annak 
eldöntése, játékunk komolytalanságára való tekintettel, ta
lán most mellőzhető.

Vagyis elég legyen annyi, hogy az erőszak fékentartá- 
sának feladata mindig is az erőszakosok feladata volt, a 
társadalom mindig is úgy szállt szembe az erőszakkal, 
hogy erőszakra hajló tagjainak egyik részét küldte harcba 
a másik ellen. Bűnüldözőként vagy más minőségben, 
többnyire azt is elnézve nekik, hogy az elvártakon túl is



szabad folyást engedjenek hajlamaiknak. Bár azt sem árt 
megjegyezni, hogy az erőszak-ellenesség militáns hívei, 
alkatukat tekintve, szintén agresszív emberek, akkor is, ha 
a „ne állj ellent az erőszaknak” elvét hirdetik, vagy éppen 
hősies példáit mutatják az erőszak tűrésének. Mert az át
tételesen sem agresszívek nem számítanak: ők a mindig 
engedelmeskedők, a mindent tűrök, a síránkozók és saj- 
nálkozók. És a megsajnálók is: mindig azokat sajnálják 
meg, akiket éppen szenvedni látnak. Úgyhogy, ha az erő
szakhullám tovább emelkedik, és egy idő után beleütközik 
a társadalom tűréshatárába, mindenképpen a drasztikus 
intézkedések hívei, a „közvetlenebbül” agresszívek jutnak 
majd szóhoz, „kemény" módszerekhez folyamodva Egye
bek mellett a sok országban már eltörölt vagy gyakorlatilag 
mellőzött halálbüntetést is újból bevezetve -  függetlenül 
attól, mennyiben hatásos csakugyan, fő hogy ők annak 
tartják, s hogy nézeteiket mind többen osztani fogják. An
nál inkább, mivel az „ostromállapot” légkörében egy a 
fontos csak: a bűnös „eliminálása”, végérvényes kiiktatása 
a társadalomból. Ebből a szempontból pedig miért ne len
ne hatásos? ... Mindenesetre, a szakértők véleménye eb
ben megoszlik, viszont a szakértő mindig az, akit a 
társadalom elfogad annak. Ámbár az erőszak hívének alig
ha mondható Tolsztoj, történelmi léptékkel mérve nem is 
oly régen, nemcsak a halálbüntetést tartotta az elrettentés 
szempontjából hatásosnak, hanem a botbüntetést is. És 
hát miért ne? Feltéve hogy csak erőszakos jellegű tettek 
büntetéseként alkalmaznák -  nem vallatásképpen. Mível 
erőszak erőszakot érdemel, s mivel létezik egy emberfajta, 
akinek erőszakosságával szemben csakis az erőszak lehet 
hatásos. Nézetem szerint legalábbis... de hát itt sem ez a 
fontos, hanem hogy így vélekedhetnek azok, akiknek ha
talmuk lesz ennek jegyében el is járni, mivel megkapják 
majd hozzá a társadalomtól a felhatalmazást. Minden ilyen 
intézkedés társadalmi igazságtalansága ellenére, mintegy 
„kicsire nem nézünk” alapon -  bármennyire igaz legyen is, 
hogy az erőszakos alkatot kialakító környezeti tényezőket 
elsősorban mégiscsak a hátrányos szociális helyzetben



lévő rétegeknél találjuk. Na és bizonyos lomtárba került 
módszerek többé-kevésbé korszerű és tudományos kön
tösbe öltöztetett felelevenítése azért is elképzelhető, mert 
a fegyintézetek számának növelése tudvalevőleg igen költ
séges. Akárcsak a megfelelő gyógyító intézményeké, lé
vén az erőszak betegségként kezelése megint csak nem 
akadály, ez a megoldás sokfelé ma is hatékonyan működik 
már, sajnos nem is mindig az erőszak ellenében csak. 
Mindenesetre egy ilyen elképzelt hadjáratból az egészség
ügy is kivenné részét -  elvégre a jogcím másodlagos -, 
kivenné mindabból, ami szükségképpen a társadalom, 
méghozzá az eddigi liberális társadalmak „totalitarizálódá- 
sát” eredményezné.

Aminek veszélyét most mellőzném talán.
Inkább azt kérdezve meg, vajon egy ilyen hadjárat ese

tén mi is történne?
Mert bizonyos sikert mindenképpen eredményezne. 

Főleg ha vele párhuzamosan az erőszak szociális okainak 
felszámolása érdekében is történne valami, aminek tükré
ben az erőszakkal szembeni kíméletlen fellépés még in
kább jogosnak tűnne. Még ha nem is mindenkinek 
szemében. Mert minél inkább háttérbe szorulna az erő
szak, szükségképpen újra azok hatása érvényesülne, akik 
szerint olyan nagy szigorúságra még sincsen szükség: 
akár mert felháborodnának az elítéltek sorsa felett, akár 
mert úgy vélnék, nem árt, ha kicsit mégis megveijük, meg
nyomorítjuk, megöljük egymást. Aminek következménye 
viszont a nem törvényes erőszak jelenségei számának új
bóli növekedése lenne, ismét a „kemény vonal” híveit iga
zolva és juttatva gyakorlati szerephez, s ez, a bűvös kör 
törvényének megfelelően, többször is ismétlődhetne. Egy
fajta oszcillációt eredményezve, feltehetőleg az ilyenféle 
szabályozórendszerek kialakulásakor tapasztalható mind 
kisebb kilengésekkel. Már-már a megállapodás látszatáig, 
ami, attól függően, hogy erre a hatékonyság milyen szint
jén kerülne sor, vagy csaknem teljes sikerként lenne el
könyvelhető -  vagy az erőszakkal való további tartós 
együttélésként. Hogy a kettő közül melyik a valószínűbb,



nyilván nem is kérdéses, ám maximalista célkitűzés esetén 
ez mindenképpen a vereséggel lenne egyenértékű. Ámde 
miért ne csapjunk át e kvázi-futurológia síkjáról látszólag a 
tudományos (anti) utópia területére is? Feltételezve, hogy a 
tudomány sokkal nagyobb hatásfokon lesz képes bekap
csolódni a küzdelembe a maga módszereivel. Mármint 
gyógyszereivel és vegykonyhájának már meglévő és ez
után várható újabb csodáival, agymosásaival, tudat- és 
génmanipulációival. Mindezzel olyan magatartásformát 
alakítva ki az emberekben, ami a legkisebb erőszak-meg- 
nyilvánulással szemben is egyértelműen devianciává nyil
vánító kiközösítő reagálást eredményezne. S miért ne 
lehetne szó, szükség esetén, személyiség-átformáló mű
tétről is, amire különben már történtek is kísérletek? Ennek 
emlékét őrzi McMurphy alakja is Ken Kesey Száll a kakukk 
fészkére című regényében és a belőle készült filmben -  
úgy mint az emberi teljesség, illetve a fölöslegessé vált 
„férfiasság” önmaga lényegétől is megfosztott képviselője. 
Különös tekintettel arra, hogy a „harcos” képe, a férfi-mí
tosz imágójaként, civilizációnkban egyre zavaróbban, de 
makacsul tartja magát továbbra is, Szent-Györgyi Albert 
aligha megalapozatlan nézete szerint roppant veszélyeket 
rejtve magában. Bármennyire is fel lehet fogni úgy az erő
szakot, mint az emberi teljesség részét, mitsem törődve 
azzal, hogy mások teljességét veszélyezteti. A viáns-devi- 
áns ellentétpár jegyében gondolkodva mindenképpen, mi
vel ennek meghatározója csakis a múlt, az eddig volt lehet, 
nem pedig a jövő, amitől, okkal, ok nélkül, félünk.

Csak hát, istenem, annyi minden volt már a múltban, 
ami nincs többé. Úgyhogy miért ne képzelhetnénk ma
gunk elé egy korosodó emberevőt is. Afelett siránkozva, 
hogy lám, ő még tisztességesen elfogyasztotta elaggott 
szüleit, úgy, ahogy illik, ám az ő ivadékai, sajnos, neki majd 
nem adják már meg az illő végtisztességet.

(1989)



A TOTALITARIZMUS 
VILÁGSZÍNHÁZA

Egy „fenegyerek” drámakötete* -  a kihátrálás 
látószögéből

Eörsi Istvánról szólva nehéz ellenállni a kísértésnek és 
nem úgy kezdeni, hogy egy, a közelmúltban sugáizott 
interjúban a szerzőt a Magyar Televízió riportere a magyar 
irodalom fenegyerekeként aposztrofálta. Vagy talán enfant 
terrible-jeként, nem emlékszem pontosan, ám minden
képpen elismerésként, alighanem „ellentmondásossága” 
miatt. Joggal is, tenném hozzá... épp csak, torpanok meg 
nyomban az „ellentmondásosság" kifejezésnél; Amiért 
mindjárt felmerül, elegendő-e vajon a puszta idézőjel itt, 
nem túlságosan ideológiai szemüveget felidéző-e ez a szó 
bármiképpen is, akár idézőjellel, akár anélkül? Még ha 
gyakran felmentésként szerepelt is sokáig az ideológiai 
ballasztok miatt sokszor ködösíteni kénytelen kritika 
.ugyancsak emiatt kötelezően nyakatokért nyelvezetében. 
Úgyhogy az Eörsi esetében tagadhatatlanul önmagát kíná
ló „fenegyerek" minősítés okai kapcsán miért ne beszél
hetnénk inkább bátor, sőt gátlástalan szókimondásról? 
Vagy ennél is indokoltabban, megéltsége miatt nagyon is 
mélyről fakadó, a valóságot könyörtelenül faggató belső 
késztetettségről. Ami miatt Eörsi, éppen mert a megélt 
valóság olyan volt, amilyen, elkerülhetetlenül belekénysze
rült a fenegyerek szerepbe, nagyon is történelmi körülmé
nyek hatása alatt lett belőle enfant terrible, nem csupán 
„ellentmondásos”, hanem „gyanús” író is, hosszú időn át 
félig-meddig persona non grata a magyar irodalomban.

Eörsi István ugyanis, mint jói tudjuk, azt követően, 
hogy az „ellenforradalmi tevékenység" miatt rárótt börtön

* Eörsi István: Kilenc dráma, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1988



ítéletből három évet letöltve, 1960-ban amnesztiával sza
badul, több mint harmadfél évtizeden át jelen is van meg 
nem is az irodalmi életben, időnként izgalmasan sajátos, 
verset, kisprózát, rövid drámai szöveget, gondolatgazdag 
„miniesszét” egyaránt felvonultató kötetekkel szerepelve 
(Lonci narancssárgában, A derűlátás esélyei, A Maradj- 
hű-utcában) prezentálja önmagának egy-egy szeletét, ér
zékelhetően mélyről felhozott „vízminták” révén adva hírt 
szerteágazó érdeklődéséről, kiterjedt írói munkásságáról. 
Miközben irigylésre méltó munkabírásról, de a megélhetés 
kényszerpályájáról is tanúskodón, sokkal gyakrabban ta
lálkozunk vele fordítóként, nem utolsósorban a németül író 
Lukács György magyarra átültetőjeként, egyben pedig a 
lukácsi életmű egyik legbehatóbb ismerőjeként válva is
mertté. Nem akármilyen „gályarab-feladatot" vállalva fel, 
attól tartok, a menet közbeni vitatkozó közbeszólás kény
szerét is magába fojtva. Egyik drámahősének szavaiból 
legalábbis nehéz nem erre következtetni: „Filozófiai műve
ket magyarítok. Borzalmas szövegek, egy szavukat sem 
írnám alá. De annyi pénzt azért hoznak a konyhára, hogy 
rendszeresen dolgozhassak.” Nemcsak amiért önéletrajzi 
mozzanatot sejtetón csengenek föl, hanem mert a kötetbeli 
drámák mondanivalója, lényegéből adódóan, mintha csak 
a Marxhoz kötődő lukácsi társadalom- és történelem- 
szemlélettel is vitába szállna. Elkerülhetetlenül arra gondol- 
tatva ezúttal is, amire egyébként Eörsi nélkül is gyakran 
gondolok, s bizonyára nem is egyedül, hogy tudniillik Lu
kács, bármilyen éles elméjű és leleplező kritikusa volt is, 
különösen élete utolsó éveiben, mindannak, amit sztáliniz
musként ismerünk, rendíthetetlen optimizmusával, belül 
mindenképpen megszólaló kételyeit feltehetőleg valami
lyen filozófiai szintű önámítással is elhallgattató hitéből fa
kadóan, valójában sohasem jutott el a sztálinizmus alapját 
vagy inkább ugródeszkáját képező, és mégiscsak (elmé
letileg, de részben gyakorlatilag is) Leninben gyökerező 
pártállam megkérdőjelezéséig, az ideológiai egyeduralom 
tagadásáig. Miért vajon? -  tűnődhetünk, bármennyire nem 
szerette is Lukács a gondolatok rejtett rugóit feszegető



pszichológiát, vagy éppen azért. Félelemből? -  egy ideig 
tagadhatatlanul okkal és érthetően is. Vagy inkább hiúság
ból? Netán valami furcsa hűségből, attól tartva, hogy a 
megfelelő következtetések levonása esetében a „másik 
táborban" találja magát?... Ámde meddő találgatás helyett 
talán ámulhatunk is. Főleg ha az a lukácsi megállapítás is 
eszünkbe jut, miszerint „a legrosszabb szocializmus is 
jobb a legjobb kapitalizmusnál”, mivel ez esetben már „a 
nagy szellemek tévedései is nagyok” paradoxona is beug
rik. A kérdéses állammodell napjainkban már mindannyi
unk előtt nyilvánvaló csődjének és immár látványosnak 
mondható leépülésének tükrében különösképpen, bár 
aligha függetlenül attól, hogy Lukács e tévedésmonstruma 
nem a sztálinizmus rémségeinek bagatellizálásaként szü
letett ugyan, ám mégis, azok számbavétele és számonké
rése ellenére tekintve bizakodással a jövőbe. Ahhoz a 
történelmi fordulóponthoz kapcsolva ezt a bizakodást, 
aminek következtében „valósulhatott meg” a szóban for
gó, egyszerre működésképtelen és szörnyűséges, vagy 
éppen működésképtelensége miatt szörnyűséges állam
modell is, ami miatt ez a történelmi fordulópont, a „totalita
rizmus korszakának” kezdőaktusaként, sokkal inkább 
eltorlaszolta, semmint megnyitotta a lehetőségek útját.

Ha pedig mégis megnyitott valamit, hát inkább az 
idejében való visszafordulás lehetőségét is meghiúsítón -  
egy léprecsaló zsákutcát csak. Ahonnan most szükség
képpen ki kell hátrálni.

*

Nemcsak könnyű lenne most Lukács fejére olvasni tu
lajdon tézisét, miszerint „nincs ártatlan filozófia", de olcsó 
húzás is lenne ez, persze. Bármennyire igazolni látszanak 
is ezt a húzást a Lukács-tolmácsoló Eörsi drámái is -  
Lukáccsal szemben. Nem mintha megkockáztathatnánk 
az állítást, miszerint drámái valamilyen Lukáccsal folytatott 
belső polémia kicsapódásaiként születtek volna meg, min
denekelőtt elméleti meggondolásból. Nem, dehogy is, 
minden ilyen állítás önkényes belemagyarázás lehetne



csak -  bármennyire szembetűnő legyen is az Eörsi-drá- 
mák filozófiai megalapozottsága, sőt fogantatása. Akár té
zisdráma mivoltuk is, olyképpen, hogy tézisességük nem 
a valóság ellenében létezik, hanem nagyon is a valósággal 
szembesítve igazolódik. Lévén központi témájuk a totalita
rizmus, az önkény, üldözöttek és üldözők egymáshoz való 
viszonya, raboké és rabtartóké. Egy-két drámától eltekint
ve ugyanis ez a kérdéskör vonul végig az egész köteten, 
különböző vetületekben megmutatva, történelmi köntösbe 
vagy a fantasztikum álruhájába bújtatottan. Illetve ezek nél
kül, nemcsak teljes pőreségében feltártan, hanem teljes 
konkrétságában is, meghatározott időhöz és térhez kötöt
ten.

Egyben pedig nyilvánvalóan személyes börtönélmé
nyekhez, „saját bőrön” tapasztaltakhoz kötötten is -  mint 
a vitathatatlanul legjobb, 1965-ben írt drámában, A kihall
gatásban.

Még ha tér és idő dolgában akad is benne némi 
„csúsztatás” -  annyiban, hogy a dráma 1953-ban, a Ráko- 
si-korszak börtönében játszódik, Eörsi viszont 1956 után, 
a Kádár-korszakban töltött három évet börtönben. Amint 
arról, a már említett tévéinterjúban, magától a szerzőtől is 
tudomást szerezhettünk, s ami, némileg találj érthetően is, 
meglehetősen zavaróan hatott az irodalompolitika manda
rinjaira -  de hát hogyisne, ha egyszer az ekképpen „hasz
nosított” börtönélmények révén közvetve mégiscsak 
kiderül az állítólag már felszámolt múlt továbbélése: való
színűleg ez is az egyik ok, amiért A kihallgatás most került 
csak magyar színpadra, és hogy a magyarországi bemu
tató nem lehetett az ősbemutató is egyúttal, mivel azt meg
előzte már egy hamburgi színház német nyelvű előadása. 
Még ha a főok nem is ez lehet, s nem is a dráma egy az 
egybeni „nyersvalósága” -  ami mellesleg mégsem igazán 
nyers, hanem nagyon is tökéletesen feldolgozott, gondo
san felépített, oly mértékben, hogy minden áttétel nélküli
sége ellenére, részként az egészet prezentálón és 
demonstrálón, hibátlan modell is egyben. Túlságosan is 
lényegláttatő, nem szólva arról, hogy a Rákosi-korszak



bűneit bemutató más drámákkal és egyéb műfajú irodalmi 
alkotásokkal ellentétben, akad még egy „hibája”: nem ma
rad meg a koncepciós perek párton belüli ádozatainál, 
vagyis az „eretnekeknél”, hanem más kategóriákba tarto
zó, de szintén koholt vádak alapján elítéltekkel is foglalko
zik, ha úgy tetszik, a más hiten lévőkkel és másképp 
gondolkodókkal, az „ellenséggel”. Azokkal, akiknek meg
fogyatkozása, sőt maradéktalan „feldolgozása” után, szük
ségszerűen kerül sor -  az egyideológiájú rendszerek kike
rülhetetlen logikájából fakadóan -  a párton belüliekre, min
den egyéb szempont mellett az „ellenségigény” következ
tében. Amiért a gépezetnek továbbra is működnie kell, 
amiért a pokol malmainak garatja üresen mégsem őrölhet. 
Mivel az inkvizíció intézményének valamivel mindenkép
pen igazolnia kell önmagát, úgy, ahogyan az a klasszikus 
katolikus inkvizíció esetében is történt a XVI. és XVII. szá
zadban, amikor a Szent Hivatal, végképp leszámolva a 
valóságos vagy vélt eretnekekkel, maga igyekezett tápot 
adni a boszorkányokba vetett hiedelemnek. Ezt a történe
lem tanúsága szerint valós helyzetet fokozza fel különben 
a képtelenségig a kötet 1964-ben íródott és „komitragédiá- 
nak” nevezett első darabja A megmentett város, melynek 
közelebbről meg nem nevezett városában, az áldásos mű
ködését kifejtő Inkvizítor elvonulása után csak a szüleik 
máglyára juttatásában aktívan közreműködő gyerekek ma
radnak meg.

Minden túlzás- és torzításmentessége ellenére komi
tragédiának minősíthető azonban maga A kihallgatás is. 
Ahol Eörsi cseppet sem karikíroz, sőt sarkítani is csak 
annyira sarkít, amennyire azt az anyag drámává sűrítése 
megköveteli. Úgyhogy a dráma végül is pusztán e sarkftás 
révén válik modellé.

Illetve az egyes szereplők „szerepekké” formálódásá
nak, magatartástípusokká lényegítésének következtében, 
ami természetes és nélkülözhetetlen részét képezi a sűrítés 
eljárásának, méghozzá a lényegre törés sűrítésének. En
nek megfelelően oszlik ugyanis A kihallgatás hat fősze
replője (mellettük még három epizódszereplő található



csak) nem csupán rabokra és rabtartókra, hívőkre és nem 
hívőkre, illetve hitüket vesztettekre is, amely dichotómiá- 
ban sajátos átfedés is megmutatkozik. Mivel a fanatikus 
forradalmár-hitet és a pártvonal gondolkodás nélkül való 
követőit nem csupán Fóti, a börtönparancsnok és helyet
tese, Sajtos képviseli, hanem megtalálható ugyanez a ma
gatartás az elítétek sorában is. Mindenekelőtt a kiagyalt 
vádak alapján börtönbe juttatott egykori illegális harcos -  
Fóti volt spanyolországi bajtársa és egykori barátja -  Kop- 
lár személyében. Azzal a különbséggel, hogy nála ez a 
vakhit az átéltek hatására megrendült már, lepusztulóban 
van, ezért is kerül minduntalan konfliktusba (éppen mert 
maradékát erőnek erejével igyekszik megőrizni) nemcsak 
őrzőivel, hanem rabtársaival is, elsősorban a hozzá hason
ló sorsra jutott, ám gyorstalpaló fejtágítás révén csak át
menetileg indoktrinált, s ugyanolyan iramban kiábrándult, 
vagányosan proli Baliával, annak cinizmusával. Akinek 
„beköpésére”, miszerint „A tisztiiskolán meg valami Hegel 
nevű fickóról hadovának, aki egész életében a feje tetején 
ácsorgott, amíg Marx Károly oda nem ballagott hozzá, és 
a talpára nem állította”, a harmadik cellatárs, a régi vágású 
Kolosy, a következő replikával válaszol: „Én meg a talpa
mon álltam, és egyszer csak hozzám sétált ma nyolc és 
fél éve és leültetett.” Az a Kolosy, aki háborús bűnösi mi
nőségében raboskodik, nem főbenjáróként ugyan, hiszen 
vér nem tapad a kezéhez, mivel a magyarországi zsidók 
deportálásában mindössze számára ártatlannak tetsző 
„papírmunkát” végzett csak, s így, tulajdon osztálymítoszá
nak foglyaként, eszébe sem jut, hogy talán bűnös is lehet, 
úgyhogy eme lelkiismeret-vizsgálatra való képtelensége 
folytán, ártatlanságának naiv tudata inkább olyanféle hie
delem csak, amelyet hitté, egyfajta fanatizmussá az őt be- 
börtönző új rendszer iránti mérhetetlen gyűlölete avat 
mindenekelőtt. Tökéletes alkalmatlansága, hogy a régi és 
új között való lényegbeli azonosságot, a mindkettőben 
megtalálható és önnön fennmaradása érdekében mindent 
megengedhetőnek vélő kizárólagosságot érzékelje. Ellen
tétben a negyedik rabtárssal, a környezetét valamilyen ke



resztényszocialista programmal ostromló és untató, vallá
sosan rajongó Horetzkivel, aki viszont nagyon is érzékeli 
ugyanezt, ám válasza az embertelenségre és brutalitásra 
a tehetetlen ima és a mindent megbocsátás lehet csak. 
Miközben hősies igyekezete, hogy nagyon is érthető em
beri indulatait féken tartsa, valahogy komikussá is válik, 
annyira, hogy ennek révén lesz az illúzióiba görcsösen 
kapaszkodó Koplárhoz is hasonlatossá, kicsit karikatúrájá
vá is egyben. S ugyanezért, illetve a valóságtól való elsza- 
kadtsága folytán, válhat Fóti börtönparancsnok mester
kedéseinek akaratlan eszközévé is, mindenekelőtt az általa 
elsődlegesen célbavett Koplár személyével összefüggés
ben. Fótira ugyanis -  mivel 1953-ban, nem sokkal Sztálin 
halála után, az első csendes rehabilitálások idején va
gyunk -  meglehetősen kényes és bonyolult feladat hárul: 
úgy kellene kihoznia Koplárt börtönéből, hogy az továbbra 
is megmaradjon az őt meghurcoló rendszer hívének, s 
ilyenformán annak fennmaradásához is, újbóli szerepvál
lalásával azt mintegy hitelesítve, hozzájáruljon. Fóti elkép
zelése tehát: „Ha Koplárt elszigetelem, hozzánk taszítom." 
Ez azonban már csak az ót szemmel tartó és helyére 
pályázó Sajtos miatt sem valósítható meg egykönnyen, 
annál kevésbé, mivel helyettese ennek az elgondolásnak 
az értelmét valójában még csak felfogni sem képes, s így 
nem is akarhatja igazán -  lévén alapvetően „bunkó", futó
szalagon kitermelt és hivatalos pecséttel ellátott forradal
már. Alighanem ugyanolyan, amilyen Balla is lehetett, 
mielőtt a kiszámíthatatlan és könyörtelen gépezet elkapta 
volna, s akitől így annyiban különbözik csak, hogy (még) 
hatalmon van. Nem egyszerű azonban a börtönparancs
nok helyzete pusztán Koplár miatt sem, aki magát Fótit is 
ennek kimondására kényszerítve („Politikai érzéked romlik. 
A humorod javul"), hite lebomlásával párhuzamosan kezd 
(újra?) látóvá válni -  ezzel is a hit, vagy ha úgy tetszik, a 
fanatizmus és a totalitarizmus egybeforrottságát példázva. 
Azt, hogy „hitetlen totalitarizmus” nem létezik, hogy a hiva
talos és egyedül érvényes ideológiába vetett hit, ahogy az 
ideológia képtelenségének mind nyilvánvalóbbá válásával



párhuzamosan, egyre inkább üres képmutatássá lesz, egy 
idő után óhatatlanul maga után vonja a hatalmi gépezet 
mind gyorsabb lepusztulását. Mert ez az, amit börtönében 
Koplár mintha egyre inkább meglátna, ezért folytatja a Fó
tival való dialógust, magára maradva, monológként: „A 
történelem szétosztja az igazságot. Ó úgy forradalmár, 
hogy engem sötétre vág, ha kell. Én úgy vagyok forradal
már, ha szolidáris maradok rabtársaimmal. Sajtos is forra
dalmár, doktrinér álláspontról. Fóti tegnap olyan volt, 
amilyen ma Sajtos. Én tegnap olyan voltam, amilyen Fóti 
ma, és tegnapelőtt voltam Sajtos. És holnap milyen le
szek? Mint Balla? És mi lesz velünk holnapután?"

És hát ez az, ami napjainkban különösen izgalmassá 
teszi Eörsi drámáját. Mivel a „holnapután” alighanem ma 
van, sőt talán már tegnap volt, amiért e „holnapután”, 
mondhatni, a körmünkre égett.

Még ha a dráma cselekménye idején, 1953-ban, illetve 
a darab megszületésekor, 1965-ben, mindenképpen 
olyannak számított még, hogy azt kívülállóként vagy még 
inkább (legalábbis látszólag) a másik táborba tartozóként, 
tehát „ellenségként” lehetett csak feltételezni. Illetve az 
uralkodó ideológia sáncaiból kételkedőn kitekintve, kom
munistaként csakis akkor, ha valaki saját bőrén tapasztal
hatta ennek az ideológiának és az általa meghatározott 
hatalmi gépezetnek zsákutcába torkolló embertelen ab
szurditását. Szükségképpen jutva el a kiábrándulás foko
zatain át a „hitehagyásig", a „hogyan tovább?" egyelőre 
megválaszolhatatlannak látszó kérdéséig. És mivel a folya
matosan ezen az ideológián nevelkedett és hozzákötődő 
ember számára a „híyőség” nehezen feladható állapot, 
Koplár érthetően vonakodik Baliává válni, s igyekszik ellen
állni a kihátrálás kísértésének. A kételyektől különben szin
tén nem mentes Fóti börtönparancsnok pedig alighanem 
joggal is alapozza erre a momentumra elszigetelési próbál
kozását. Más kérdés, hogy a Koplárra nehezedő tények 
súlya folytán kevés sikerrel csak, mivel Koplár, megérezve 
a neki szánt szerep csapdáját, már-már vonakodva távozik 
börtönéből, úgyszólván csak a „karinthysan" mindent két



szer mondó Cella-Cella foglár-őrmester erőszakos kitessé- 
kelése következtében. „Szabadulni, Koplár-Koplár, szaba- 
dulni-szabadulni, mert különben úgy megszabadítom 
magát...” -  hangzik el ugyanis a dráma utolsó jelenetében, 
felettébb jellemző módon. Főleg mert nagyon is jól tudjuk, 
hogy Koplár milyen világba is szabadul tulajdonképpen. 
Éppen ezért, hogy a neki szánt szereptől is szabadulni 
tud-e, abban nemcsak a dráma által sugalltak alapján kell 
kételkednünk, hanem még inkább ama történelmi tanulság 
alapján, mely szerint a „koplárok”, minden belső drámájuk 
ellenére, többnyire mégsem kerülhették el a Fóti képviselte 
hatalom lelkiismeretükre is alapozott csapdáját, azt, amit 
valójában az ideológia torz történelemszemlélete állított fel 
a számukra -  akkor sem, ha hosszabb-rövidebb késéssel, 
maguk is felismerték a benne rejlő logika abszurditását.

Azt az abszurditást, aminek szelleme annyira átitatja a 
drámát, hogy az -  Eörsi rálátása jóvoltából -  óhatatlanul a 
kegyetlen irónia dominálását eredményezi. Amiért iš A ki
hallgatás, alapvetően tragikus tartalma ellenére, mégsem 
nevezhető a szó hagyományos, felemelő és megtisztító 
értelmében tragédiának -  amiért a filozófiai szintű és a 
mechanizmus egészét láttató felülnézetből menthetetlenül 
kiderül, hogy ennek a tragédiának a történelem komédiája 
képezi az alapját, méghozzá azzal összefüggésben, hogy 
a szerkezet, a hatóerők egymásra hatásának megmutatá
sa, különösen színpadi műben, alighanem általában is ko
médiának mutatja meg a történelmet. Akkor is, ha mint 
Eörsi darabjában, mindenekelőtt a dráma konkrétságának 
és kendőzetlenségének köszönhetően, a tragikum és ko
mikum elemei egyensúlyban állnak egymással, mivel ép
pen a teljesség, a közvetlenül megmutatott drámaiság és 
rálátás együttléte eredményez itt -  a szó dürrenmatti értel
mében, de minden szándékolt, komikumot hangsúlyozó 
karikírozás nélkül -  világszínházat. Egyszerűen, mert a va
lóság így önmagától válik világszínházzá, ha úgy tetszik, 
fennköltség nélküli tragédiává.

Annak a teljes csupaszságnak következtében, ami mi
att Eörsi drámája, a dogmatizmus látószögéből nézve,



egyben veszedelmesebbnek is bizonyul más, többé-ke- 
vésbé vele egy időben született hasonó szemléletű szín
padi alkotásoknál. Nevezetesen a most lezárulóban lévő 
korszak magyar drámájának olyan csúcsainál, amilyenek 
Páskándy Géza Vendégsége vagy Sütő András műve, a 
Csillag a máglyán, sőt még inkább Örkény István vele 
nagyon rokon Forgatókönyve, melyek történelmi köntös
be öltöztetetten vagy bohócruhába bújtatottan, szintén a 
„hit nyomorúságát” állítják mondandójuk középpontjába, 
egyben az emelkedettség bizonyos vonásaival is felruház
va ezeket az alkotásokat, illetve a játékosság látszatába 
burkolva őket. Talán nem is igazán a lesben álló éberség 
kijátszásának céljából, mindössze egy cinkosan jóváha
gyó szemhunyorításra számítva csupán, de ellentétben 
Eörsi „direktségévei”, ami -  mert erre gyanakszom -  szín
padra kerülés és nyomtatásban való megjelenés szem
pontjából egyaránt, többi, később született drámájának 
sorsát is hosszú időre meghatározta. Annak ellenére, hogy 
a szerző ezekben többnyire maga is él az álcázás mások
nál jól bevált eszközeivel, különböző csomagolásban mu
tatva meg azt a valóságot, amit a történelem állított fejtetőre 
tulajdonképpen.

Mivel a tótágashoz szerzői beavatkozásra valójában 
nincs is szükség.

★

Épp eléggé fejtetőn áll az anélkül is.
Úgy, ahogyan azt az 1967-68-ban írt Hordók című 

„groteszk játék”-beli Gordon, a nyilas-éra nemcsak zsidó
sága miatt üldözött művészettörténésze megfogalmazza: 
„Fejen állva természetesnek találom, hogy egy őrült 
mázolósegéd lett Európa ura, hogy a népirtás hazafias 
kötelesség, hogy államilag intézményesítették a bűnö
zést... De mivel e logikus testhelyzetet nem bírom sokáig, 
ugyanis fejembe szalad a vér, fel kell vetnem a kérdést: 
kinek a kedvéért bújjak patkánylyukba? A jövőért?” Úgy
hogy, amennyiben a szerző ebben a darabjában, amely a 
„totalitarizmus-szindróma” dialektikus ellentétpárjának má-



sík felét képező fasizmust viszi színre, a cselekmény gro
teszk irányban történő sarkításával mégis „igazít" valamit 
a valóságon, azt mintha csak azért tenné, hogy még in
kább kiemelje annak abszurditását, illetve a történelem ko- 
média-mivoltát. Nehogy véletlenül természetesnek vegyük 
ezt az abszurditást -  elvégre nagyon is hozzászokhattunk 
már századunk valóságához. Sokkal sikeresebben rejtőz
ve el előle annál a Gordon Ivánnál, aki túlélése érdekében 
egy ideig egy hordóban meghúzódva, a szó fizikai értel
mében eredményesen rejtőzködhetne talán továbbra is, 
épp csak az őt körülvevő világ, mindazzal együtt, ami 
benne történik, nem rejtőzik el előle. Annyira nem, hogy a 
halálba is hasztalanul próbál előle menekülni, amiért is 
helyzetének tragikuma és komikuma egyaránt abban van, 
hogy -  mivel a döntő pillanatban akarata ellenére mindig 
megmentik -  végül még az általa elutasított „jövőbe” is 
kénytelen lesz belépni, valószínűsíthetően azt is megérve, 
amit akár A kihallgatásból is épp eléggé ismerhetünk. 
Voltaképpen hasztalanul keresett halál révén mutatkozik 
meg a Hordókban századunk őrülete, már-már véres bör- 
leszket is idézőn, úgy késztetve bennünket nevetésre, 
hogy közben kilel a hideg. De ugyanezért lesz Gordon 
Iván, egyfajta modern Diogenészként, egy értelmiségi ma
gatartásforma karikatúrájává is, mivel Eörsi őáltala olykép
pen figurázza ki a humanista tehetetlenségét, hogy közben 
mégis vele kényszerülünk azonosulni: amiért a Gordont 
fogvatartó világ nem kínál semmilyen más alternatívát. És 
amiért egyik kéretlen megmentőjének, az álnyilas Tüské
nek látszik igaza lenni: „Ön szerint nem érdemes megvál
tani a világot, mert senki sem veszi észre. Szerintem 
viszont meghalni nem érdemes, ugyanezért.”

Fejtetőre állítva mutatkozik meg azonban a világ a drá
makötet többi darabjában is. Még az olyan viszonylag ki
sebb horderejű művekben is, amilyen a Sírkő és kakaó 
(1966) és a Huligán Antigoné (1969) is. Közülük az előbbi, 
amelynek elpusztíthatatlan öreg hölgye abban leli élete 
értelmét, hogy kaján örömmel hiúsítja meg eltartóinak min
den jobblétre szenderítési kísérletét, míg az őt eltartó há



zaspár, miközben újra meg újra eredménytelenül próbálja 
meg átsegíteni idős hölgyünket a túlvilágra, úgy érzi, vala
melyik ilyen kísérletük sikere valójában további értelmétől 
fosztaná meg életüket -  ez a remekbe szabott kis játék áll 
egyébként, minden krimikomédia-jellege ellenére is, legkö
zelebb a hagyományos abszurdhoz. Vele szemben a túl
nyomóan versben írt utóbbi -  jóllehet azt igyekszik 
mérlegelni, hogy vajon az igazságszolgáltatást is kisajátító 
önkény ellen törvényes vagy törvénytelen eszközökkel 
eredményesebb-e a küzdelem -  kevésbé mondható élve
zetesnek. Olvasmányként legalábbis, mivel Eörsinek ezek 
a versei, vagy inkább szándékoltan kecskerímes rigmusai, 
megzenésítés után kívánkoznak -  feltehetőleg a szerző is 
valamiféle rock-operának képzelte el mindenekelőtt.

E kettővel szemben azonban a további négy, még nem 
említett dráma, a kötet fő vonulatát meghatározóan, szin
tén politikai-történelmi mondanivalót hordozó mű. Függet
lenül attól, hogy realisztikusabban megformált-e, s ennek 
megfelelően tragikusabb hangvételű is, vagy pedig a tör
ténelem komédiáját, a „világszínházat” helyezi-e inkább 
előtérbe. így lesz a leginkább tragédia a Széchenyi és az 
árnyak (1972), ahol, akárcsak Németh László Széchenyi
jében, szintén a nagy reformkori politikus végórái játszód
nak le a szemünk előtt, sőt Széchenyit ott is, itt is a hatalom 
ostromgyűrűjének végleges összezárulása és a zárt elme
osztály fenyegető réme készteti a maga felé fordított pár
bajpisztoly elsütésére. Azzal az eltéréssel, hogy Eörsi 
tolmácsolásában ezt a sarokba szorítottságot sokkal in
kább belülről érzékeljük, mivel itt mindenekelőtt a „döblingi 
renfete” hallucinációi és tévképzetei kelnek életre. Amiért 
is Németh László művéhez viszonyítva a súlyponteltolódás 
lényege abban áll, hogy míg ott Széchenyi mintegy tiszta 
fejjel szánja rá magát tettére, itt Eörsinél a rátörő elmebaj 
tüneteivel viaskodva teszi ugyanezt, ám mindkettőjüknél a 
hatalom fenyegetése következtében. De ugyancsak a ha
talom mindent letipró hatását érzékelhetjük a Jolán és a 
férfiak (1977) című „színpadi krónikában” is, amit, noha 
már leplezetlenül ötvenhat után vagyunk, bizonyos érte



lemben A kihallgatás kiegészítésének is tekinthetünk: itt 
ugyanis a börtönön kívüliek börtönét láthatjuk, a börtönbe 
juttatottak hozzátartozóinak vagy éppen börtönbe juttató
iknak magánéletét a címszereplő pszichodrámájával a kö
zéppontban -  semmivel sem kevésbé nyomasztó képek
ben megmutatva, mint az előbbi műben, nem utolsósor
ban éppen az „alulnézetnek” köszönhetően. Amivel szem
ben Az áldozat (1974-1975) esetében inkább a szer
kezetet láttató felülnézet dominál. Ebben a leginkább áltör
ténelminek mondható drámában ugyanis, melynek sze
replői közt Márk evangélistát éppúgy megtaláljuk, mint a 
római erkölcsök hanyatlásán kesergő történetíró Tacitust, 
sőt a hivatalos verzióval ellentétben, az elárult mestere 
halálát és Jeruzsálem jóval későbbi pusztulását zelóta or
gyilkosként, majd földönfutó öreg csavargóként túlélő bib
liai Júdást is, valójában azt követhetjük nyomon, miképpen 
is vált az eredetileg zsidó szektaként létező kereszténység, 
a jeruzsálemi Templomot felperzselő légiók dúlását köve
tően, végül is az egész emberiséghez szóló világvallássá. 
Mindenesetre a dráma szerint Márk evangélista „történel
met átértékelő” működése következtében is, mivel szerinte 
„a zsidók királya, Jézus", aki Jeruzsálem romjai alatt ma
radt, „Csak úgy bújhat elő, ha nem egy megvetett népnek, 
hanem az egész világnak lesz a kiráiya." Ámde legalább 
ennyire hozzájárul e folyamathoz a cinikus és ravasz öreg 
római politikus, Domitius is, aki, bár hangsúlyozottan un
dorodik a keresztényektől, mégis úgy véli, hogy „elkelne 
egy főisten, aki rendet tart. Általánosan elfogadott csodák
ra képes”. Mivel „Elemi államigazgatási bölcsesség: ha a 
népnek holnapra ígérjük a boldogságot, holnapután ránk
töri az ajtót”. Ezért is juthat eszünkbe itt mindjárt napjaink 
„holnaputánja”, hogy éppen ilyen „államigazgatási” szem
pontból nézve, mennyivel bőlcsebb a túlvilág ígérete min
den, földi mennyországénál. S ugyanezért lesz a dráma 
végén keresztre feszített vén Júdás másodszor is árulóvá
-  éppen mert egy földi királyság bizonytalan kimenetelű 
ügyéhez csatlakozott a Márk által utólag átformált Jézussal 
szemben. S ugyanezért hat utolsó nevezetes sóhaja a



keresztfán -  „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"
-  egy, a történelem kiszámíthatatlan bakugrását jelző pa
radox fintornak is. Még inkább történelmi komédia azon
ban a kötet utolsó drámája, az Egy tisztáson (1979), 
középpontjában az Apáttal, vagyis azzal a Martinovics Ig- 
náccal, akiről ma sem könnyű eldönteni, mi is volt valójá
ban, zseniális forradalmár-e vagy zseniális intrikus csak, 
aki a rendőrspicli szerepét is vállalva próbálta meg kicse
lezni a történelmet, s valóságos forradalmi helyzet nélkül 
csinálni forradalmat, valójában szerencsétlen társait juttat
va csak hóhérkézre, a helyzet logikájából adódóan, magá
val együtt. Mert hiába véli: „Ha perbe fognának, ami a 
várható nemzetközi felháborodás miatt elképzelhetetlen, 
akkor olyan védekezést produkálnék, mely új korszakot 
nyit meg a politikai perek világtörténetében.” Hiába, mivel 
mégiscsak az látszik törvényszerűnek, hogy az egyéni pa
ranoiával szemben a hatalom kollektív paranoiája legyen a 
győztes. Úgy, ahogyan azt nem csupán a dráma színhelyét 
képező erdei tisztáson folyó végjáték, egy végzettel folyta
tott ördögi játszma utolsó szakasza, hanem maga a törté
nelem is tanúsítja.

Sőt talán Eörsi István kötetének egésze is. Amiért e 
kötet szinte valamennyi darabját hajlamosak lehetünk egy
fajta perbeszállásnak tekinteni, ha nem is dnagával az ör
döggel, de mindenképpen az ördögi színezetű valósággal. 
Amely perbeszáliás immár jelentős, legfőképpen pedig 
színpadra kívánkozó drámai életműként mutatkozik meg. 
Remélhetőleg befejezetlenként még, mivel a folytatására is 
számítunk.

(1989)



BÚCSÚ A FAUSTI 
EMBERTŐL?

Egy „antipolitikus” író regényéről*

Két „nyitóidézet” között is ingadozom. Az egyik: „A 
kommunizmus nekem voltaképpen metafizikai jövő volt, 
második teremtés, az isten helyére lépő ember műve, min
den eddig volt emberi érték tengelye az, amit együtt fogunk 
csinálni, sok tévedéssel és helyreigazítással." Vagyis az 
elhivatottság hite vagy inkább rögeszméje. A másik: „Az 
dobja rájuk az első követ, aki sohasem volt másokkal 
szemben az állam embere. Lehet, hogy többet ártottam 
másoknak, mint ez a fiatalember, pedig az ő sima megbí
zatásánál tetszetősebb céljaim voltak." Mármint tetszető
sebbek, mint a T.-t, Konrád György mindössze kezdő
betűvel jelölt regényhősét mindenüvé nyomon követő 
rendőrspiclinek. Akinek szerepe, mivel e szerep létrejötté
ben akarva-akaratlanul, mint a történelem egy tévútja cin
kosának, T.-nek is része volt, az egykori elhivatottság 
kudarcát és önmaga ellentétébe fordulását jelzi számunk
ra.

T. életpályája ugyanis e két pont közt feszül. Olykép
pen, hogy az egy egész történelmi korszakot nem csupán 
magába foglal, hanem jelképez is. Úgy ahogy van, vagy 
volt inkább, tekintve, hogy a holtpontra jutottság visszapil
lantó tükréből ismerhetjük meg, pontosabban egy szám
vetésre és meditálásra egyaránt bőven lehetőséget kínáló 
ideggyógyintézet csendjének védőőrizetében tartva szem
lét a történtek felett. Ekképpen, az újraértékelés lehetősé
gének birtokában, sőt annak kényszerétől hajtva, olyan 
életút bontakozik ki, amely több mozzanatában akár pro
totípusa vagy kvintesszenciája is lehet egy jellegzetesen

* Konrád György: A cinkos, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989



kelet-közép-európai és külön magyar, szükségképpen az 
általa befogott időszakasz történelmét is magában hordo
zó pályafutásnak. Regénytémaként nem először a magyar 
irodalomban, nekem pedig mindenekelőtt Gyurkó László 
regényét, a Faustus doktor boldogságos pokoljárását 
juttatva az eszembe, s azt is mindjárt, hogy T. útja „pokol
járás” lehet ugyan, sőt nagyon is az, „boldogságosnak" 
azonban aligha minősíthető, mivel úgy, ahogyan ez a po
koljárás Konrád regényében megmutatkozik, teljességgel 
híján van az ördöggel kötött szerződés végcél igazolta 
fausti pátoszának. Mert amíg Gyurkó regényhősének élet
útja -  napjaink nézőpontjából szemlélve, kétségtelenül a 
Kádár-korszak egyfajta apológiájához is kötötten -  alapjá
ban heroikus megközelítésből bontakozik ki, addig T. élet
menete egyértelműen e korszak csődjét (is) tükrözi, 
egyben pedig a Gyurkó-regény által sugalltak cáfolatát is. 
Részben a két regény eltérő időbeni megszületésének, 
részben a szemlélet másságának, részben azonban a 
szerzők alkati-jellembeli különbözőségének is köszönhe
tően -  aminek folytán egyébként Konrád könyve éveken 
át, egészen mostanáig az olvasók egy szűkebb köre szá
mára mindössze „szamizdat”-ként volt hozzáférhető. Pe
dig T. sorsának alakulása, ha a visszapillantás nem jelezné 
mindjárt elöljáróban a csőd felismerését, s ezzel együtt a 
szembefordulást, kezdetben akár egy Gyurkó regényét fel
idéző, szabályosnak mondható, illetve irodalompolitikailag 
szabványosított életpályának is tűnhetne. Bizonyos érte
lemben tipikusnak, az atipikus, helyesebben a másképpen 
tipikus helyett.

Külön akár azért is, mert T. apai ágon dzsentrizálódott 
zsidó, anyain viszont elszegényedett nemesi családból 
származva, voltaképpen az apai tekintély elleni, s az apá
ban megtestesülő egész életforma elleni lázadástól is ösz
tökélve, de indíttatását önmaga elől a társadalmi igaz
ságtalanság elleni küzdelem álcázó burkába rejtve csatla
kozik az illegális kommunista mozgalomhoz, hogy ezután 
hamarosan a Horthy-rendőrséggel is megismerkedjen. Ezt 
követően kerül munkaszolgálatosként a szovjet frontra és



szembe az ukrajnai partizánmozgalommal, hogy annak 
segítségével később átszökhessen az arcvonal túloldalá
ra. így lesz egyik szervezője a magyar honvédekhez szóló 
rádió- és röplap-propagandának. „Azt sem szégyelltem, 
hogy a magyar hadsereggel állok szemben, de ha az el
lenfél területét az orosz ágyúk rögról rögre megművelték, 
s a föltúrt földeken ismerős szerkezetű férfiarcokról hóból 
mintázott a téli ég halotti maszkokat, akkor hiába nyugtat
tam magam, hogy én csak röpcédulákat lövök rájuk, hogy 
ne kenődjenek mocskos lekvárként a földbe. Bár a tagló
zás maga nem az én munkaköröm volt, könyékig véres 
alkalmazottja lettem én is a mészárszéknek, melynek a 
fogolytábor csak egyik üzemrészlege volt. Én ünnepi be
szédet mondok, s közben egész szekérsor viszi a tömeg
sírhoz csábításom gyümölcseit, kiálló medencecsontú, 
vérhastól szennyes honfitársaimat" -  olvashatjuk erről, 
úgyhogy T idejekorán azzal is tisztába jöhet, hogy „eddig 
német tábornokok előtt hajbókoltunk, most szovjet marsal- 
lok előtt fogunk", annál is inkább, mivel e hadifogoly-pro- 
pagandista korszakában már a guiágok létezéséről is 
meggyőződhet. „Nekem ez a győzelem nem győzelem, 
ezen a földön megszálló is, megszállott is vagyok" -  álla
pítja meg T., ámde valójában nem is kell „az eszme meg
szállottjának” lennie ahhoz, hogy egyedül azt tehesse, amit 
az adott helyzetben tennie kell és tesz is: építenie az új 
rendet, részese- és alakítójaként az exportált forradalom
nak.

S itt, e ponton túl, mindenekelőtt a Politika címet viselő 
részben kerül Konrád György regénye, lévén benne szó 
nagyon is politikáról, illetve történelemről, a dokumentum
regény közelébe -  anélkül, hogy valóban azzá is válna. 
Sőt: válik bizonyos szempontból kulcsregénnyé is. Ma 
már, legális megjelenésének idején, úgy tetszik, feleslege
sen, mivel holmi cinkos összekacsintásokra olvasóként 
nincs is többé szükségünk.

Annál kevésbé, mivel a valóságos történelmi neveket 
helyettesítő valóságos (!) kezdőbetűket legfeljebb az alko
tói szemérem követelhette meg, esetleg a „szabadabb ke



zelés” igénye még, ám semmiképpen sem a rejtjelezés 
kényszerűsége. Mellesleg az átlátszóság egyértelműen 
szándékos is, mivel, ha Rákosit nem R.-ben ismerhetjük fel 
és Vas Zoltánt nem V.-ben, Péter Gábort, az ÁVH hírhedt 
főnökét pedig nem G.-ben (és így tovább, mivel a sort 
folytathatnánk is), szerepük nyilvánvalósága mellett, fizikai 
megjelenítésük sem igen támaszthatna kételyt kilétük felől. 
Nem mintha az lenne a döntő, kiről van szó akár N. I. (így!) 
esetében is, aki „Majdnem kétszer annyi idős, mint én, de 
még hiszi, hogy a nép és a rendszer kényszerházasságá
ból szerelem is lehet. A párt lássa be, hogy az öregnek van 
igaza, a nép pedig fegyelmezetten álljon mögéje. Hogy is 
tudott volna az öregúr ettől a tündérmesétől megválni? 
Negyven éve van a mozgalomban, megtanulta, mit lehet 
tenni, mit nem, de hiába okos ő, ha a történelem buta”. 
Amiért is identitása szempontjából egyedül a megszólalta
tott főhős, T. képez kivételt: mert ő kétségtelenül egyfajta 
szintézis eredményeként kel életre, alkotó elemeiben valós 
személyeket (egy-két életmozzanatából pl. Donáth Feren
cet) legfeljebb gyaníthatunk csak, s nem is csupán, amiért 
a könyv pár soros bevezető megjegyzése szerint A cinkos 
„nem önéletrajz, hanem a képzelet műve. Tiszteletadás 
idősebb barátaimnak, akiknek keményebben kellett meg
tapasztalniuk a történelmet, mint az én nemzedékemnek”. 
Ám Konrád regényét alighanem az teszi elsősorban a 
„képzelet művévé”, hogy pontosan ugyanolyan élet, ami
lyennek T. életét megismerhetjük, a valóságban nem léte
zett, amiért ez az élet több élet részleteiből állott össze 
egésszé -  igazzá és hitelessé, legfőképpen történelmi hát
terének hitelessége következtében. Mint ahogy mindenek
előtt neki, T.-nek köszönhető az is, hogy a regény nem 
nevezhető egyszerűen dokumentumregénynek.

Fikciós prózának álcázott dokumentumregénynek 
sem, mivel sokkal több annál. Éppen amiért felülmúlja pl. 
a mai szovjet próza ilyen jellegű alkotásait. Nem utolsósor
ban Anatolij Ribakovét, Az Arbat gyermekeit, vagy Vlagyi
mir Ougyincevét, a Fehérruhásokat, amelyeknek mítosz
oszlató missziója ugyan vitathatatlan, ámde lektűrmivoltuk-



hoz sem férhet kétség, sőt talán még ahhoz sem, hogy 
ezeknél a szó igazi értelmében vett dokumentumirodalom 
vagy az ilyen tárgyú történelmi tanulmány joggal mondha
tó érdekesebbnek. Mivel úgy tetszik, mindkettő léte és 
szerepe külön-külön sokkal inkább indokolt lehet olyan 
regényénél, amely a kettő elemeiből építkezik, de anélkül, 
hogy a maga eszközeivel is hozzáadná tulajdon dimenzi
óját. Mélységet, belülről átélt emberi sorsokat bontakoztat
va ki, olyanokat, amelyek éppen e belülről átéltség révén 
válhatnának modellé, megfelelőképpen érzékeltetve az 
őket meghatározó szörnyállam szerkezetét és „működé
sét" is. Mert Konrád regénye éppen ezt teszi -  sajátos 
módon épp azoknak az eszközöknek a segítségével, ame
lyek miatt A cinkos, s nem is csupán a szó hagyományos 
értelmében, végső fokon mégsem lesz igazán regény. Min
denekelőtt nyelvének szakadatlan feszültséget teremtő, ol- 
dottság nélküli sűrítettsége miatt, ami valójában egyen
letes, de nagy sebességű tempót diktál, és ami ilyenfor
mán lehetetlenné teszi a belefeledkezést, annak illúzióját, 
hogy valós eseményeknek nem „tanúi vagyunk”, hanem 
megéljük őket -  ez ugyanis egy-egy esemény vagy pillanat 
„mikrorealista” leírásával-elnyújtásával inkább elérhető le
hetne, mint azokkal az eszközökkel, amelyek nyelvének 
különben legfőbb erényeit jelentik. Nevezetesen, hogy 
üresjáratoktól mentes szövegének minden egyes szava 
meghatározott funkciót kap, gyakran többértelmű jelentés- 
tartalommal is bír, több irányból szinte egyidejűleg világít 
meg, ám aminek eredménye végül is nem annyira a meg
elevenítő erő lesz, nem a történéseket megjelenítő regény- 
szerűség. Méghozzá az érzékletesség mindenütt fellelhető 
komponensei ellenére sem, mivel ezek valójában egy-egy 
pillanatra jutnak csak szóhoz, mielőtt háttérbe szorítaná 
őket a társadalmat és történelmet faggató „antipolitikusi” 
gondolatiság. Ezek is határozzák meg végső fokon Kon
rád regényének „beállítását”, aminek megfelelően magát 
T.-t is az újraértékelés kedvéért hívja életre, legfőképpen a 
történelem kedvéért. Mindenekelőtt Kelet-Közép-Európa 
nyomorúságát, a behozatali forradalom életképtelenségét,



a „létező szocializmus” egy elméletileg is téves állammo- 
dellből eredő halvaszületettségét és embertelen abszurdi
tását megmutatandó. Olyan lényegre tapintó megál
lapítások segítségével, mint az, hogy: „Ha az ember nem 
sokkal értelmesebb azoknál, akiknek parancsol, meg kell 
becsülni, hogy mégis parancsolhat.” Vagy: „Miért akarna 
a tisztviselő értelmiség reformokat saját maga ellen? A 
reform nem azért nem megy, mert az oroszok nem akarják, 
mi sem akarjuk igazán. Mi jó állásokat akarunk, sok sza
badidővel magunk és gyermekeink számára. Adjatok még 
több pénzt kultúrára, mi majd még több könyvet írunk. A 
tudomány hasonlítson a tudományra, de csak olyan mér
tékig, hogy a felsőbb ellenőrzés alól ki ne csússzon.” Illet
ve: „Az államkultúra arra való, hogy ahelyett, ami körül
vesz, mást még csak elképzelni se tudjál; örülj neki, hogy 
csakugyan nem tudsz mást elképzelni, művelt ember 
vagy." Továbbá: „A te államodat, azt észre kell venni, mint 
egy alacsony mennyezetet: ha kihúzod magad, belevered 
a homlokod. Egymásba betegedtetek: mint egy nyomasz
tó élettárs, aki nem engedi, hogy néha megfeledkezz róla, 
locsog, kövéren rád telepszik, te meg, szemben az állam
mal, benne az államban, benne a méhében, émelyegve, 
megváltó igazságként kimondod a liberalizmus kétszáz 
éves közmondásait." És így tovább, bizonyítva, milyen 
mesterien képes Konrád társadalomtudományi ismereteit 
és a kényszerűségből vállalt életközegéből szerzett ta
pasztalatait egyéni módon megfogalmazni, s úgy beépíteni 
őket egy szépprózai szövegbe. Ami azonban, alapvető 
nézőpontjából adódóan, mégis egy átfogó politikai-törté- 
nelmi tanulmány anyagának regénnyé való átlényegítésé- 
ről árulkodik. Anélkül válva „kvázi-regénnyé”, hogy a teljes 
regénnyé való kiteljesedés elmaradását igazán sajnálnunk 
kellene, mivel éppen az ezt megakadályozó mondanivaló 
roppant súlya jelenti azt a többletet, amiért mi A cinkost 
remeklésnek és regénynél többnek érezzük. Ennek jegyé
ben akár mellékesnek is tűnhet, hogy a szöveg milyensége 
logikusan következik-e T. személyiségéből és visszatekin
tő helyzetéből, avagy T. alkata és szituációja-e inkább ab



ból a közlendőből, ami miatt a szerző hősét végül is olyan
ná formálta, amilyenné lett. Még ha T. körül minden rend
ben is van, hiszen mi sem természetesebb, mint hogy T. 
kényszerpihenőhelyén tépelődve tartson szemlét a történ
tek felett, hogy tulajdon úttévesztésének körülményeit pró
bálja meg tisztázni, éppúgy mint a történelem egy 
korszakáét, amely -  s ez manapság végképp nem titok 
már -  maga is egyetlen roppant úttévesztés.

Akár külön a történelem egészén belül is, amely egé
szet mellesleg miért ne láthatnánk áttekinthetetlen útvesz
tőnek mindenekelőtt? Amiért e „külön tévutat” jelentő 
szakaszból maga Konrád sem láthatja a kivezető utat -  
nyilván ezért is emlegeti „a liberalizmus kétszáz éves köz
mondásait”, amelyeket különben, vele együtt és jobb hjján, 
mi is hajlamosak vagyunk egyetemes gyógyírnak látni. 
Vagy talán nem is annak, olyasminek csak, aminek segít
ségével megpróbálhatunk a történelem mocsaras holtágá
ból annak fő sodrába visszakerülni. Ha ugyan egyáltalán 
ott voltunk valaha is. És amiről természetesen nem tudhat
juk, hová is sodor bennünket.

Feltehetőleg ezért is nyitott a befejezés. Sajátos bizarr- 
ságából adódóan pedig, valahogy szimbolikusan talányos 
is.

Ez a Búcsú című befejező szakasz ugyanis, T. öccsé- 
nek, Daninak élettárs-gyilkosságával, valahogy nem csu
pán irreálisnak hat, hanem némileg kívülről ráerősza- 
koltnak is egyben. Első pillantásra legalábbis, amíg csak 
sejteni nem kezdjük, hogy Konrád itt alighanem anyagának 
egy mélyebb rétegébe ásva, megpróbál valamit a forradal
már-lét személyiség-meghatározta gyökereiből is felszínre 
hozni. Amiért is Dani, T. társadalmilag is hatni tudó forra
dalmár-devianciájával szemben, valóságos elmekórtani 
esetet képező figurája, hol szélsőséges lázadóként, hol 
bűnözőként, hol besúgóként, illetve notorikus feljelentő
ként megmutatkozva, úgy, ahogyan a regény során mindig 
újra felbukkan, valójában T egyfajta patologikus alteregó- 
jaként létezik, s így voltaképp azt jelzi, hogy a kreatív sze
mélyiség, adott esetben a forradalmár, szükségképpen



nem lehet mentes a deviáns vonásoktól, s ekképpen, főleg 
konvenció-ellenessége miatt, a „normálisként” számontar- 
tottak körén kívül esőkkel is rokonságot tart. Különbözve 
is tőlük, mert szélsőséges megnyilvánulásait mindenek
előtt alighanem azért képes visszafogni és kordában tarta
ni, mert intellektuálisan éppúgy fölöttük áll, mint azok fölött 
az átlagosnak vagy középszerűnek mondottak fölött, akik 
„kontraszelekciós terméket” jelentő kisszerű karrieristák
ként, T.-t elsősorban körülvették, és szerepükkel voltakép
pen az egész korszakot meghatározták. Sőt, ideológiai 
beprogramozottságuknál és érdekeiknél fogva akkor is 
rendületlenül továbbjátszották (és játsszák ma is) a nekik 
kiosztott szerepet, amikor a történelmi tévút a T.-hez ha
sonló fajsúlyú emberek előtt már nyilvánvaló lett. Aligha
nem a T.-ben testet öltő embertípusnak abból az adott
ságából eredően, hogy nemcsak szüntelenül új utakat ke
res a történelemben, hanem az új út zsákutca voltát is 
felismeri. Mert valójában az előrelendítés mellett a korrek
ciónak is mindig szerepe volt mindabban, amit emberi 
haladásnak szoktunk nevezni. Devianciája ugyanis végső 
fokon mégiscsak pozitív deviancia, úgyhogy egyedül ma
radása a regény végén a rendőrségtől halálra keresett gyil
kos öccsével, s kiegyenlítődése egy pusztán csak kóros 
esettel, akivel közös tőről is fakad, valamint külön az, hogy 
nem tudjuk, kettejük közül végül is ki lesz (előbb) öngyil
kos: mindez voltaképpen további történelmi szerepének 
megkérdőjelezését jelenti. Azt a kérdésfeltevést sugallva, 
hogy vajon létezhet-e a történelem a továbbiakban nélküle, 
az ő típusa nélkül, haladhat-e tudatos irányítóerők nélkül, 
egyedül a kölcsönhatásokból adódó automatikus lökő
erőktől hajtva. Vagy éppen nélkülük jobban?

De kérdezhetjük ezt más szavakkal is: végleg búcsút 
kell-e vennünk a fausti embertől?

(1989)



DIKTÁTOROK KOMÉDIÁJA

Pillantás a Világszínpadra

. Több mint két hónap is eltelt már drámai események
ben gazdag századunk egyik legdrámaibb eseménye óta, 
de ami történt, ma is foglalkoztat még. Különös is lenne, 
ha nem így történne. Mindenekelőtt azért, mert a nézők 
millióival együtt lehettem szem- és fültanúja annak, aminek 
bekövetkeztét -  természetesen vártam. Nem egyedül, de 
jóval előbb már, semhogy leragadni kényszerültem volna 
a képernyő elé.

Egyszerűen, mert ami nem hajlik, törik. Bizonyára az a 
barátom is így érezte ezt, aki nem is sokkal a törés előtt 
még holmi „attól függ, milyen is lesz majd Nicu Ceausescu 
politikája”-féle kijelentéseket is megengedett magának. 
Szándékolt sötéten látásból, de nyilván kellemes csalódást 
várva. Vagy csupán, hogy ellentmondjon, bosszantson.

Nem mintha a fordulat gyorsasága végül is nem szár
nyalta volna túl legvérmesebb reményeimet. A legvégén 
már azzal is, hogy szinte pontról pontra igazodott vágyké
peim menetrendjéhez. Mivel a bukaresti nagygyűlés meg
hirdetését is hírül véve, egyszerűen képtelen vagyok 
elhinni már, hogy ne legyen határa ott is... Minek is vajon? 
Mondjuk talán, hogy a birkásftottság állapotának. Ezért is 
meredek még inkább a képernyőre, váltok állomásról állo
másra a rádión, mit sem törődve a nyelvi akadályokkal, 
hátha a román nyelv bőséges nemzetközi szókincséből 
valamit mégis megértek. De még a zenével kitöltött hosszú 
hallgatás is felszítja egyidejűség-szomjamat, főleg ahogy 
egyre sokatmondóbb lesz. így sikerül elkapnom a fordulat 
bejelentésének pillanatát is, mindenekelőtt a „dictatorul” 
szónak köszönhetően.

Valójában azon csodálkozva csak, hogy reményeim 
forgatókönyve bevált, minden aszerint történt.



Még ha sok részlet kapcsán is felmerülhet, mit is lát
hattam. Tragédiát vagy komédiát-e? Mindenekelőtt a kon- 
dukátor-házaspár sorsát beteljesítő hadbírósági tárgyalás 
nézésekor, mivel az, függetlenül attól, hogy szükségszerű- 
e vagy sem, szükségképpen hat „optimista tragédiába” 
ágyazott komédiának. Dramaturgiailag is tökéletesnek, 
egyben pedig az ezópusi állatmesék naivan tiszta moráljá
nak jegyében fogantnak is -  hiszen a sorsát megpecsételő 
rögtönítélő bíráskodást még maga a diktátor hirdette ki. 
Ámde komédiává mégsem ezért lesz igazán. Nem is ami
ért „megrendezték", illetve amiért minden olyan per, mely
nek kimenetele eleve nem kétséges, akár ártatlanok, akár 
bűnösök felett ítélkezzenek is benne, óhatatlanul minősül 
komédiává. Hanem mert a kondukátor-házaspár, amellett 
hogy nyilvánvalóan tisztában van a rendezvény komédia 
voltával, maga is komédiát ad elő. Tökéletesen és tudato
san játszva végig a szerepet, ami mindkettejük tébolyából 
adódik -  így, igen, mivel a tudatosság és téboly közti 
ellentmondás itt látszólagos csak. Akkor is, ha a film tanú
sága szerint mintha nem is lennének igazán tisztába azzal, 
ami velük történik. Nem mintha nem tudnák, mi vár rájuk, 
hanem mert az elkerülhetetlen vég szintén a szerep része; 
ebben is „oldódik fel" az ellentmondás, a szerephez való 
tökéletes hasonulásban, abban, hogy a valamikor elkez
dődő és mind torzabb szerep végül is tébollyá válik. Para
dox módon mégis a tudatosság hiánya folytán, annak az 
önellenőrző tudatosságnak híjával, ami ahhoz kellett volna, 
hogy ne alakuljon tébollyá. Ezért nem „szimpla" komédia, 
amit látunk, hanem -  egyértelműen -  abszurd komédia is.

Nem mintha tragikomédia is lenne, vagy a kondukátor 
és b. neje tragikomikus emberpár éppen. Dehogyis, sem
miképpen sem. Mivel a tragikomikus hősben mindig van 
valami csetlő-botlóan esendő, ezért nem lehet a Nagy 
diktátorban tragikomikus Chaplin sem, legalábbis nem a 
címszerepben, hanem tulajdon alteregójaként, az egyszer
re kétbalkezes és életre való zsidó borbély szerepében 
csak. De nem testesíthet meg ez az iszonyatos házaspár 
shakespeare-i értelemben vett „negatív tragédiahősöket”



sem, III. Richárdot idézően az „úgy döntöttem, hogy gaz
ember leszek" jegyében fogantakat, pedig a Macbethtel 
való egybevetés, házaspárról lévén szó, akár még csábító 
is lehetne. De hát „Elena császárné” Lady Macbethnek 
végtelenül közönséges és kisszerű, legfeljebb véresség 
dolgában növekszik e monumentális shakespeare-i nőalak 
sokszorosára. „Fékezhetetlen anyagáról” is aligha beszél
hetünk, hiába hoz világra szörnyszülött fiút is, a trónra törő 
skót thán hitvesének visszataszító karikatúrája lehet mind
össze. Hogy valóban belerúg-e őrébe, ahogy azt a film 
nézői közül sokan megfigyelték, a többszöri megtekintés 
ellenére sem tudom észrevenni, ámde kameráknak is szó
ló teátralitása úgy fejezi ki magára erőszakolt látszatfölé
nyét, mintha fel sem merülne benne, hogy valamiért most 
felelnie kell -  ezért nem képzelhetjük el Lady Macbeth 
módjára a lelkifurdalás őrületében bolyongani palotája fo
lyosóin; ha korábban vannak is nyugtalan éjszakái, csakis 
a hatalom elvesztésétől tartva lehetnek. Ám amikor a „Kár
pátok géniusza" mindkét kezével egyszerre legyint, ebben 
azért benne van a „játszma" elvesztésének beismerése, 
némileg romantikus képzeteket keltőn, még valami ördög
gel kötött szerződés lejártát felidézőn is -  de mivel mozdu
latában az „ezeknek én úgyis hiába beszélek” képzelt 
fölénye is benne rejlik, ez is az abszurd komédiát jelezheti 
csak.

Akkor is a tragédiához nélkülözhetetlen „nagyság" hiá
nyát tanúsítva, ha eszünkben sincs attól tartani, hogy kép
telenül bizarr ötletként, .bárkinek is tragédiaként támad 
kedve megírni a Ceausescu-házaspár sorsát. Ók ketten 
ugyanis, ahogy nem is tőle kapták, nem is az irodalomnak 
adták fel elsősorban a leckét, hanem inkább a pszicholó
gia és a pszichiátria tudományának. Akkor is, ha az író, vélt 
mindentudása birtokában, szívesen kontárkodik bele ezek
be a tudományokba. Annál is inkább, mivel lélekbúvári és 
lélekgyógyászi szempontból éppen az tetszik külön érde
kességnek, ami a Macbeth emlegetésére késztet: vagyis 
hogy itt nyilvánvalóan két kivételesen agresszív, elképesz
tően tudatlan és mindvégig annak is megmaradó ember,



egymást erősítő egymásra találásáról van szó, „szövetség- 
házasságáról”, ha úgy tetszik, végkifejletében egy „pozitív 
visszacsatoláson" alapuló kettős tébolyról. Ami azonban 
egy szociális szemlélet tükrében kevésbé tetszik tébolynak
-  mivel ez valamit mintha mégiscsak feltárna e téboly szer
kezetéből. Egy valamire ugyanis „azok ketten” mégiscsak 
büszkék lehettek: ők alulról jöttek. Nyersen és nagyban 
adagolt életközegként kapva az erőszakot, alfája és óme
gájaként mindennek, úgy ábrándozva csak kezdetben a 
hatalomról, mint Brecht mosogatólánya, aki magát kalózok 
szeretőjeként álmodva élvezi a fejek hullását. Es hát szá
zadunk történelme, hála az erőszakot hirdető ideológiának 
is, ilyenféle, már-már népmesei ihletésű, királyságokat hó
dító karrierek kibontakozását is lehetővé tette, függetlenül 
attól, hogy akik ezek valamelyikének jegyében indultak 
útnak, hittek-e benne, s kezdetben-e csak, vagy mindvégig 
összeegyeztethetónek tartva hitvallásukkal a meghódított 
aranypalotát. Figyelembe véve, hogy a kettő szétbogozha- 
tatlan egybefonódása megint csak a szociálisan és kultu
rálisan hátrányban levőknél számít igazán természetesnek, 
na meg hogy a felelősségtudattal gyakorolt hatalom köve
telménye, lévén holmi degenerált értelmiségiek betegsége, 
nem is túl mélyen gyökerezik a történelemben. Európa 
legeurópaibb részein sem, hát még annak peremvidékén, 
ahol „gazemberség” ügyében dönteni aligha lehet szük
ség tudatosságra, mivel az inkább magától értetődő vele
járója a hatalomnak. Úgyhogy a csúcsra jutva, mi sem 
természetesebb, mint fenékig élvezni ellentmondást nem 
tűrőn kiadott ukázok gyönyörűségét éppúgy, mint a javak
ban dúskálás örömeit -  mint ami természetszerűen „meg
illet minket” ... Aranykort hirdetve tömegnyomor közepette, 
státusszimbólumnak tekintve a megyénként szétszórt rezi
denciákat, luxusjachtokat, vagy a színarany vízcsapokat a 
fürdőszobában.

Vagyis igen, téboly ez a javából, ámde megfelelő mili
őből kinőtt. Azoknak tébolya, akiket a kultúra, a művészet 
és az irodalom nem annyira megfertőzött, mint inkább érin
tetlenül hagyott.



Akár még a „nagyság” fogalmát illetőleg is, amelynek 
életre hívásában és fenntartásában különben az irodalom 
is ludas lehet.

Annál inkább, mivel itt mindjárt a tudvalevőleg Shakes
peare- és tragédia-ellenes Tolsztoj tézise is felötlik: nincs 
ott nagyság, ahol nincs egyszerűség, jóság és igazság. 
Vagyis hogy az irodalom és művészet által kultivátt ilyen
féle nagyság-fogalom, az erő és a hatalom kultuszán ala
pulva, valójában annak felemelése a nagyság szintjére, 
ami voltaképpen csak kegyetlen, embertelen és aljas lehet.

Még ha legalább ennyire bűnös itt az is, amire napja
inkban mindent rá szokás kenni: mármint a történelem, 
olyanoknak kínálva 6zerepet, akik azt nem színpadon 
játsszák. A századunkban egymást váltó, sőt többedma- 
gukkal egyidejűleg is fellépő dilettánsoknak. Ámbár az új
kori cezarománia tünetcsoportja létrejöttében alighanem 
csak a prototípust megteremtő Napóleon esetében lehetett 
bizonyos szerepe az irodalomnak (Victor Hugónak még 
külön is, amint tudjuk), illetve a „nagyságmodellt” eredeti
leg kialakító antik történetírásnak semmivel sem kevésbé. 
Még ha ennek a nagyságnak, amennyiben képesek va
gyunk azt nem napjaink etikai normái szerint minősíteni, 
lehetett is némi alapja: civilizátori szerepkörben például. 
Bár a Julius Caesarok, Octavianusok és Vespasianusok 
mellett ott volt Caligula is -  alighanem azért is legkifejezet- 
tebb őstípusaként a kondukátoroknak, mivel az „Elvtársat”, 
amikor tudósi babérokra áhítozó félanalfabéta asszonyát 
teszi meg az Akadémia elnökévé, mintha ugyanaz mozgat
ná, ami a „csizmácskát" (Caligula latinul ezt jelenti) is mo
tiválja, amikor a szenátussal lovát konzullá választatja: 
mindkét esetben egy formálisan független testület megalá
zásának szándéka, bábvoltának hangsúlyozása. És per
sze Nero, Domitianus... Ám ami az új- és legújabb kor 
diktátorait illeti, szerepük már mindenképpen csak negatív 
lehet. Ideértve Bonapartét is -  bármennyire hordozója le
gyen is egyfajta civilizátori szerepnek, mindenekelőtt ami



ért hódításai nyomán a feudalizmus maradványait rombol
ja le Európában és lépteti életbe a polgári rendet -  emiatt 
is tapad hozzá tartósan a nagyság nimbusza. Ami már a 
maga idejében is sokban emlékeztetett századunk „sze
mélyi kultuszaira” és amit először talán kiváltott hfreiből 
(Goethéből is például), de aztán meg is követelt környeze
tétől. Nem utolsósorban az antik Róma nagyságeszmé
nyének középpontba állftásával „imperátorivá” módosítva 
azt az antikvitáskultuszt, ami a forradalom, illetve a jakobi
nus diktatúra idején még a köztársasági Róma erényeinek 
magasztalásában mutatkozott meg, mindkét változatában 
színpadiasan és színpaddá változtatva magát a történel
met is: „hősökben" gondolkodva és „nagy tettek” sorának 
fogva fel, ami a múltban történt. Középpontjában a „dicső
ség”, a gloire kategóriájával, előre történelmet látva mind
abban -  ami csupán utólag lesz történelemmé. Valahogy 
úgy csinálva történelmet, ahogy az az író ír regényt, aki 
mindenáron tetszeni akar olvasóinak, pedig lehet, hogy 
éppen ezért nem tetszik. Persze olvasója válogatja.. Csak 
hát napjaink történelmi tapasztalatainak birtokában vala
hogy úgy tűnik, mintha éppen mindaz előtt hódolna, amit 
hódítva eltörölni szeretne: különben miért aggatná magára 
és Európa-szerte trónra ültetett atyafiságára á feudális gyö
kerű, majd „abszolúttá” növekedett európai monarchiák 
patinás relikviáit. Mindazt, amit címestül és rangostul, 
egyik-másik kínálkozó történelmi pillanatban talán csak
ugyan elsöpörhetne. Hogy ez ma valóban jó lenne-e szá
munkra, persze kérdéses. De hát nem is ez az érdekes Itt, 
hanem inkább az, hogy Európa mint a történelem színtere 
(színpada) klasszikus értelemben vett „nagy tettek” szá
mára, alighanem az ő idejében sem kínál igazán lehetősé
get. Időközben mégiscsak eltelt másfél-kétezer esztendő, 
nemcsak a kereszténység született meg -  majd a rene
szánsz, felszínre hozva ismét az antikvitás kultuszát (etika
ilag és politikailag negatív értelemben is), a reformáció és 
az ellenreformáció, a felvilágosodás a .felvilágosult abszo
lutizmussal” együtt -, hanem annyi más, az életet és a 
történelmi mozgások feltételeit egyaránt.megváltoztató ta-



lálrriány mellett az, ami nélkül a fenti folyamatok sohasem 
mehettek volna végbe: a könyvnyomtatás. Alapvetően vál
toztatva meg a „cézári típusú nagyság” számára az érvé
nyesülés feltételeit -  elsősorban katasztrófák okozójává az 
ilyenféle személyiségjegyek hordozóit. Dilettánssá fokozva 
le és patologikussá torzítva őket, jobban mondva az álta
lunk eljátszható szerepet, ami a történelem korábbi szaká
ban, így az antik Róma korában is, még „normálisnak” 
számított. Későbbi idők körülményei közt már anakronisz
tikusnak mutatva meg ezt a bjzonyos szerepet, ám meg
határozott történelmi feltételek mellett mégsem vonva meg 
eljátszásának lehetőségét az önjelöltektől -  sok tekintetben 
éppen a mitikus és voluntarisztikus történelemlátással is 
összefüggésben. Ezért .mondhatjuk, hogy a XX. századi. 
Európa nagy és kis diktátorai már végképp csak pusztulást 
és romokat hagyhattak maguk után, amiért is nagyságuk 
legendája napjainkban nem is igen éli túl őket. De mintha 
ezért is igyekeznének maguknak „idejében"« szobrot emel
ni. Végtelen narcizmusukban persze mindig azt remélve, 
hogy még életükben biztosíthatják a halhatatlanságot a 
maguk számára.

Ez az igyekezetük, a dolgok logikájából adódóan, ter
mészetesen sikerrel is jár. Nem feltétlenül abban a formá
ban, ahogyan eredetileg képzelték, bár lehet, hogy a 
minősítés, a „történelem bizonyítványa'1, nem is igazán 
fontos számukra -  fontosabb a puszta lenyomat a történe
lemben. Az átvitt értelemben vett halhatatlanság természe
tesen, az, ami a szellem embereinél szintén ott munkál -  
alighanem a nagyon is valóságos halállal szemben, de 
náluk valóságos „adni akarásban" jutva kifejezésre. Vagy 
ha abban nem is, hát az alkotásban való belefeledkezés
ben, ami jelentheti a halálról való megfeledkezést is, nyil
vánuljon ez meg akár az utókorra hagyatkozásban, akár 
pedig a vele való nem törődésben. De mindenképpen az 
építésben és nem a rombolásban, írnám le itt szívesen, ha 
nem jutna eszembe, hogy az építkezési mánia ismét csak 
tipikus diktátori vonás. Mármint a grandiózus építkezés 
megszállottsága, elválaszthatatlanul a rombolás kénysze



rétől, mintegy az „elpusztítani mindent, ami előttem volt, 
mivel most én következem” jegyében, de a múlt „dicsősé
gének” bűvöletében élve is, azon „nagyokéban”, akiket 
mindenáron meg akar haladni és akikre a maguk idején 
szintén a megalomániás építkezési láz volt jellemző -  ak
kor is, ha ennek köszönhetően csakugyan építészeti reme
keket hagyományoztak az utókorra Mert csakis a nagy 
méretek, a lenyűgöző vagy éppen tömegűkkel mindent 
agyonnyomó arányok imponálóak, nyilván ezért is gyűlö
letesek a kicsik, a bensőségesek, a harmóniájukban meg
hittséget sugárzók és emberi lépték szerint épültek, vagy 
csak valóságos emberi szükségleteket kielégítők, a mene
déket nyújtók, az emberi függetlenség utolsó maradványa
it magukban rejtők -  ezért is kell őket földgyaluval lebo
rotválni. Elias Canetti Hitlerről szóló esszéjében jellemző 
vonásként említi a bombasztikus terveket a Champs 
Elisée-t többszörösen meghaladó sugárutakról, mint min
denáron való telülmúlás kényszerképzetét. Ugyanolyan tü
netként, mint a hadi dicsőség hajszolását, megjegyezve, 
hogy Hitler talán sohasem kezd háborút a Szovjetunió 
ellen, ha Napóleon nem índftja meg a maga oroszországi 
hadjáratát -  Moszkvát Hitler földig kívánta volna lerombol
tatni, alighanem Karthágó sorsának példájára Vagyis a 
diktátori ambíciókat, legyen szó építésről vagy rombolás
ról, szó szerinti vagy átvitt értelemben, mindig a múlt példái 
határozzák meg. Nem mintha figyelmen kívül lehetne 
hagyni a múltat, enélkül semmilyen politikai tevékenység 
sem képzelhető el, csak hát a diktátori alkat, a féktelen 
hatalom- és becsvágytól fűtött személyiség, mindig a haj
lamának megfelelő momentumokat választja ki a törté
nelemből, ezeket nyilvánítja legfőbb mozgatóerejének, 
„lényeglátásában" nagyon is fontos tényezőket hagyva fi
gyelmen kívül. Hódító tervek esetében például azt, hogy 
Európában a Római Birodalom bukása óta nem jött létre a 
kontines nagy részére kiteijedő impérium, Nagy Károlyé is 
viszonylag hamar részeire hullott, nyilván azért is, mert 
Európa nem oszlott már „civilizált” és „barbár” részekre, 
tájegységeinek fejlettsége közt nem volt többé nagyság



rendi különbség. Aligha véletlen, hogy a különböző nyu
gat-európai monarchiák Európán kívül tesznek szert föld
résznyi gyarmatbirodalmakra, inkább a konkvisztádori 
kincsvágynak és a nyerészkedő kalmárszellemnek, mint a 
cézárian világhódító ambícióknak köszönhetően. Oroszor
szág viszont főleg „hátrafelé” hódít, Szibéria „üres” térsé
geire és Közép-Ázsia iszlám fejedelemségeire terjesztve ki 
uralmát. Hitler ennek ellenére „ezer évre” akar birodalmat 
alapítani Európa közepén, s erről szólva Danzig szabad
város egykori polgármesterének, Rauschniggnak tulajdon 
„zseniális egyszerűsítő képességűét dicséri. Ami valójá
ban nem más, mint az erőszak mindenhatóságába vetett 
primitív hit.

Azzal összhangban, hogy a diktátor, még ha úgy- 
ahogy művelt is, végső fokon mindig primitív személyiség. 
Valahol a mélyben vagy talán nem is ott, az akaratosan 
toporzékoló, magát földhöz verő gyerek is ott lapul vagy 
inkább tombol benne. Időnként elő is bújva; mert életéből, 
az életrajzok tanúsága szerint, szinte sohasem hiányzik a 
dühroham, a mindent akaró gyereklélek féktelensége, ol
vassunk bár Mohamedről, Nagy Péterről, Napóleonról, Hit
lerről, egészen a kondukátorig, akit talán túlzott megbe
csülés e világtörténelmi méretű példányok társaságában 
említeni. De akinek különösen is visszataszító nyálfröcskö
lő dühkitöréseit nem is csupán Pacepa tábornok könyvé
ből ismerhetjük. Ámbár, ha hozzájuk veszélyességben 
nem is volt mérhető, az legfeljebb ugyanazért lehetett a 
világ szerencséje, amit a néhai dominicai törp'ezsarnok, 
Trujillo tulajdon pechjének nevez: kis ország szülöttjeként 
képességeihez nem méltó térségben fejthette csak ki áldá
sos tevékenységét... Mellesleg a diktátor (ön)jelölt, ha te
heti, ezzel is a nagy arányokhoz való vonzódást példázva, 
többnyire hátat is fordít kibontakozásához elégtelennek lát
szó környezetének. A példatár első látásra is gazdag: Na
póleon, mint tudjuk, korzikaiként lesz Franciaország im- 
perátora, Hitler osztrák, ha úgy akarjuk „nem egészen né
metként” testesíti meg a rossz értelemben vett németség 
kvintesszenciáját, Sztálin grúzból vedlik át oroszabbá min



den orosznál. De akadnak antik példák is: Macedóniai 
Fülöp csak félig-meddig görögként lesz Hellasz egyesftő- 
je, fia, Nagy Sándor pedig a görögség exportőre már-már 
az akkori kultúrvilág felére kiterjedő hódításával. Vagyis a 
„peremvidék” megvetésre méltóan kisszerű, eleve nem 
elégíti ki az „óriáscsecsemő” csillapíthatatlan éhségét.

Azt, ami lényének lényegét jelenti. De amit a diktátor 
típusú személyiség, időnkénti-rohamaitól eltekintve, nem
csak visszafogni képes, hanem irányítani is tud, hasznára 
fordítani, szuggesztivitássá lényegíteni. Meggyőzően is 
hatva, s ezzel keltve a zsenialitás látszatát is. Ha ugyan 
nem ez a zsenialitás? Meggyőzni valamiről környezetün
ket, ami eleve képtelenség, megvalósíthatatlannak látszik
-  az, mindennek ellenére, a bizonyosság erejével hat. Már
mint a környezetre, arra a bizonyosra, amely azé, akié, 
vagyis az övé, a diktátoré, s azért az övé, mert beállított
sága, értékrendje, ideológiai töltete az övével azonos, va
lójában tehát nagyon is lehetségesnek és keresztül- 
vihetőnek kívánja tudni, ami egy ideig számára is képtelen
ségnek látszik -  vagy csupán túlságosan is kockázatos
nak. Lenin is jobbára így kerül ki a bolsevik párt vezető
ségének belső konfliktusából győztes vitapartnerként, hol
ott valóságos ideológiai ellenfeleivel inkább gorombás- 
kodni tud csak, semmint vitázni. Vagyis a diktátor meg
győző erejéről, éleslátásáról és tévedhetetlenségéről szóló 
legenda mindig csak ezen a körön belül érvényes. Ámbár 
racionális érvelés helyett itt is inkább szuggerál, az érzelmi 
zsarolás eszközeit vonultatja fel, megfélemlít vagy egysze
rűen kifáraszt. Egészen „másképp gondolkodókkal” szem
ben mindig vitaképteten, éppen mert elképzelhetetlen 
számára, hogy valamilyen „ügy” kimenetele valójában vi
tán, érveken múljon. Mert a vereség lehetősége elvisel
hetetlen, s a hatalomvesztés akkor is a halált jelenti, ha 
sikerül azt fizikailag túlélnie. Nagy akaraterővel féken tartott 
lappangó betegségei, amint azt Sukarno, Reza Pahlavi, 
Marcos, de akár Kádár vagy Honecker példája is bizonyít
hatja, ilyenkor hatalmasodnak el rajta végleg -  úgyhogy a 
kondukátor-házaspár esetében ezért sajnálom csak némi-



lég a gyors véget, amiért nem egészíthetik újabb adalékkal 
a fenti, korántsem teljes példatárat. Méltósággal távozni, 
elegánsan „lelépni” a diktátor mindenesetre sohasem ké
pes, annál kevésbé, mert, mivel néki a hatalom minden, 
valóságos magánélete éppúgy nincs, mint ahogy más pá
lya sem létezik számára. Ha mégis lemond, mindig ahhoz 
a szerelmeshez hasonlóan teszi ezt, aki mindig annak re
ményében szakít, hogy majd könnyek közt visszahívják. 
Mintegy á hatalomhoz való kötődés erotikus jellegét su
gallva, ámde kellően ráérezve a pillanatra, többnyire siker
rel is. Sohasem igazán a rációt, a tudatot célozva meg, 
hanem ami „alatta" van, az irracionális szférákat, lehetőség 
szerint a „népet", amit mindig is irracionális erőként vesz 
számításba. Ezért érvényesül ott igazán, ahol a társadalom 
„nyájként” mutatkozik meg, ahol a népnek, túl sem jutva 
még a nyájállapoton vagy nyájjá (vissza)züll(eszt)ve, „ka
rizmatikus vezérre" van szüksége -  írástudatlansága és 
kiskorúsága következtében. Ezért a diktátor igazi terepe 
mindig a tömeggyűlés és -hisztéria, a „taps demokráciája”, 
az egyénenként és titkosan szavazó polgárok, a szócsép- 
lően vitázó parlament helyett. És mert a tömeg fanatizálá- 
sa, szavakkal, hanghordozással, gesztusokkal, mimikával 
történő „lerohanása”, majd maga mögé állítása tulajdon 
ereje megsokszorozódásának érzetét kelti benne.

Egyfajta kielégülést is jelentve. Szexuális képzettársí
tásra is csábítón, s mindenképpen valamit kompenzálva 
is.

Mert gyakran előnytelen külsejű, vagy ha eredetileg 
nem is az, személyisége torzulása folytán fokozatosan az
zá válik. Többnyire alacsony termetű, néha éppenséggel a 
törpeség határán már. De nem ritkák a nyilvánvaló fogya
tékosságok sem: Shakespeare alighanem a lényegre ta
pint, amikor a maga Ili. Richárdját púposnak mutatja meg, 
függetlenül attól, hogy a történészek szerint az „eredeti” 
nem volt az, sőt állítólag olyan vérszomjas sem, mint iro
dalmi párlata a királydrámában. A világhódító Timur sánta
ságát (mellékneve, „lénk”, ezt jelenti) viszont azért nem 
érzem igazán meggyőző példának, mivel ázsiai színtéren



alighanem éppen a kegyetlenség jelenti a „hatalom fényű
zését”, nem pedip a nagylelkűség, amint azt XIV. Lajos 
megfogalmazza. Am Nero rövidlátó és a szemüveget még 
nem találták fel, Hitler viszont férfiatlannak tartja szemüve
get viselni, a kondukátor hajlik a dadogásra, s persze so
rolhatnám tovább, bármennyire egyoldalú legyen is, 
egynémely lélekbúvár nyomán, Napóleon világhódító pá
lyafutását pusztán a császár csenevész vesszőcskéjének 
kozmikussá növelt toldalékaként interpretálni. Úgyhogy a 
többiek, így a Lenin és Hitler esetében is valószínűsített 
impotenciát már nem is csupán ellenőrizhetetlensége miatt 
említeném fenntartással, hanem mert legalább annyira le
het következménye, mint oka a megszállottságnak. El
avult, de itt találónak érzett terminussal szólva, a „mono
mániás” személyiség ugyanis mindig egy dologra fóku
szált, egy dolog „megszállottja”, minden egyéb mellékes a 
számára. Nem szólva arról, hogy a túlfeszített szellemi 
munka átmenetileg amúgy is okozhat efféle tüneteket, az 
adott „szellemet” meghaladó vállalkozás esetén különös
képpen. A félelem és szorongás semmivel sem kevésbé. 
És hát a hatalom megszállottja számára a hatalom elvesz
tésétől való rettegés már csak azért is gyötrőbb holmi 
freudi értelemben vett kasztrációs szorongásnál, mivel 
nemcsak mindig tudatos, hanem rendszerint indokolt is. 
Nem mintha ez a fajta „csonkaság”, más fogyatékosság
hoz hasonlóan, nem fokozhatná a személyiség szadiszti- 
kus irányú torzulását.

Tovább növelve mindannak irracionalitását, ami amúgy 
is irracionális.

Leglényegét tekintve ugyanis a diktátor mindig és vég
letesen irracionális lényként mutatkozik meg. Bármennyire 
racionálisnak hasson is, amiért rendszerint valamilyen ra
cionális elképzelés megszállottja. Mindig valamilyen ész
szerűnek tetsző egységes elv szerint óhajtva rendezni 
mindent maga körül -  valójában az életet, ami rendezhe- 
tetlen. Illetve egyetlen vonatkozásában sem rendezhető 
„egyszerre és mindenkorra”, végérvényesen. Ezért mond
ható mellékesnek, hogy fogantatását tekintve irracionális



vagy racionális ideológia jegyében lép-e fel, mitikus és 
obskúrus, a szellemtörténet szemétdombjáról összesze
dett világnézetében-e, vagy olyanéban, amely eredetében 
tudományosnak számít. Mivel keze nyomán a racionális is 
menthetetlenül irracionálissá válik. Mert a diktátor a hajla
mai és igényei szerint válogat az „anyagban", a számára 
megfelelőt tartva igaznak, ilyen értelemben mindig „hívő”, 
akár valóban „ügy” számára a kérdéses ideológia, akár 
„ürügy” csak. Akár Hitlerről legyen szó tehát, akár... és 
ugyebár itt logikusan következne most Sztálin emlegeté
se?

Ha századunk eme „nagy neveit” emlegetve, itt már 
végképp bele nem ütköznénk Leninbe is.

*

Bármennyire „nagyobb” is annál, semhogy simán be
illeszthető lenne abba a személyiség-, illetve szerepsémá
ba, ami itt most a „diktátor” címkét viseli.

Mivel valójában azért „nagy”, sőt a „legnagyobbak” 
közül való, mert benne nyomát sem fedezhetjük fel a típus
ra jellemző pózoló szerepjátszásnak. Alighanem éppen 
póztalanságában is rejlik legfőbb hatása. Hacsak a tudatos 
póztalanság nem póz is egyúttal, márpedig Leninről nehéz 
feltételezni, hogy ne bizonyuljon ebben is tudatosnak.

így értelmezett póza azonban nélkülöz minden majmo
ló sznobizmust, eszében sincs hasonlítani a világtörténe
lem színpadának bármely szereplőjére. Hatni viszont akar 
és tud is, a tömegekre éppúgy, mint közvetlen munkatár
saira, akik javarészt elméletekkel túlterhelt ködlovagok, 
egyszerre naiv idealisták és mindenre kész kalandorok, 
„tipikus” forradalmárok. Ő nem az: forradalmárként sem 
illeszthető bele annak történelmileg már kialakult szerep
körébe. Egyben tipikus csak: lényét alapvetően a gyűlölet 
motiválja. Nyilván személyes indítékból is: szintén forradal
márnak indult bátyját a cári rendszer kivégezteti, ám ezt a 
gyűlöletet egyetemessé tudja növelni és morális alapokra 
tudja helyezni. Kiindulópontjaként a végcél morális csak, 
ezért válhat végképp amorálissá. Tudatosan is tagad és 
megvet minden morált, „jó az, ami a proletariátus érdekeit



szolgálja", írja, ám a „proletariátus érdekei” is csupán a 
végcél érdekében léteznek a számára. Az osztály nélküli 
kommunista társadalom megteremtését szolgálva, ahová 
viszont a proletariátus diktatúrája révén lehet eljutni, még
hozzá a proletariátus „élcsapata” segítségével, valójában 
kevesek diktatúrájával sokak felett, egyre erősítve az állam- 
hatalmat, valahogy egy ponton, talán valami titokzatos Mö- 
bius-szalag segítségével kerülve át a túloldalra és érkezve 
el -  egészen az állam elhalásáig. Hová is vajon? Az „ab
szolút demokráciához” talán? Dehogy is, ennél is mesz- 
szebb! Minden társadalmi és emberi ellentét végérvényes 
feloldásához. Valamihez, ami materialista ugyan, de nem 
evilági -  következésképpen a végsőkig idealista és ideális, 
tehát végletesen irracionális is egyben. Valószínűleg szá
mára is annyira megfoghatatlan, hogy az eredeti megálmo
dónál, Marxnál is kevésbé foglalkoztatja. Lenin különben 
sem az a fajta próféta, aki álmaiban máris az ígéret Föld
jének dús füvű (birka) legelőjén sétálgat. Az foglalkoztatja, 
ami közeli, aminek pillanata szerinte máris elérkezett: a 
hatalom megragadásának lehetősége. Zseni- álisan fel is 
ismeri elérkeztét, sikerül is meggyőznie róla társait, akik 
először alighanem okkal okoskodnak úgy, hogy azt, ami 
tanaik szerint is soron következne (bár nem biztos, hogy 
valóban így is lenne), talán mégsem lehet kihagyni -  már
mint a parlamentáris demokráciát. Amit Lenin egyébként 
gyűlöl. Ahogy valójában mindent, ami eddig volt, kivétel 
nélkül. A cárizmust, ami ugyan nélküle, de megdőlt már, 
ám még visszatérhet. A feudalizmust, a kapitalizmust, a 
liberalizmust. Az arisztokráciát, a burzsoáziát, a kispolgár
ságot. Az értelmiséget -  alighanem különösképpen. De a 
parasztságot is -  „idiotikus”-nak mondva életformáját. A 
munkásosztályt mindenesetre szeretnie illene, lehet, hogy 
szereti is -  absztrakcióként. Le is számol véresen a hús-vér 
munkásokkal Kronstadtban, az absztrakció nevében és 
érdekében. Bár azért szeretheti őket, úgy mint az isten, aki 
állítólag azokat bünteti, akiket szeret, mivel letértek a szá
mukra kijelölt útról -  miközben távol áll tőle a szándék, 
hogy bárki szemében istennek látsszon. Ehhez túl kevés 
benne az önszeretet, másképpen a hiúság. Nem mintha



felfedezhető volna benne az öngyűlölet; gyűlölete teljes
séggel szadizmus és mazochizmus nélkül valónak tetszik, 
maradéktalanul funkcionális és aktív, merőben a vérontás 
elkerülhetetlenségébe és hatékonyságába vetett hitben jut 
kifejezésre. Ezért nevezhetnénk talán „a gyűlölet Krisztu
sáénak is, amiért a világot a gyűlölet segítségével akarja
-  nem megváltani, hanem megváltoztatni. Kultuszának ele- 
nyészése ezért nem csupán szükségszerű, hanem kívána
tos is: vallásossággal határos tisztelettel tekinteni rá akkor 
is képtelenség lenne, ha a történelem őt igazolná. Külön
ben, ha a mauzóleumához zarándoklókra letekinthetne, 
nyilván keserűen nevetne. Bizonyára azon is, hogy asztali 
méretű mellszobrai szuvenírként ma tömegével kerülnek jó 
pénzért választékosán berendezett nyugat-európai és ten
gerentúli otthonokba.

Hogy kit vagy mit szeret Lenin valójában? Elképzelhe
tő, hogy ismét csak absztrakcióként, az emberiséget -  
anélkül, hogy az embereket szeretné. Mindenesetre, ami
kor ezt hibaként egyes forradalmárok szemére veti, mintha 
csak önmagát érné tetten. Újra csak ad absurdum tudatos
ságáról tanúskodóan. Egészében véve sokkai inkább gyűlöli 
mindazt, amit elsöprendőnek tart (s amiből sok minden való
ban gyűlöletes is), mint amennyire szereti, amit helyette hozna 
létre, és ami konkretizálhatatlansága miatt valóságos szeretet 
tárgya sem könnyen lehet. Hétköznapi emberek számára 
legalábbis nem... De azért az Életet szereti, így, nagybetűsen, 
mint Egészet, mint Totalitást, minden kis és nagy, testi és 
szellemi örömével együtt -  ezért nem tudja megbocsátani 
valamennyi korábbi és vele egyidőben létező társadalmi be
rendezkedésnek, valójában az emberi természetnek (amely
nek létezését tagadja), amiéit nem részesül belőle minden 
ember egyfor- mán, kivétel nélkül. Alighanem ez a megbo
csátani nem tudás és nem is akarás a gyökere egyetemes 
gyűlöletének. Vagy csak az igazolása önmaga előtt. Ám min
denképpen valami elveszett (valójában soha nem is létezett) 
Totalitás vissza- vagy megszerzése érdekében nem kíméli az 
emberéletet, ami ennek tükrében amúgy is csak „paitikuiá- 
ris". De a Totalitás helyett csak a totális államot alapozza 
meg.



Lehet, hogy egyes embereket szeret. A kezdetben 
még vele szembeforduló Gorkijt például, akit üdülni küld -  
mivel „nem neki való”, ami körülötte történik. Póztalansága 
bensőséges emberi kapcsolatok kialakítására is képessé 
teszi, kötődéseket inkább kiváltva, semmint kötődve, eb
ben is rejlik a veszélyessége. Nem érzéketlen, de érzelmi
leg is megvesztegethetetlen, ebben talán Robespierre az 
előképe, csakhogy ő nem aszkéta. Minden erejével tuda
tosan is védekezik a „szeretet kísértése" ellen, nyilvánuljon 
meg az akár Beethoven Apassionatájában, nehogy a 
„megbocsátás szelleme" rajta úrrá lehessen. Tudatosan 
kegyetlen is, Hitlerhez hasonlóan leplezetlenül használja is 
a „kegyetlenség” szót, annyi „civilizált képmutatás” sincs 
benne, hogy „erélyről” vagy „szigorról” beszéljen inkább. 
Ámbár látványként nem kedveli a mérsékelt brutalitást 
sem: amikor kedvenc matrózaival feloszlatja az Alkotmá- 
nyozó Nemzetgyűlést, az aktus előtt kivonul a karzatról -  
legalábbis a neves jiddis író, Solem As szerint, aki Péter- 
vár, Moszkva, Varsó, c. regénytrilógiájának egy részleté
ben így, talán nem egészen tényszerűen, de alighanem a 
lényegre tapintva mondja el a történteket. Egyet szeret 
csak Lenin: a hatalmat -  ám a „szabályszerű” diktátorokkal 
ellentétben, ebben az egyben tűnik csaknem tudatosnak. 
Mérhetetlen agresszivitása, erőszakkultusza leginkább el
lenfelei sértegetésében és szövegei durvaságában, már- 
már kéjelgő gúnyolódásaiban lepleződik le.

Bármiképp igyekezzünk hát, egyéniségét csakis ellent
mondásaira tudjuk szétszedni. Amelyek azonban egymás
sal összhangban, egyetlen könyörtelen logika szerint 
képesek működni: ez pedig a legnagyobbak sajátossága. 
Ezért nem csupán „zseniális őrült”, hanem „őrült zseni” is. 
Ezért tragikus személyiség is, tragikus sorssal. Nem amiért 
nem ismeri fel, hogy az általa választott úton (de persze 
más úton se) nem érhet célba, ellenkezőleg, attól inkább 
csak távol kerülhet, hanem mert „menet közben” mintha 
egyre inkább felismerné ezt. Bámulatos luciditással érzé
kelve a részletekben mindenütt jelentkező buktatókat, ám 
tüneti kezelésen kívül nem talál rájuk egyéb gyógymódot



-  pedig <5 ismeri legjobban annak hatását. Ezért nehéz 
ellenállni a feltevés kísértésének, hogy végül is ebbe a 
felismerésbe roppan bele -  vagy inkább a vele való szem
benézés elfojtásába. Előidézője- és áldozataként egy bel
ső, a koponyája falai közt végbemenő tragédiának.

Hogy a „külső" tragédiákat, az áldozatok millióiét ne is 
számítsuk. Akik miatt napjainkban a tragikus hős csakis 
áldozatként, mártírként, a diktatúrával és a diktátorral 
szemben képzelhető el.

Lenin ugyanis egy dolgot vitathatatlanul véghezvitt: 
megalkotta a modern európai diktatúra állammodelljét, 
másképpen a pártállamét.

*

Elméletileg, de gyakorlatilag is utat törve a diktatúrának 
és a diktátoroknak. A dolgok dialektikájából fakadóan nem 
csak a baloldaliaknak, hanem a jobboldaliaknak is, a velük 
szembenállóknak.

Legközvetlenebbül természetesen Sztálinnak, önmaga 
logikus folytatásának. Aki személyiségként sokkal inkább 
„klasszikus”, maradéktalanabbul beilleszthető a diktátor 
hagyományos szerepkörébe. Amellett, hogy vulgarizálója, 
sőt meghamisítója Leninnek, Németh Lászlóval szólva: 
legjobb tanítványa is. Lenin közvelen munkatársai és lehet
séges utódai közül, mivel a többiek egyszerre álmodoznak 
a világforradalom kitöréséről és a halálbüntetés eltörlésé
nek lehetőségéről, legyintés kíséretében hallgattatva el a 
„dialektikus” fejtegetéseikbe beleszóló „Kobát” azaz Sztá
lint, aki ezt jól meg is jegyzi magának. És hát ő az egyedüli, 
aki cselekedni is képes. Úgy, ahogy lehetséges, a rendel
kezésére álló eszközök segítségével, de egy képtelen utó
pia szolgálatában -  ami alighanem azért fontos számára, 
mivel a segítségével került színre. Ideológiájának inkább 
indoktrináltja csak, semmint megszállottja -  Hitler e minő
ségében közelebbi rokona Leninnek, mint ő, természete
sen vásári szinten. Ő, Sztálin, a gyakorlatba akar átültetni 
egy tant, amit mesterétől kapott örökbe, nem annyira azért, 
mert boldogítónak véli, hanem mert a történelem éppen



soros napirendi pontját képezi a számára. És mivel így a 
kommunizmus megvalósítása számára feladatként eviden
cia, akár még reálpolitikusnak is nevezhetjük. Azzal az 
„anyaggal” dolgozik, amit Oroszország neki emberben és 
történelmi hagyományokban kínál: Rettenetes Iván és 
Nagy Péter módszereivel. Ezeket állítólag behatóan tanul
mányozza is, ezért elképzelhető, hogy az őt megcélzó 
irodalmi allúziókat, származzanak akár Bulgakovtól, akár 
Alekszej Tolsztojtól, önmagára nézye hízelgőnek tekinti. 
Legfőbb eszköze, az állandó rettegésben tartás mellett, a 
robot, a rabszolgamunka, az „elkerülhetetlen elhullást" va
lószínűleg előre bekalkulálja. Mit sem törődik az ember
élettel és az emberi szenvedéssel, s nyilván azzal is 
számol, hogy az eredmények egy része látszólagos, papí
ron létező, kirakatszerű -  összhangban a szintén klasszi
kus orosz hagyománynak számító nemtörődömséggel, 
hanyagsággal, a kiirthatatlannak tetsző hatalmaskodással 
és korrupcióval. Tervei így -  vagy úgy-ahogy -  mégis meg
valósulnak. Békében és háborúban egyaránt: csatáiban az 
egész „nagy honvédő háború” során, egészen Berlinig, 
mindvégig az ő oldalán található a nagyobb emberveszte- 
ség -  gyakran az ellenséget többszörösen is meghaladó
-  akár elveszti, akár megnyeri e csatákat. Gondolkodása, 
mint a vérbeli hatalomgyakorlóké, nagyvonalú, sőt elna
gyoló, ám ez nem zár ki bizonyos rafináltságot. „Lapos” is, 
pedig nem járatlan az irodalomban, tisztában van fontos
ságával, ezért jaj az íróknak -  bárcsak lenézné inkább! De 
csak az orosz irodalmat ismeri igazán, már csak ezért is 
elsősorban orosz normákban gondolkodik, emiatt is hiheti, 
nagyon is a pravoszláv-pánszláv orosz messianizmus 
szellemében, hogy a „világtörténelem-csinálás" központja, 
az évszázados, sőt évezredes mozgásirányt megfordítva, 
nyugatról keletre helyezhető át. Alighanem ez is a legna
gyobb tévedése.

De hát cár -  amellett, hogy haramiavezér és maffiafő
nök. Nem annyira „kegyetlen”, inkább „gonosz", sőt élvez
ni is tudja gonoszságát, elképzelhető, hogy a konspiratív 
reálpolitika, az „államférfiúi bölcsesség” kellékének tekinti



-  kellően demokratikus köntösbe bújtatva. (Jellemzője ez 
némileg Churchillnek is, aki szerint az „öreg Joe” szereti a 
saját fényképeit.) Kultuszát, keleti mivoltának megfelelően, 
nem csak eltűri, hanem elvárja, de azért ironizál is felette: 
„Ilyen szolgalelkúek az emberek”, mondja egyszer erről De 
Gaulle-nak. Úgyhogy személyisége, megint csak a hagyo
mányokkal és az orosz történelem legexponáltabb formá
lóival összhangban, alighanem annyiban patologikus 
csak, amennyiben minden „foglalkozási betegség” annak 
számit. Még ha igaz is, hogy egy, valamilyen baklövést 
elkövető Komszomol-vezetőnek, ünnepélyes csók köz
ben, azt súgja a fülébe, hogy „elvágom a torkodat", hiszen 
az efféle akár a hatalom-élvezet természetes megnyilvánu
lásának is felfogható. Hogy élete utolsó éveiben „betege
sen” gyanakvó, s hogy e gyanakvásának emberek esnek 
áldozatául -  alapjában véve ez is „normális”. Diktátorok 
esetében legfeljebb az emberileg nagyon is érthető agg
kori halálfélelemmel egyenlő.

Elképzelhető, hogy hódító terveket is forgat fejében. 
Annál is inkább, mivel az elmaradt világforradalmat legfel
jebb egy, az elnyomott proletariátust „felszabadító” háború 
pótolhatná. Ám mindenképpen körültekintőbb, semhogy 
támadó háborúra szánná el magát. Nem a mindennek 
nekirontó rinocérosz-düh jellemző rá, mint Hitlerre -  aki 
nekimegy, és maga után csalja Európa közepéig. És ha 
egyszer már ott van, hát ki hallott olyat, hogy kivonulni 
valahonnan, ahol benn vagyunk? Legalábbis, ha nem 
kényszerítenek rá bennünket.

Amit tesz, ahelyett még egyet tehetne csak. Kijelenthet
né: Gyerekek, hagyjuk abba ezt az egészet, mert úgysem 
megy. De hát ehhez hatvan-hetven évre van még szükség, 
és -  Gorbacsovra Vagy talán nem is rá, hanem Dünrenmatt 
„történelmietlen történelmi komédiájáénak címszereplőjé
re: a Nagy Romulusra

*

Mert ami a „létező”, majd kimúló szocializmusba átme
nő bolsevizmus sorsát illeti, az mindenképpen komédia



csak. Még ha elméleti kiindulópontját joggal mondhatjuk 
tragikus tévedésnek is. Hogy „történelmietlen,,-e? Ha úgy 
vesszük, hogy a történelem „fősodrának" fel nem ismerése 
miatt történt úgy, ahogy történt, mindenképpen az. De hát 
a történelem általában ekképp történik. Minél távolabb ettől 
a „fősodortól”, annál inkább.

Ezért törvényszerű, hogy a Sztálin markába hulló fél 
Európa területén, mintegy a szovjet diktátor katonaköpe
nyéből kibújva „fiókdiktátorok" is szülessenek és kerülje
nek helytartói székekbe. Mert ha a szocializmus nagy 
országának és a világ proletariátusának megvan a maga 
bölcs és zseniális vezére, meg kell lennie a fennhatósága 
alá került kelet-európai (vagy azzá degradált közép-euró- 
pai) államoknak is. Tanítványaként a Nagy Tanítónak -  
tanítványhoz illően egy fokkal kevésbé bölcsen és zseniá
lisan, de azért a föléje rendelt zseni zsenialitása zseniális 
fölismerésével kiérdemelve a nagy vezér titulusát a maga 
portáján. És hát a térség népei a megelőző történelemsza
kasz ellenkező előjelű totalitárius rendszereinek „tréninget" 
is jelentő tanúságtétele szerint, igencsak „vezérkövető" 
szinten vannak még, nem szólva azokról a rétegekről, 
amelyeknek az „uralkodó osztály" szerepét szánták. Elvég
re mennyivel egyszerűbb holmi bölcs vezér'tévedhetetlen
ségét hirdetni, semmint azt a tant magyarázni, amit igazán 
hirdetői sem érthetnek, ezért is vulgarizálják. Hogy aztán a 
fejekben tovább vulgarizálódjék, annál beavatottabbnak 
mutatva tolmácsolóit. Varázsigéket kedvelők szemében 
különösen, ama hithű katolikus ismerősömet idézve fel, aki 
szerint a latin nyelvű liturgia megszűnte a „szép misztikum" 
megszűntét is jelenti. 'Úgyhogy, ha a legfontosabbat, az 
egyetemes rettegés légkörét is hozzászámítjuk, az előállt 
helyzet a benne szerephez jutó személyiségek minőségét 
is eleve meghatározza.

A menazséria így meglehetősen tarka -  de szürke is 
egyben. Akár a generalisszimusz utódairól, akár csatlósai
ról legyen is szó, akár az utódok csatlósairól. Ideértve az 
ötietgazdag, de rapszodikus Hruscsovot, akit, mivel termé
szetes paraszti esze valójában paraszti is maradt, mintha



csakugyan valami bumfordi parasztfurfang mozgatná. S 
Brezsnyevet, akinek önhitt és reménytelenül tompa arcki
fejezése egyet sugall csak: képtelenség neki bármit is 
megmagyarázni. Őket annál könnyebb -  hiszen a rendszer 
sokáig még a bukott politikus utóéletét se nagyon kínálja. 
Akiben tehát eleinte volt is kezdeményező készség, elkép
zelés is az áhított hatalomhoz, hamar átengedte helyét a 
pőre hatalomvágynak, úgyhogy itt az ideológiai beprogra- 
mozottság is csupán az igazolás és az önigazolás szolgá
latára képes, amihez „nagyság” helyett inkább törpeségre 
van szükség. Ezért lesz a termetre is törpe, biliárdgolyó-fe- 
jű és gurulóan kövér Rákosi szörnyvoltában ellenállhatat
lanul komikus, ezért hat Ulbricht intrikus kecskebaknak, 
Zsivkov asztalosmesternek, már-már a füle mögött ácsce
ruzával, kék köpenye zsebéből kikandikáló colstokkal. S 
ezért idéz Kádár középszintű vidéki funckionáriust, a nai
van lelkes fajtából: mert eredendőn semmiképp sem 
rosszindulatú vagy kegyetlen, a nevéhez tapadó véres dol
gok inkább csak az eredetileg nem akart, de vállalt szerep
pel állnak összefüggésben. Meg amiért azt hiszi, hogy a 
történelem szükségszerűségei csak olyanok lehetnek, 
amilyennek ő tanulta meg őket -  elméletben és gyakorlat
ban. Hogy úgy politizálhat csak, ahogyan politizál, ideértve 
sokszor gyámoltalanul ható cinkos kacsingatásait is, ame
lyeknek jegyében olykor még a történelem egyik-másik 
nagy egyensúlyozó művészének látszatát is tudja kelteni. 
Ekképpen hatva mégiscsak tragikomikusnak, alighanem 
egyedül a korszak szereplői közt. Mielőtt végképp szánal
massá lesz. Ugyanazért, amiért a csoportképről ránk tekin
tő, eleinte agresszíven ellenszenves arcok, később 
szkierotikusan szerepükbe merevedettek lesznek, sterili
tást sugárzók. A totalitarizmus innenső oldalán még a disz- 
tingvált öregúr olyanféle torzképeit sem képesek 
produkálni, amilyet a túloldal tisztességben megőszült tö
meggyilkosai öltenek magukra -  élete alkonyán Franco, 
napjainkban pedig Pinochet mindenekelőtt. Talán mert 
„forradalmi” előjellel ez a szerep nem is rendelkezik az 
ízlésbeli hagyományok megfelelő kelléktárával.



Valóságos történelmi egyéniséget meg végképp hasz
talanul keresünk itt. Mert aki potenciálisan netán az, vagy 
idő előtt el- vagy lebukik, vagy idejében leszakad a tábor
ból. Ahogyan Tito teszi. Vitathatatlan vezéregyéniségként 
és nagy formátum jegyeivel megáldottan, jellegzetes zö
mökségével is reprezentánsaként a tárgyalt típusnak. Ké
pesen annak a történelmi lépésnek megtételére, amire 
becsvágya, vagy ha úgy tetszik hiúsága, predesztinálja 
Érthetően irigységet és gyűlöletet is keltve a vazallusi sze
repkörben megmaradókban.

Alighanem a kondukátorban is. Mivel elképzelhető, 
hogy a szerepet megirigyelve próbál meg második Tito 
lenni. Anélkül, hogy elszakadási ügyeskedéseit látszóla
gos lazításokkal, önigazoló önigazgatással vagy hasonló
val összekapcsolná. Ellenkezőleg: az elődjétől, Gheorghiu 
Dejtől örökölt sztálini módszereket fejleszti tovább, már- 
már csakugyan a tökélyig, egyfajta sajátosan hisztérikus 
eufóriát szító dinamizmussal is megtöltve. Ebben, sokkal 
inkább Hitler, semmint Sztálin rokonaként, kimondottan 
démonikusnak mutatkozik meg. Összhangban a mind
annyiunk által ismert végkifejlettel. Mind rá, mind sorsában 
osztozó feleségére vonatkoztatva, különösen is indokolttá 
téve a téboly szó használatát -  hiszen időközben a szintén 
relatív önállóságra szert tett szatrapa-társai, akiket nyilván 
mélységesen lenéz, úgy-ahogy tudomásul véve a csődöt, 
némi „arénázás” után, viszonylag csendesen hanyatlanak 
bele a történelmi megsemmisülés enyészetébe. De tébo
lyának megfelelően lesz rendszere ideológiailag is „fasisz- 
to-bolsevizmussá". Mindenekelőtt a nemzeti megalománia 
hagyományait mozgósítóvá, s a térségbeli despotizmus 
szadisztikus tradícióit is folytatva, Havasföld és Moldva 
véreskezű vajdáinak, különböző „drakuláinak" alakját is 
felidézve. Mert ebben a vonatkozásban Ceausescu nem 
csupán a Führer mucsai változatát jelenti, hanem egy, a 
térségben történelmileg otthonos helyi típus monstruózus 
kiteljesedését is egyben. Fokozhatatlanságában remélhe
tőleg annak végérvényes szétpukkadását.



Ami után akkor is csak valami jobb következhet, ha azt 
még előre sem szabad összetéveszteni valami ideálissal. 
Magát a diktátorok nélküli Európát sem.

Csodát várni még kevésbé. Csodavárásból gyakran 
diktátorok születnek.

(1990)



FARKASOK ÉS 
FILOZÓFUSOK

Erkölcsös állatokról és erkölcstelen 
gondolkodókról

Ha valaki beleszagolt kissé az állatok viselkedésével 
foglalkozó tudományba, az etológiába, ismert lehet előtte, 
hogy a patkány, ha rosszul lett, de túlélte, nem eszik többé 
abból a táplálékból, amit rosszulléte előtt utoljára fogyasz
tott és ami feltehetőleg rosszullétét okozta. Nem mintha így 
tudná vagy hinné, egyszerűen csak egy életre megundo
rodik tőle. Eljárása ennek ellenére, mivel túlélése esélyeit 
növeli, „bölcs és előrelátó”. Konrad Lorenz csodálatos kis 
könyvének, a Salamon király gyűrűjének olvasója előtt 
pedig bizonyára emlékezetes maradt, miképpen kegyel
mez a szerelmi párharcban győztes hímfarkas a megadás 
jeléül torkát elharapásra kínáló legyőzött ellenfelének: 
cseppet sem könnyen, továbbra is fenyegető morgás kö
zepette, fokozatosan engedve csak állkapcsa szorításán, 
nem kis vonakodás árán mondva le arróij amit a jelek 
szerint nagyon is szívesen tenne -  önmagával való vívó
dás, „belső dráma” árán csak, ha úgy tetszik.

Mindkét esetben gátlásról van szó különben, az első
ben, a patkányokról szólóban, létfenntartóról, a második
ban, a farkasokat bemutatóban, fajfenntartóról.

Ámde miért ezek az állati példák? Ha egyszer az er
kölcsről meditálnék?

Mert akárhogy nézem is, „állatian” ideillenek. Főleg a 
második, a maga kegyelmi gesztusával, amiért egyedek 
közt hat, s így, kellő pillanatban, de mindig következetesen 
fellépő gátlásként „interperszonális” kapcsolatot szabá
lyoz, olyasvalamit jelent tehát, amit emberi kapcsolatrend
szerről, emberi közösségről szólva erkölcsnek hívunk. És 
hát az erkölcsben nagyon is a gátlás játssza a döntő sze



repet, nemegyszer emlegetünk is erkölcsi gátlást, s nevez
zük a minden rosszra és aljasságra kész embert gátlásta
lannak. De a gátlás természetrajza akár még külön is 
indokolhatja ezt a párhuzamot, éppen amiért a győztes 
farkas nagyon is szívesen átharapná ellenfele torkát, s 
amiért nehezére esik úrrá lennie indulatain, „ellenállni a 
kísértésnek". Mégis engedelmeskedni kénytelen a számá
ra categoricus imperativust jelentő „farkastörvénynek'’ -  
minden megfigyelés szerint sokkal következetesebben, 
mint ahogyan az az emberek világában történik.

És hát éppen ez, ez az agresszív késztetést leszerelő 
gátlás alá kerülés teszi ezt az állati viselkedést nemcsak 
erkölcsszerűvé, hanem kifejezetten erkölcsössé is -  leg
alábbis, ha nem kapcsoljuk ezt a fogalmat emberi értelem
ben vett tudatossághoz. Azzal is összecsengően, amire 
Freud Totem és tabuja is emlékeztethet. Nevezetesen, 
hogy mindennemű tilalomnak csakis olyasmivel szemben 
lehet értelme, amit megtenni vágyunk. Nem mintha a lélek- 
idomár itt valami újat fedezett volna fel, szövegében mások 
gondolataira hivatkozva, mellesleg ezt nem is állítja.

Különben, hogy „édes a bűn”, ezt azért a vallások 
mindig is tudták.

*

Állati eredetű lenne tehát az erkölcs? Amit kiváltságo
sán emberi kategóriának hiszünk. Sőt isteni eredetűnek.

Pedig még csodálkoznunk sem kellene különösebben. 
Konrad Lorenz megállapítása tükrében, miszerint az „örök 
emberi”-nek mondott dolgok mindig valami „ember előtt"-it 
jelentenek, úgy tetszik, semmiképpen sem.

És hát csakugyan. Számos olyan tulajdonságról, ma
gatartásformáról derült ki már (sőt attól tartok, kiderül 
még), hogy amit fajunk kiváltságának hittünk, meg kell 
osztanunk az állatvilággal. Legalábbis annak legmaga- 
sabbrendű, közvetlenül mögöttünk sorakozó képviselői
vel. Olyanféléket illetőleg is, mint a tanulás, az eszköz- 
használal, nemcsak az emlékezés, hanem a jövőre irányu
ló következtetés képessége, rövidebb távon legalábbis.



Meg általában is a gondolkodás, főleg, ha nem kapcsoljuk 
azt szorosan az öntudathoz, még kevésbé az éntudathoz, 
legkevésbé pedig a beszéd képességéhez -  megfeledkez
ve róla, hogy előbb kezdtünk gondolkodni, semmint be
szélni, s hogy sokszoF gondolkodunk szavak, nyelv- 
használat nélkül is. Tudatunk is mindenképpen előbb volt, 
mint szavaink, s inkább tudatunk teremtette meg a nyelvet, 
s nem a nyelv a tudatunkat, elménket legalábbis. Törzsfej
lődésünk folyamán ugyanúgy, mint egyéni életünk során, 
e téren is Haeckel rekapitulációs törvényének megfelelően, 
összesűrítve, zánzává zsugorítottan ismételve meg az 
egyed kialakulásakor a faj történetét. És a nyelvet gyerek
ként nemcsak megtanuljuk, de alkotjuk, csináljuk is, sza
vakat találunk ki olyan fogalmakra és helyzetekre, ame
lyeknek szópáiját nem ismeijük még, hogy miután az „iga
ziakat” megtanultuk, e| is feledjük őket. De néhányat meg 
is jegyezhetünk, párat magam is felsorolhatnék... S mindez 
nem tudatosan történik, inkább csak a bontakozni kezdő 
gondolkodás-képesség akaratlanul is megoldást kereső 
működésének segítségével, de már tudatunk megléte mel
lett. Amiért a gondolkodás képessége, túljutva a bonyolult
ság egy bizonyos fokán, úgy tetszik, elkerülhetetlenül 
tudattá is összeáll, „lelket alkot", beszélni nem tudó, s nem 
is a beszéd képessége felé haladó állatoknál is. Nem is 
csak a legmagasabbrendűeknél: az adott helyzetben több
nyire csak egyféleképpen viselkedni tudó, meglehetősen 
merev „ösztönprogrammal" születő rovaroknál is. Megfi
gyelőik, ebben a lényeget tekintve legalábbis, nagyjából 
egyetértenek'.

De talán hagyjuk i§ az ösztönt. Ezt az ismereteink hiá
nyát kitűnően elleplező fogalmat, amit mintha csak az is
tenképzet helyébe tennénk. Aquinói Szent Tamás 
Istenének helyébe -  aki mintha csak tamáskodó hajlamai 
miatt érezné szükségesnek számba venni Isten létének 
minden általa fellelhető bizonyftéka közt azt is, hogy az 
állatok semmit sem tudnak arról, amit csinálnak. Hozzánk 
hasonlóan mellesleg, hiszen az ember emészt is -  akár a 
belgyógyászat nyilvános tanára, akár laikus, alkalmasint



írástudatlan. Vagyis ami az ösztönt illeti, alig tűnik az isten 
fogalmánál bármit is jobban megértetőnek. Nem mintha 
teljességgel haszontalan fogalom lenne, éppen csak, ha 
közelíteni kezdünk hozzá, részeire szakad szét, bonyolult 
összetevőkre bomlik. Számtalan más fogalmunkhoz ha
sonlatosan -  Aquinói Szent Tamást, attól tartok, inkább 
igazolva, semmint cáfolva Akár még az erkölcs isteni ere
detét illetőleg is.

Úgyhogy az eredetéhez az ösztönösnek mondott álla
tok felől közelítve, miért ne lehetnének az állatok a maguk 
módján erkölcsösek is. „Ösztönösen erkölcsösek", ha így 
jobban tetszik.

★

„Ösztönösség” és „tudatosság”, konkrét tettek eseté
ben, értelemszerűen kizárja egymást. Ösztön és tudat 
semmiképpen sem.

Még az embernél sem, bármennyire is ő a legkevésbé 
ösztönös lény földünk élővilágának f£yai között. Szinte min
den helyzetben többféle viselkedés közt választani képes, 
inkább leépült ösztönmaradványai, „ősztöncsökevényei” 
vannak csak, szükségletei mellett, amelyeket többnyire na
gyon is sokféle módon elégíthet ki. Úgy a létfenntartást, 
mint a fajfenntartást illetőleg.

De talán nem is éppen szerencsés a kettő szétválasz
tása Mert ami az egyed számára előnyös, előnyös a fajra 
nézve is. Csoportosan élő fajoknál mindenképpen, emiatt 
is tekinthetők leginkább az ilyen fajok győztesnek az evo
lúció történetében. Élén végtermékével, „céljának” is érzett 
nagyrabecsült fajunkkal -  bármennyire kétes értékűnek, 
sőt katasztrófába torkollónak tűnjék napjainkban ez a győ
zelem.

Még ha a lét- és fajfenntartó ösztön megkülönbözteté
se gyakorlatilag elkerülhetetlen is. Akár annak kimondása
kor is, hogy az állatok társaskapcsolatart szabályzó 
„premorális” magatartásformák szempontjából minden
képpen a fejfenntartó mutatkozik érdekesebbnek. Külön 
amiért még a magányosan élő állatoknál is kialakít -  ide



ig-óráig -  bizonyos társaskapcsolatokat. A hozzájuk kötő
dő viselkedésformákkal, gyakran bonyolult „rituálékkal” 
együtt, valójában a kétneműség létrejöttétől kezdve, amiért 
is az egyedek közti „kommunikáció” kezdetei is innen 
erednek, a megfelelő viselkedés kiváltása megfelelő visel
kedés segítségével, kérdés-felelet játék utódok létrehozá
sa érdekében. Mert itt mindenképpen kooperatív maga
tartásra van szükség, együttműködésre, nem agresszív 
kapcsolatra az azonos fajú, de különnemű egyedek között. 
Még ha az azonos neműek kapcsolatában megtalálható a 
vetélkedés és így az agresszió is. Vagy mint a pár pillanat
tal előbbi násztárs, illetve a szerepét betöltött nemzőatya 
felfalása, táplálékká lefokozása a beteljesült szerelmű 
imádkozó sáska nősténye által, megint csak az utódok 
érdekében. De az ezzel összefüggő magatartás mégis in
kább egymás felé tartó és összehajló, olyan viselkedési 
formákat kitermelő, amelyeket, ha emberi szemmel tekin
tünk rájuk, mondhatunk „erkölcsösnek” is. Megkockáztat
va, hogy az erkölcs „mint olyan” a fajfenntartás, a tágabb 
értelemben vett „nemiség”, a nemek közti kapcsolat szü
leménye. Már-már a köznapi szóhasználat ama gyakorlatát 
igazolva, hogy az emberek nagy része „erkölcs” említése
kor többnyire a nemi erkölcsre gondol -  Mórickaként, aki
nek mindenről „az” jut eszébe.

Csak hát a „mórickázás” itt indokolt és megalapozott. 
Nem csupán a párzással szorosan összefüggő magatar
tásformákat illetőleg, hanem még inkább akkor, ha az iva
dékgondozásra is pillantást vetünk: itt bontakoznak ki 
leginkább a gyámolító, segítő, sőt egymást kölcsönösen 
támogató viselkedési-formák különböző változatai, az alt
ruizmus é§ a szolidaritás megnyilvánulásai, a gyengédsé
géi, sőt a szeretetéi. Nem kevésbé a bátorság, a hősiesség 
és az önfeláldozás megnyilatkozásai, már bizonyos halfaj
táknál is. Nemegyszer az irodalmat is megihletve -  gon
doljunk a fészekből kihullott fiókáját vadászebbel szemben 
védelmezni próbáló, borzolt tollú verébre Turgenyev va
dásznaplójának lapjairól! Pedig az állatok jól felbecsülik az 
erőviszonyokat, a kisebb fajok vagy példányok többnyire



menekülnek a nagyobbak elől: ezt a rendet csakis ivadé
kaikat védelmezve készek felborítani. Jobbára az anyaál
latok, de számos madárfaj esetében -  amelyeknél afiókák 
kiköltésében és nevelésében maguk is közreműködnek -  
az apák is. így ezt a gondozó és védelmező szerepet 
mondhatnánk eredendően nőstény magatartásnak is 
(még ha tudunk olyan fajokról is, főleg halakról, ahol a 
nőstény az ikralerakást követő feladatokat egyszerűen 
hímjére bízza), bizonyos szempontból „nőstényesnek” te
kintve a terhek egy részét átvállaló hímek viselkedését. 
Alkalmasint a csoport egészét védelmező főnök-hímeknél 
is, mert a jelzésrendszer, a „nyelv”, sokszor nagyon is erre 
vall. u kakas háremét hívó vagy veszélyre figyelmeztető 
jelzesei ha voltak még baromfiudvar-élményeink, ezt ész
revehetjük -  pontos megfelelői a kotlós által csibéihez in
tézetteknek.

Bárhogy nézzük hát, az állatvilág közösségi formái, 
legyen szó párról avagy falkáról, legfőképpen a fajfenntar
tás követelményei köré szerveződtek, s olyan magatartás- 
formák révén maradhatnak csak fenn, amelyeket emberi 
nyelvre lefordítva csakis a magunk erkölcsi értékrendjébe 
tartozó fogalmak segítségével fejezhetünk ki. Olyanok se
gítségével, mint: gondoskodás, segítőkészség, szolidari
tás, bátorság, hősiesség. Sőt: szeretet, jóság. Vagy éppen, 
bármennyire nem érezzük is a szót ma rokonszenvesnek: 
engedelmesség -  méghozzá az erősebbnek és agresszí
vebbnek, mivel állati körülmények közt ez jelenti a „törvé
nyes” rendet. Olyan fogalmakkal kell élnünk hát, amelyek 
külön-külön és együtt, pozitív erkölcsi értékek hordozói -  
anélkül, hogy magát az erkölcsöt is jelentenék.

Mivel az erkölcs lényege természetesen mégsem ezek
ben rejlik. Nem olyan magatartásban, amely, mint az iva
dékgondozás, a gondozó és tápláló számára is örömöt és 
kielégülést jelent, szenvedést meg inkább akkor, ha ebben 
akadályozva van valamiképpen. Hanem ami lemondással 
jár, lényegéből fakadóan önmegtagadás. Az, ami a legyő
zött ellenfele torkát minden erre törő vágya ellenére sem át 
nem harapó farkas esetében történik.

És amit gátlásnak mondunk. Tabunak, tilalomnak.



Akarva, nem akarva, de nem véletlenül bukkan fel itt a 
tízparancsolat, amit egyébként bízvást nevezhetnénk „tíz- 
tilalomnak”. Amiért nem azt határozza meg, mit kell, ha
nem hogy mit tilos tennünk. Jellemző módon, de talán 
szerencsére is -  bár olyan véleménnyel is találkoztam már, 
amely ugyanezt panaszként fogalmazta meg. Mintha a til
tás nem volna elég. Vagy azt is meghatározza még az 
isteni szó, amit tennünk kell?... Különben is, épp eléggé 
meghatározták ezt mindig is a mindenkori földi hatalmak, 
jobbára égieknek mondva magukat, vagy azok nevében 
rendelkezve. No de ezt már irodalmi fogantatású, gyógyít
hatatlan anarchista hajlamom mondatja velem...

Mindenesetre kezdetben vala a gátlás. Kialakulása ho
mályba vész, ám a maga módján megbízhatóan működött, 
s működik ma is az állatvilágban. Amíg csak az ember 
áldott vagy átkos tulajdonsága, az értelem, túlfejlett szür
keállománya jó- vagy rosszvoltából, színre nem lépett. Ki
mozdítva az ember állatósét „paradicsomi” állapotából. 
Fel- és kiemelve, vagy éppen romlásba döntve.

Szempont kérdése, hogyan látjuk ezt. Ám hogy az ér
telem a maga felforgató működésével bonyodalmakat 
okozott, aligha lehet kérdéses. Ha úgy tétszik, a tudás 
fájának a gyümölcse, „jónak és rossznak tudása’ követ
keztében.

De hogy az „ősgátlás”-nál és kis időre az állatvilágnál 
maradjunk még, kockáztassuk meg a feltevést, hogy né
hány ma is érvényesnek számító, illetve a kultúrák nagy 
többségében „hatályban lévő” tilalom gátlásként a még 
inkább majomnak, mint embernek mondható ősünknél is 
működött már. Mint az incesztusé a csimpánzoknál anya 
és fia közt (apa még „nincs”, így az apa és lánya köztié 
számításba sem jöhet), úgyhogy tudatosodása és kimon
dása feltehetőleg utólag társult az eleve meglévő mellé -  
elképzelhető, hogy éppen az áthágás példái nyomán. Még 
inkább a magyarázata, utólagos racionalizációjaként az 
„ösztönösnek".



Hogy ezt vagy azt megtenni nem szabad, mert... S itt 
következik most valami, amit rendkívül fontosnak érzek. 
Hogy bármilyen normáról, tilalomról vagy parancsról le
gyen is szó, a norma értéke vitathatatlan, megkérdőjelezé
se fel sem merülhet.

Indoklás, magyarázat ugyanis nincs: a primitív nemzet
ségi-törzsi társadalomban a tabu azért tabu, mert tabu; ha 
pedig mégis van magyarázat, sohasem a célra irányul, 
mindig az okra. Mindenekelőtt a megszegőt fenyegető ve
szedelemre, főleg arra, hogy a tilalom áthágója halállal 
lakói. De legjobb esetben is a tabu eredetére, a szellemek 
tilalmára utal, ők is fenyegetik a tilalomszegőt szörnyű 
bosszúval. Amiért is a racionális szemlélő számára a nor
ma hol ésszerű, hol nem, bár kialakulásakor feltehetőleg 
az volt, megvolt a gyakorlati értelme, betartása a közösség 
számára bizonyos előnyökkel járt. Csakhogy míg „földi 
oka” idővel feledésbe merült, maga a norma továbbra is 
érvényben maradt. Gyakorlatilag közömbös, a körülmé
nyek változása folytán pedig hátrányos tényezőként is. 
Megszegése azonban változatlanul bűnnek számít, illetve 
szégyennek inkább -  mivel a kettő közt ezen a szinten 
nincs is különbség, sem külön szó a nyelvben a kettő 
jelölésére; ami van, inkább csak a szégyent jelenti. Követ
kezményként pedig -  ha nem taburól, hanem csak meg
rögzült szokásról van szó -  a közösség megvetését, 
legenyhébb esetben kinevetését jelentette. Többnyire elég
séges eszközként a szokás betartásához.

De megfellebbezhetetlen az erkölcsi norma a szakrális 
kultúrákban is. Az archaikus államban -  a már városköz
pontú papkirályságokban, majd birodalmakká szélesülő 
istencsászárságokban. És itt is indoklás nélküli, isteni pa
rancs, hatalmi szó. Amint azt a dolgokat zseniális tótágas
ból szemlélő Hamvas Bélától is megtudhatjuk, mivel 
szerinte az erkölcsi norma nem is az emberi együttélés 
szabályozására szolgál, egyszerűen az istenség akarata 
csak. Mintha az erkölcs nem is az ember érdekében létez
ne, hanem a földöntúli hatalomért, mintegy annak nagyobb 
dicsőségére.



Bár ezen csodálkoznunk sem kellene különösebben. 
Ezek a kultúrák, isteneinek sokszor beláthatatlanul „plura
lista" állatseregleteivel, sokkal „monolitabbak” és „totalitá- 
riusabbak” annál, semhogy ez másképp lehetne. Elkép
zelhetetlen, hogy erkölcs és törvény szabályozó szerepét 
ne isteni szóként hirdessék, s emberért létezését maradék
talanul felismerjék. Még kevésbé, hogy ezt állítsák érték
rendjük középpontjába.

Ehhez már a birodalmak perifériáin élő, és különböző 
kultúrák közt hajózgató, kalmárszellemű görögökre volt 
szükség. Az értékek relativitásának felismerőire és az irónia 
felfedezőire. A filozófia leválasztóira a vallás testéről. Vagy
is szükség volt világi kultúrára. Meg persze az irodalomra
-  arra, amit elsősorban ma annak nevezünk.

A napjainkban is létező kultúrvallásokban a hangsúly 
szintén az isteni akaraton van. Az archaikus magaskultú
rákból (is) kisarjadó Ótestamentumban is, annak ellenére, 
hogy a próféták a népért szállnak szembe sokszor a földi 
hatalommal, de az égi nevében. Az Újtestamentum némi
leg más képet mutat: Jézus „liberális" viszonyulása a Tör
vényhez, s benne egy vitathatatlan „emberközpontúság”, 
mindenekelőtt a példabeszédeiben kap hangot, de sok 
hasonlót sugallnak a kora világi filozófiáját, és általában a 
klasszikus görög-római kultúrát jól ismerő Pál levelei is. A 
kereszténység alapját képező Megváltás pedig éppen a 
bűnös emberért történik, a Gondviselés szintén érte léte
zik, ám a bűn változatlanul „Isten akaratának megszegé
se”. Legfőbb vétkünk tehát az engedetlenség, Isten ellen 
vétkezünk elsősorban, hogy ember ellen ne vétkezzünk, 
azt Isten akarja. Allah-úgyszintén: noha prófétája, a vallás- 
történet e Leninje, nemcsak gyakorlatias, hanem pragma
tikus, sőt „praktikus" is, ám az iszlám szó jelentése „Isten 
akaratában való megnyugvás”, a Korán egyetlen szúrájá- 
ban pedig több szó esik a gyehennára jutottak szörnyűsé
ges szenvedéséről, mint együttvéve az egész 0- és 
Újszövetségben.

Vagyis a „miért bűn a bűn?” kérdésének firtatása, túl az 
isteni akarat tudomásul vételén, maga is bűn, s így mi sem



természetesebb, minthogy a földi hatalom is ennek jegyé
ben büntet és jutalmaz is.

Úgyhogy a változás, a norma „földreszállása”, az eu
rópai kultúra történetében immár másodszor, megint csak 
a világiasság térhódításakor következik be. Az egyház 
ideológiai egyeduralmának megrendültekor, a reneszánsz
ban, egyetemes géniuszokat és szörnyembereket is fel
színre, hozva, a reformáció és ellenreformáció harcai 
során, a felvilágosodás korában. Mint mindig, valahány
szor az értékek viszonylagossága láthatóvá lesz. Amikor a 
boncolgatók, a „rákérdezők”, .a kételkedők és tagadók is 
színreléphetnek: a filozófusok, költők, írók, művészek és — 
egyéb komédiások. Bomlasztó és támadó erőként, de a 
védekezők és védelmezők gondolkodásában is változáso
kat hozva. Előmozdítóiként az erkölcsök fejlődésének.

Vagy talán mégsem?
*

Mivel az erkölcs kapcsán emlegetünk „őrök érvényű" 
normákat is. Nemritkán éppen a tízparancsolatot idézve. 
Ha mindig betartanánk, minden rendben is lenne...

Holott elég végigfutnunk rajta, hogy „történelmi kategó
riaként mutatkozzon meg. Külön az első három, Istenre 
vonatkozót illetőleg. Mert ha hívők vagyunk, rendben van, 
ha viszont nem vagyunk azok -  legfeljebb a hívőket tisz
telhetjük. Ám a többi hét, az emberre vonatkozók egyiké- 
nek-másikának esetében is... „Ne kívánd felebarátod 
feleségét”... Mert attól tartok, ehhez ma hozzátennénk: 
„... illetve férjét”. Mert hát megszületésének korában a fe
leség kívánsága aligha lehetett fontos. Kívánhatott, akit 
akart, vétkezhetett a gyakorlatban is (erre több-kevesebb 
lehetőséget minden kor adott), ha egyszer sorsa, a bünte
tés vagy a megbocsátás fórjeurától függött. Lévén az 
asszony éppúgy tulajdon, mint a szolga vagy a szolgáló
lány (a rabszolga és rabszolgalány), a barom vagy a ház, 
amit a felebaráttól elkívánni szintén tiltott dolog volt.

De hát ezeken a dolgokon végtére is túl vagyunk, nem
de? Elméletben és a gyakorlatban is.



Elvégre rég megszűnt a rabszolgaság, embereket va
gyontárgyként kezelő adásvételi szerződést legalábbis föl
dünk egyetlen államában sem köthetünk a törvény előtt. 
Kiment a divatból a párbaj, Európában pedig néhány re
zervációs szigettől eltekintve, a vérbosszú is. Emberek kín
zását, gonosztevőkét is, nemcsak törvény ítéli el, hanem a 
közgondolkodás is, állatokét úgyszintén, egyre több or
szágban szűnik meg a halálbüntetés. De hát végtére is, 
mégiscsak lejátszódott közben sok minden, egynémely 
fejezete az erkölcs történetének. Hogyne, természetesen.

De inkább csak az erkölcsi gondolkodás történetében.
*

Az etikáéban inkább, a moráléban kevésbé. Mivel az 
etika filozófia, tudomány, elmélet, emelkedett szellemek 
fényűzése. A morál szokásrendszer, közfelfogás, közmeg
egyezés. És gyakorlat. Nem mintha az etika „termékei” 
idővel nem válhatnának morállá is. Megfelelő csatornákon 
szét- és leszivárogva. De többnyire tökéletlenül, leegysze
rűsítve és vulgarizáltan válva azzá. Ha ugyan nem átfordul
va önmaguk ellentétébe, nem állva ki a gyakorlat próbáját.

Vagyis a fejlődés inkább csak „szellemtörténetileg” 
mondható egyértelműnek. Dióhéjban felvázolva valahogy 
úgy, hogy kezdetben, félig-meddig még az állati létben és 
az emberi őstörténet hajnalán, volt néhány beidegződött 
és együttélési szabályként működő gátlás, amelyekből, a 
későbbi tapasztalatokból kialakultakkal együtt, tabu lett, 
tilalom, aminek áthágása szellemek, majd istenek bosszú- 
ját-büntetését vonta maga után. S ugyanúgy a közösségét 
is, majd az a fölé emelkedett és állammá lett hatalomét is. 
Vagy ha nem, hát szégyen volt vagy bűn, ám hogy mi a 
szégyen vagy a bűn, azt mindig is a közösség vagy a 
hatalom határozta meg. Nem az egyén tehát, aki, ha meg 
is szegte, elfogadta a norma érvényességét. Lelkiismerete 
és lelkifurdalása lehetett ugyan, de csupán freudian értel
mezett „Felettes én”-ként: amiért engedetlen volt -  tekin
télyként ismerve el önmaga felett a közösség értékrendjét. 
És az azt betarttató hatalmat. Legyen ez a hatalom az apáé,



a nemzetség- vagy törzsfőé, vagy a királyé -  amíg csak 
tekintélye meg nem ingott, kialakítva az autonóm szemé
lyiség létrejöttének és színreléptének lehetőségét. Példá
nak okáért az athéni patriarchális társadalom leépülésének 
jóvoltából, majd a demokrácia csődjének is, nyilvánvalóvá 
téve, hogy a nép, a démosz, nem csalhatatlan, sőt nagyon 
is csalható, s nem is mondható mindig makulátlannak. 
Nem véletlen ugyanis, hogy általában Szókratészban és 
mártíromságában látja az erkölcstörténet az első ilyen sze
mélyiség megjelenését. Bizonyára joggal, még ha nyilván 
nemcsak a büröklevet kiivó bölcsnek lehettek „szókraté- 
szi” gondolatai, hanem másoknak is, éppen csak bölcsen 
hallgattak róluk. Még ha nem is lehettek sokan, mivel az 
önálló gondolkodás legkevésbé éppen az erkölccsel kap
csolatban mondható az emberek jellemzőjének. Többen 
lehettek a Szókratész által befolyásoltak, a „megfertőzöt- 
tek”. Merthogy a kor leggátlástalanabb személyisége, Al- 
kibiadész, éppen az ő környezetéből került ki, ennek azért 
mindenképpen szimbolikus a jelentősége.

Ennyit az erkölcs „vertikális” fejlődéséről. Mivel létezik 
egy „horizontális” is, a normák érvényességi körének kiter
jedése.

Mert „örök érvényű” normák mégis akadnak, egyikük- 
másikuk a tízparancsolatban is megtalálható. Csak hát a 
„felebarát”, aki ellen ezt vagy azt tilos volt elkövetni, erede
tileg csak a zsidó néphez tartozott. Mint minden nép (vagy 
csak törzs) esetében, a többi idegen, ha nem ellenség; 
közömbös, aki holnap már ellenség is lehetett. S e téren a 
fejlődés nemcsak lassú, hanem visszaesésektől is terhes, 
vargabetűket is leíró. Sőt a kezdet kezdetében az érvé
nyesség köre akár még „univerzálisnak” is mondható a 
maga nemében: a győztes farkas már többször említett 
torok-el-nem-harapása a farkas faj minden egyedére érvé
nyes, nemcsak a falkabelire. Nem is ok nélkül emleget 
Lorenz az emberiség csoportokba tagolódása, törzsi, 
nemzeti kizárólagossága, nem kevésbé pedig rétegsovi
nizmusa kapcsán „álfajképződést”. Nem mintha csodál
kozhatnánk, amiért az emberiség egységének tudata



viszonylag későn alakult csak ki, hogy e téren még a 
görögök nem egy bölcselőjével is „baj” volt még, s hogy 
valójában csak a kereszténység terjedésével válhatott 
„tanná”. Szélesebb néprétegeknél is tudatosodva, ám min
dig csak elméletileg -  na meg a „mi kutyánk kölyke"-érzé- 
sektől mindig újra visszaszorítva. Nemcsak holmi „emberi 
gyöngeség” következtében, hanem a gyakorlat akadálya
iba is beleütközve. Ha egyszer nem az „emberiség fiának” 
születtünk, hanem konkrét emberekének, akik valahová 
tartoznak is. Ahonnan az ember kiszakíthatja ugyan magát, 
de... vagyis lehet belőle szent, mártír, forradalmár, ám 
ugyanígy -  hatalom birtokában -  szörnyeteg is. Ahogyan 
azt századunkban is épp eléggé tapasztalhattuk.

Itt is megmutatkozik hát a fejlődés, hogyisne mutatkoz
na, éppen csak felette kétélű módon.

De nézhetjük a fejlődést másképpen is, az érvényesnek 
számító normák betartása felől megközelítve. Arra gondol
va, hogy a normát az állatok mindig, a primitív népek 
majdnem mindig betartják, a mind fejlettebb társadalmak 
tagjai viszont, a civilizáció előremenetelével lépést tartva, 
egyre kevésbé. Illetve látszólag csupán.

Úgyhogy efelől nézve akár regresszióról is beszélhe
tünk. Nem mintha a (vissza)fejlődés vonala akár így is 
töretlen lenne. De azért könnyen áldozatul eshetünk bizo
nyos optikai csalódásoknak: Rousseau-ként a „természet
ben” látva aranykort. Vagy Hamvas Béla módjára a 
szakrális kultúrákban.

*

Bármennyire betartsák is azonban erkölcsi normáikat 
az ősi, primitív társadalmak, normaszegők itt is léteznek. 
Nélkülük a norma meg sem született volna. S a megtorló 
szankciók sem, a kíméletlenek.

A kíméletlenül következetesek is, mivel itt a közösség 
egésze ügyelt a norma betartására. Mert a nemzetség, a 
törzs még egy test, egy lélek, Lévi-Strauss szerint lega
lábbis, a közösség tápláló köldökzsinórjáról leszakadt 
egyén egyszerűen belehal a kiközösítettség állapotába:



abba, hogy senki sem szól hozzá, mindenki elfordul tőle, 
még ha egy ujjal sem bántja. Az ausztráliai bennszülöttek 
közt állítólag ma is létezik még egy bizonyos lyukas csont, 
feltehetőleg valamilyen állat csigolyacsontja. Amit a törzs 
megbízottja ad át a kizárásra ítéltnek, nemegyszer a város
ba szakadtnak, a családjával többé nem törődőnek. Aki 
ettől kezdve többé sem ételt, sem italt nem vesz magához, 
mielőtt megszűnne élni -  három napi teljes letargiáját kö
vetően, amit még kórházi mesterséges táplálással sem 
sikerült soha egyetlen nappal is meghosszabbítani. Felté
ve, hogy hihetünk az erről szóló forrásnak, bár én nem 
érzem lehetetlennek. Nem mintha a törzs nem hajtaná vég
re a halálos ítéletet sokszor „tettlegesen" is. Bűnösökön és 
„újítókon" egyaránt, ha egyáltalán léteznek ilyenek, mivel 
ez a kettő itt egyre megy -  gátat vetve minden mozgásnak 
vagy legalábbis az észrevehetetlenségig lelassítva a válto
zásokat.

De hasonló lehetett a helyzet a szakrális kultúrában is. 
A feltehetőleg véres eseményeknek is köszönhető egyen
súlyi állapot beálltát követően, ám mércéink szerint rend
kívül hosszú időn át. Pedig itt már állam is volt, és írott 
törvények, sőt „osztálytársadalom", a kasztrendszer vala
milyen formája, „elnyomás” és „kizsákmányolás”, ha úgy 
akarjuk. Ám az alattvalóktól mindig ugyanazt elváró hata
lom hosszú évszázadokon át tartó változatlansága lehető
vé tehette, hogy a külső kényszer belsővé váljon. Mivel 
ezekben a kultúrákban, ha a felszínen olykor változott is 
valami, az értékrend változatlan, a „rendszer” ugyanaz ma
radt. Bár az óegyiptomi emléket, A paraszt panaszait ol
vasva, vagy a babiloni hivatalnokok hatalmaskodó 
korruptságáról szóló, ékírásosán ékes bizonyítékokba be
letekintve, ez a világ is emberalkotta. Annak ellenére, hogy 
e kultúráknak sikerült leginkább „reprezentatív" arcukat ha
gyományozniuk az utókorra. Ám a harmónia felszíne alatt 
ott húzódott az iszonyat is, úgy valahogy, ahogy az Hans 
Castorph álombéli látomásában mutatkozik meg a Varázs
hegy Mó című fejezetében. De hasonló a helyzet a keresz
ténységet illetőleg is, hiszen a térítés jobbára hatalmi



szóval történt, nemegyszer tűzzel-vassal is, ám a mindmá
ig örökségünket képező erkölcsi értékrendet a hatalom 
végtére is belénk sulykolta. Örök kárhozat kilátásba helye
zésével egészítve ki az evilági büntetés hatékonyságát.

Mert a történelmi tapasztalatok szerint bármilyen morá
lis értékrend csak úgy rögződhet tartósan, ha nemzedékek 
során át hat, méghozzá a kényszer és a meggyőzés 
együtt, tehát az erőszak „propagandával” kiegészítve, na 
meg a jutalom reményével is. Ezért merülhet föl még az a 
bizarr gondolat is, hogy a bolsevizmus rendszere, ha tö
retlenül sztálinista hatalomgyakorlás mellett ötszáz éven át 
maradhatott volna fenn, talán még valamilyen „kommunis
ta erkölcsöt” is képes lett volna kitenyészteni. Ha erre gon
dolunk, mindenképpen szerencse a történelem ütemének 
felgyorsulása.

És szerencse az is, ami szintén ezzel függ össze: ko
runk erkölcsének „pluralitása”. Bármennyire a diszharmó
niát jelentse is ez, kevesek autonóm etikája mellett, az 
értékrend bizonytalanságát csak a többségnél. Mindenek
előtt a legutóbbi évszázadok mindinkább megiramodó tör
ténelme, nem utolsósorban napjainkban még mindig 
gyorsuló technikai fejlődése következtében. Egymás mel
lett élő vallások, párhuzamosan létező vagy egymást kö
vető ideológiák, forradalmak és ellenforradalmak, külön
böző, de viszonylag rövid életű diktatúrák, tömeges ki- és 
bevándorlások, ki- és betelepülések és -telepítések, óriás
sá duzzadt városok következtében. S mindennek folytán 
réteg- és szubkultúrákkal-erkölcsökkel, közöttük olyanok
kal is, ahol az érdekeltek inkább a törvényes rend megsze- 
gését-kijátszását, nem pedig betartását érzik kötelezőnek, 
nemegyszer működtetve megtorló mechanizmust is mind
azzal szemben, ami a törvényhozók, illetve az uralkodó 
rétegek szerint a társadalom egészére érvényes. Nem a 
törvényes hatalom tekintélyét tisztelve eközben, hanem in
kább „anonim tekintélyekhez" igazodva, legfőképpen a 
„közvéleményhez". Mindig annak a közösségi kategóriá
nak normáit követve, amelybe jobbára beleszületve élnek, 
s amihez tartozónak érzik magukat. Össze-összetűzve



ugyan brancsbeliekkel is, ám könnyebben engedve állkap
csaik szorításán, mint amikor azok kívülállók gégéire szo
rulnak. Hogy az azonosulás e körébe kik tartoznak, más 
kérdés, patriarchálisabb etnikai vagy rétegkultúrák eseté
ben többen, „atomizáltakéban” kevesebben, a „legfejlet
tebbeknél" ez a kör az ún. kiscsaládra szorítkozik csak. A 
többiek, akik iránt civilizált embernek mégiscsak illene a 
szolidaritás némi jelét mutatnia, átmeneti hangulati hatá
soktól eltekintve, inkább csak képmutatás tárgyát képezik. 
Napjainkban talán sokkal inkább, mint bármely más kor
ban. Még ha a képmutatás ostorozása minden kor prófé
táinak, hitszónokainak és íróinak mindig is kedvenc tárgyát 
képezte -  nemegyszer képmutatásból.

Csakhogy korunkban már végképp a norma betartásá
nak merő látszata tekinthető a kívánatos normának. Amiért 
is a norma komolyan vevőjének, netán számonkérőjének 
könnyen jut osztályrészéül a számkivetettség. Bármely pil
lanatban bűnbakká válhat, balekká a legjobb esetben.

Deviánssá, normaszegővé.
*

Jöhetnek hát -  nem a bűnözők, alkoholisták, elmebe
tegek, hanem azok, akiket némi rokonság mégiscsak fűz 
ezekhez is. Legalábbis a kényszerpálya tekintetében.

De előbb egy rövid intermezzót még.
Csakhogy elmondjuk: annak az útnak alapján, amit az 

erkölcsi gondolkodás fejlődése befutott, minden merev 
normákon épülő kódex-erkölcs joggal hat idejétmúltnak. 
Napjaink embere ne meghatározott tilalmakhoz igazodjon 
hát, hanem egy bizonyos értékrendhez. Tudva, hogy 
önmagában semmi sem jó vagy rossz, tettei lehetséges 
következményeit igyekezzen felmérni inkább. Vagyis gon
dolkodva legyünk erkölcsösek, cselekvők vagy nem cse
lekvők, mások érdekeire is figyelve, ahogy a helyzet 
kívánja. Dekoratív deklarációként lebegtetve akár a „sze
resd felebarátodat, mint tenmagadat” parancsát is, de in
kább az élni és élni hagyni elvének, vagy a „mit nem 
kívánsz magadnak, ne tedd embertársadnak" lapos tan



könyvigazságának jegyében járva el inkább. Értelmünk ré
vén jutva birtokába értékrendünknek, s juttatva hozzá má
sokat is. Belátásos alapon mindenekelőtt.

Csakhogy itt több minden felmerül mindjárt.
Az is akár, hogy ez a hajlékony és belátásra épülő 

autonóm erkölcsiség arra a személyiségtípusra mérete
zett, amely az erkölcsi gondolkodás fejlődését a leginkább 
előre vitte. Önmagából indulva ki, de alighanem elfeledve, 
hogy az emberek többsége képes ugyan gondolkodni, ám 
a gondolkodás nem éppen élvezet a számára. Meg hát az 
agy (az állati és emberi egyaránt) önzésünket igazoló lét- 
fenntartó szerv is; igencsak résen kell lennünk hát, hogy 
ilyen irányú működését tetten érhessük. Emellett a racio
nális belátás önmagában kevés, erkölcsi értékrend beépü
léséhez a személyiségbe érzelmi tényezők is szük
ségeltetnek. Azonosulás és kötődés, nem utolsósorban 
személyekkel és személyekhez is. Nemcsak iskolában ta
nulás, hanem öntudatlan megfigyelés is, a látott példák 
követése -  alkalmasint farkasaink gátlásai is ekként rögzül
nek. Mert azért rögzülhet más is; civilizált és jól idomított 
leszármazottja, gazdája parancsára nagyon is kész elha
rapni fajtársa torkát. Gazdája fajtársáét is. De menthet éle
tet is, ha erre programozták be.

Büntetés és jutalom segítségével, jóra vagy rosszra. 
Úgy, ahogy a közösség vagy a hatalom is tette ezt mindig 
is az emberrel, mindenekelőtt a vallás segítségével. Kisko- 
rúsítva a nagykorúakat is -  csak hát az emberek többsége, 
tudatilag és erkölcsileg, kiskorú, nemde?

Voltaire mindenesetre annak érezte őket. Ezért mond
hatta a vallásról, számomra is igaznak tetszőn: ha nem 
létezne, ki kellene találni. Hasznosnak és áldásosnak tartva 
szerepét, éppencsak tanításait ásva alá -  boncolgató és 
mindent nevetségessé tevő szelleme segítségével. De ha 
egyszer azért tartani igaznak valamit, mert jó (el) hinni, mert 
vigaszt nyújt, mert a halál tényét segíti elviselni, mert bűnök 
elkövetésétől tart vissza, vagyis hát hasznos -  ellentmon
dásként feloldhatatlan. Korunkban meg végképp nem lep
lezhető el.



Még ha pillanatnyi jelenünk kedvezni is látszik a vallá
sosság bizonyos reneszánszának. Amiért valahányszor 
egy, az emberi értelemre épülő elképzelés megbukik, úgy, 
ahogyan az most térségünkben is történt, szükségképpen 
az értelembe vetett bizalom is meginog, mintha a kevés túl 
sok lett volna Nem mintha az egyházak odahajló segítő
készsége nem érdemelné meg minden tiszteletünket, bi
zonyos egyházi emberek bámulatos erkölcsi szilárd
ságról tanúskodó magatartása meg éppenséggel csodá
latunkat. Példáik mindenképpen lenyúgözőek.

Úgyhogy a hitből vagy bármi másból fakadó „erkölcsi 
megújhodás”, mindenekelőtt itt, vákuumos térségeinkben, 
tőlük függetlenül hat illúziónak. Amiért is, ha lesz is valami
féle kibontakozás, s remélnünk kell, hogy lesz (mást mit is 
tehetnénk?), sokkal inkább ígérkezik gazdaságinak, mora
listákat aligha lelkesftően üzletiesnek. Inkább egy önérde
kekből kialakult egyensúly eredményeként, semmint az 
erkölcsök hatása következtében. Valamiféle „posztmorál
nak” is nevezhető játékszabály-rendszer jóvoltából, mivel 
bizonyára valamennyiünknek meglesznek majd kis és 
nagy játékaink vagy játszmáink inkább -  azoknak is nyil
ván, akiket kijátszanak majd. Mert azért tudomásul kell 
vennünk, hogy a demokrácia, minden nagyszerűsége el
lenére, kisszerű is.

Sőt talán elsősorban az.
*

Franz Boas, a század első felének neves etnológusa 
szerint a legprimitívebb etnikai közösségek soraiban is 
akadnak az átlagosnál racionálisabban gondolkodni ké
pes egyének. Okozóiként bizonyos változásoknak ezek
ben az ősi társadalmakban.

Deviánsnak lenni különben annyi, mint az útról letérni. 
Arról a bizonyosról -  keskenyebbről vagy szélessebbről 
amelyet a valamiért mérvadók igaznak kiáltanak ki. így a 
deviáns bűnös is, megregulázandó, vagy épp elpusztítan
dó. A legszerencsésebb esetben is le- vagy eltévedt, elté- 
velyedett, akit vissza kell terelni az útra, vissza a nyájhoz.



És ha ez sikerül, örül a pásztor. Épp csak minek örül? 
Magáért a juhért, amely, éppen mert elveszettnek hitte már, 
egyszerre értékesebb lett a szemében? Vagy a nyáj érde
kében, nehogy az útról letérőt a többi juh is kövesse -  
hogy végül azon kevesek számítsanak már deviánsnak, 
akik mégis az úton maradtak. Mivel az út mindig ott van, 
ahol a nyáj, hogy is lehetne ez másképpen.

Bármennyire is a nyájtól elszakadtak az érdekesebbek, 
velük foglalkozni látszik érdemesebb dolognak. Meg a de
vianciával is természetesen.

Amiért a deviancia esemény, hír, amiért a devianciának 
„hírértéke" van, nagyon is pulitzeri értelemben, a „ha egy 
kutya megharapott egy embert, az nem hír, de ha egy 
ember megharapott egy kutyát, az hír” formulájának meg
felelően. Ámde Maupassant is azért írt mindig boldogtalan 
asszonyokról, mert „a boldog asszonyoknak nincs törté
netük”. Lévén az irodalom tárgya, már amikor nem is írták 
még, hanem énekelték „csak”, mindig is a történés, a tör
ténet, a rendkívüli, a csodás, és amiben mindig is benne 
volt, hogy valaki megszegte a normát, letért az útról. Még 
ha ez eleinte nem is kérdőjelezte meg a normát, sokkal 
inkább igazolta azt, és számon is kérte.

Csak hát a normától eltérővel való foglalkozás szük
ségképpen vezetett el a normaszegés és a normaszegő, 
másképpen a deviancia és a deviáns megértéséhez. Ve
szedelmesen közel kerülve a norma értékének és érvé
nyességének vitatásához. Úgy tetszik, a naiv eposzban 
még nem, de a tárgyára felülről „lekacagó” homérosziban 
igen, s az ógörög drámában még inkább. Mindenekelőtt a 
tragédiában. Amiért benne a közepét képező közegben 
egyformán érvényes erkölcsi normák ütköznek össze, 
amiért Antigonénak és Kreonnak valójában egyformán iga
zuk van, méghozzá morálisan is, azt sugallva, hogy az 
érvényes értékrend egészként be sem tartható már, s így 
a tragédia épp azért lesz tragédia, mert hősei épp e betart
hatatlanság következtében esnek áldozatul a megsértett 
erkölcsi világrend visszaütő megtorlásának. De a vígjáték 
esetében sincs nagyon másképp, bármennyire szilárdabb



erkölcsi alapra legyen is szükség a kinevetés és kinevette- 
tés magabiztosan ítélkező talapzatához. Mivel a görbe tük
röt tartás, az érvényesnek hitt vagy kikiáltott, de be nem 
tartott értékrend kíméletlen számonkérése a létezőt veti 
bírálat alá, s a látszat és valóság közti szakadékot mutatja 
meg, mindenképpen romboló erő. A „minden úgy van jól, 
ahogy van” hívei és haszonélvezői számára mindenesetre. 
És a hatalom szemében is, legyen bár szó a létezőt min
denáron fenntartani kívánó hatalomról, vagy éppen a min
dent megváltoztatni akaróról -  annál is inkább, mivel az 
utóbbiról is hamar kiderül, hogy igazi szerepe mindenképp 
a megőrzésben teljesedik ki. Hogy lényegéből fakadóan 
nem is lehet más: konzervatív csak.

Ellentétben az irodalommal. Nemcsak a „szépiroda
lommal” persze, hanem a filozófiával és tudománnyal is. 
Mindazzal, ami gondolkodástörténeti tényezőként játszott 
és játszik szerepet a történelemben. Függetlenül a szem
lélet „haladó” vagy „konzervatív” voltától, a műben vagy 
életműben hirdetett vagy csak abban rejlő eszmék miben
lététől. Mivel az irodalom elve, mivoltából adódóan, devi
áns, normától eltérő és normaromboló. Még ha a múltat 
védelmezi is, mivel azt is, a netán visszasírta! is, gondol
kodás révén veszi szemügyre.

De deviáns az író is, a filozófus, a gondolkodó „sze
mély szerint” is. Szerepéből adódóan, de személyiségje
gyeit tekintve szintén. Nemcsak mert ember és szerep 
óhatatlanul kölcsönhatásba kerül benne, s „foglalkozási 
betegség”-gé lesz, hanem bizonyos fokig már szerepének 
kezdete előtt is létező alkati sajátosságai folytán, amelyek 
így szerepvállalását is meghatározzák. Mindenekelőtt ami
ért „átlagosnál racionálisabb” gondolkodásra képes, mivel 
az alkotó, kreatív típusú személyiségre mindenképpen a 
racionális/logikus gondolkodásnak ez a fokozott képessé
ge jellemző, a következetesen gondolkodni tudásé, a vé
giggondolás tudásáé -  szemben a minduntalan lépést 
vétőkkel, a botladozókkal és visszalépni kényszerülőkkel, 
a másokhoz igazodókkal. Vagy a hibáikat hiúságból, ma
kacsságból be nem látókkal. Nem mintha a gondolkodó



nem kényszerülne korrekcióra, szüntelenül ezt is teszi, ép
pen csak kevesebb késéssel, rövidebb „visszacsatolások” 
segítségével, magával a gondolkodási folyamattal szinte 
egyidejűleg. Ezért racionális személyiség mindig a gondol
kodó, akkor is, ha tartalmát tekintve szemlélete, világlátása 
irracionális, transzcendentális vagy éppen misztikus, gon
dolatmenetének valamilyen irracionális vagy fiktív kiinduló
pontja következtében, ahonnan elindulva azonban követ
kezetes logikával halad a maga útján, külön világot alkotva, 
netán az őrület ama fajtáját, amelyben ott van a „rendszer”. 
De nemcsak azért olyan, amilyen, amiéit „intelligensebb”, 
„kreatívabb”, amiért átlagon felüli intellektuális adottságok
kal bír, hanem mert gondolatait nem képes féken tartani és 
nem kimondani. Nem hagyja magát zavartatni másoktól, 
következésképpen gátlástalanabb, „erkölcstelenebb”.

Legalábbis a szó köznapi értelmében. Amiért az „er
kölcs” nem gátlásként működik benne. Lévén nem passzív 
tudomásul vevője, hanem aktív megismerője a valóság
nak, s így erkölcse sem automatizmusként funkcionál, 
nem eleve rögzült belső kényszerként. De mivel kritikussá- 
ga az igazságokat eleve elfogadó, „szokáserkölcsöknek” 
hódoló „nyájszellemmel” is szembehelyezi, nem enged 
reflexszerűen a külső kényszernek sem. Vagyis... szívesen 
írnám le itt, hogy nem konformista, de sajnos lehet az is, 
hiszen miért ő ne lenne képes létfenntartó szervként mű
ködtetni agykérgét, s így inkább csak szerepe egyeztethe
tő össze nehezen a konformizmussal.

De talán az is beleférhet mindebbe, hogy a gondolko
dó, illetve az alkotó mindennek ellenére „erkölcsös" is.

*

Egyformán jellemezhető „erkölcstelenként” és „erköl
csösként” is.

Bár jobb lenne talán „erkölcsös" helyett „erkölcsi lény
ként" meghatározni. „Homo ethicus"-nak nevezni. Úgy ért
ve ezt, hogy fokozott erkölcsi érzékkel is rendelkezik, még 
ha ez alatt nem valamilyen külön képességet kell is érte
nünk, mivel ez a magasabb intelligenciából és kreativitás



ból alighanem önmagától adódik. Mégpedig olyan igény
ként is, hogy a gondolkodó racionálisan kívánja értékelni 
és újraértékelni az érvényes normák valóságos emberi 
kapcsolatokat szabályzó szerepét, értelmét, célját, s eze
ket szem előtt tartva kéri számon azt a közösség tagjaitól, 
másoktól és önmagától is. Vagy veti el mint ész- és cél
szerűtlent, netán nagyon is látva annak értelmét, de egy
szerűen fütyülve rá. Am ha ezt teszi is, nem azért teszi, mert 
nincs tisztában tettének morális/etikai dimenzióival, vagy 
mert e tekintetben becsapja magát (kritikussága nehezen 
engedi meg számára az önámítás kényelmét), inkább tu
datosan adja el az ördögnek lelkét. Valamiért, amit többre 
értékel, alkalmasint „etikai okból”, hogy a rosszat ne csak 
kívülről tanulmányozza, hanem belülről át is élhesse.

Vagy az esztétika csábításának enged.
Mivel az alkotó esztétikai lény is, nemcsak „homo ethi- 

cus", hanem „homo aestheticus” is. Itt sem valami külön 
esztétikai érzék vagy érzékenység jóvoltából, hisz az ilyes
mi a széplelkek sajátja inkább, nem annyira az alkotóé, 
mint a műélvezőé. S különben is, az esztétikumnak nem 
sok köze van a köznapi értelemben vett széphez vagy a 
természet szépségéhez, több az izgalmashoz és izgató- 
hoz, mindahhoz, ami esemény, történés, élmény. És ami 
munkát ad az agynak, tanulmányozás tárgya lehet, meg
oldandó probléma, legfőképpen pedig „ihlető” az alkotás
hoz, nyersanyag, forrás. Mindahhoz tehát, ami csak az 
„igaz úttól” távol, a kisszerűség és az unalom felségterüle
tén túl található meg. A jelenséget így talán esztétikai indít
tatású eltévelyedésnek is nevezhetjük, ami némileg talán 
érintkezhet az „úgy döntöttem, hogy gazember leszek” 
formulájával is, ám ez utóbbit mindenekelőtt a „hatalom 
akarása” motiválja, de ha tudatos, ez sem „erkölcs alatti", 
sőt szívesen tetszeleg „erkölcs felettiségében is. Mindket
tő esetében „túl jón és rosszon” vélve találni magát. Min
denesetre, ez az esztétikai természetű eltévelyedés 
megnyilvánulhat életvitelben, a „rossz virágai” keresésé
ben (Baudelaire), de lehet belőle filozófia is, egyetemes
ségre törő világszemlélet, amoralizmusban, erkölcs-



ellenességben jutva kifejezésre. Mint... de ki ne találta vol
na már ki, hogy itt most a puritán lutheránus lelkészcsalád
ban zseniként született „Antikrisztusról” lesz szó, aki 
mintagyerekként és eminens diákként alighanem túl soká 
vette komolyan korának nyárspolgári-fiIiszteri morálját, 
hogy azután már csak annak teljes elméleti felrobbantása 
árán bújhasson ki burkából. Dionüszosztól megittasultan, 
kíméletlen leleplezőjeként a hétköznapi morálnak, a „birka
erkölcsnek”, annak máig sem felülmúlt természetrajzát 
prezentálva. Ámde azonosítva azt az erkölcs egészével, 
nem téve különbséget morál és etika között. Mindenekelőtt 
művészetféltésből öntve ki a fürösztővízzel a gyereket is. 
De alapjában véve annak az agressziót felszító kihívásnak 
engedve, amit a gondolkodó a nem gondolkodással, sőt 
annak erényként való feltüntetésével szemben mindig is 
érez, azt a gyanút táplálva, hogy a gondolkodó voltakép
pen nagyon is erőszakos lény, éppen csak erőszakossága 
a közvetlen fizikairól szellemi síkra tevődött át.

Nietzsche mindenesetre erre a kihívásra egyedül egy 
művészetközpontú utópiával válaszolhatott.

Etikai utópia helyett esztétikai utópiával.
*

Akár „erkölcsös", akár „erkölcstelen” tehát a gondolko
dó, valahogy mindenképp kapcsolatban áll az erkölccsel. 
Párbeszédet folytat vele, „szituáció” fűzi hozzá. Ezzel 
összefüggésben lesz utópista is.

Akkor is, ha nem ír ideális államról, vagy alkot meg 
igazságos társadalmat felkínáló programot, naiv ártatlan
sággal, vagy tudományos igénnyel egyengetve a régi le
rombolásának útját. Ha csupán bemutat, megjelenít, leír, 
akár a legszűkebb magánélet világára szorítkozva csak. 
Ilyen értelemben minden mű és életmű megannyi külön 
bejáratú utópia is, etikai vagy esztétikai fogantatású, min
den kézzelfogható világjavító szándék nélkül is, minél 
„szuverénebb” alkotásról van szó, annál inkább. Kötődjék 
bár valamilyen ideológiához vagy sem, gyakran még kife
jezett kritikai hozzáállás nélkül is kiváltója, elindítója, fel



vagy újraélesztője lesz valamilyen ideológiának, befolyá
so lja  valamilyen ember- vagy társadalomjavító eszme- 
rendszernek. S használati tárgya is, eszköze, játékszere, 
amit az ideológiák hordozói felhasználhatnak. Élve vele 
vagy visszaélve, bizonyítva-bizonygatva általa mindannak 
károsságát, erkölcstelenségét és embertelenségét, amivel 
szemben állnak. Lám, ilyen rossz ez a világ -  ami csak
ugyan rossz is. Épp csak nem bizonyos, hogy azért rossz, 
amiért a kérdéses ideológia annak véli, még kevésbé, 
hogy az ideológia elképzelései szerint változtatható vagy 
„váltható” meg. De azért az irodalom vagy filozófia egészé
ből sugárzó kép sokkal inkább változ(tat)ást sürgető, radi
kalizmust és forradalm iságot felszító, mozgósító, semmint 
belenyugvást sugalló. A leírt rossz révén pedig, mintha 
csak valami szőnyeg fonákját néznénk, a negatívumok 
pozitív ellenképét is megtalálhatjuk.

Úgyhogy belőle napjainkban még Lukács György „kri
tikai realizmusáénak koncepciója is sajátos groteszkség- 
gel rajzolódhat ki: mintha az irodalom évszázadokon, sőt 
évezredeken át azért alkotta volna meg remekműveit, hogy 
előkészítsen egy olyan világot, amely olyan tökéletes lesz, 
hogy -  nem is lesz benne szükség irodalomra. Amíg csak 
a megvalósítására irányuló kísérlet, mármint az, hogy ez a 
tökéletesnek szánt világ minden korábbinál elviselhetetle
nebbre és borzalmasabbra sikerült, véget nem vetett en
nek a fenyegető illúziónak.

Elméletileg is újra utópiává változtatva vissza azt, ami 
gyakorlatilag antiutópia lehetett csupán.

Nem mintha az utópia végleges lehetetlenülése nem 
hagyott volna tagadhatatlanul űrt is maga után. Mivel a 
gondolkodó és alkotó világa enélkül menthetetlenül külön 
bejáratú utópia lehet csak.

(1990)



CSILLAGKERESES, 
SZEREPKERESÉS

„Négyszáz vagy ötszáz évvel ezelőtt -  a történelmi 
tudat jelen korszakának hajnalán -  hogy (egyébként helye
sen) megkülönböztessék korukat a középkortól, az embe
rek kiagyalták az újkor elnevezést. Abban a tévhitben éltek 
ugyanis, hogy ez az »új« kor örökéletű lesz" -  olvasom a 
magyar származású amerikai történész, John Lukacs A 
párviadal c. írásában, a Nagyvilág folyóiratban. Anno Do- 
mini 1992 májusában érezvén kapóra jöttnek a fenti soro
kat annak a hosszú történelmi korszaknak végetértéről, 
melynek során a mai értelemben vett civilizáció voltakép
pen kialakult, alapvetően változtatva meg bolygónkon az 
ember életformáját. Legfőképpen fokozódó felgyorsulásá
val téve érzékelhetővé a történelem mozgását, törekvését 
valamilyen, menet közben feltételezhető cél felé, s hozva 
létre így a „haladás” fogalmát is. Sőt „belehallásunkat” is 
e fogalomba, hiszen a haladás önmagában, ha elég ébe
rek vagyunk illúziónkkal szemben, nem feltétlenül jelent 
emelkedést is -  elvégre a lejtőn lefelé vagy a sír felé is lehet 
haladni. Vagy felfelé a kaptatón, valamitől űzetve, akár még 
növekvő sebességgel is, a tetőponton túl tátongó szaka
dék felé. Csak hát a haladás fogalmán többnyire még ma 
sem ezt értjük.

Nem mintha a történelem „haladásaként értelmezett 
mozgása mindeddig sétagaloppnak számított volna. De 
hát éppen a kételyek eloszlatására született meg egyebek 
mellett Hegel napjainkban egyre vitatottabbnak tetsző 
tétele is a „történelem cselé"-ről, az egész dialektikus fej
lődésszemlélettel egyetemben, ideértve annak „talpra állí
tott” marxi változatát is. Megerősítve a darwinival is, az 
élővilág evolúciójáról, a mind tökéletesebb fajok színre 
lépéséről és eluralkodásáról a kezdetlegesebbek rovására, 
akkor is lelkesültséget sugallón, ha az ennek nyomán tá
madó kép csupán némi logikai bukfenc árán hat optimis



tának. Mert ugyan miért vezetne el az emberi nemen belüli 
létért való küzdelem szükségképpen önmaga megszűné
séhez? Mármint az emberek közötti egyenlőtlenség felszá
molásához, az igazságosságában tökéletes, ugyanakkor 
szabad „osztálynélküli” társadalomhoz.

Mindahhoz, ami épp napjainkban, most századunk vé
gén bizonyult végképp utópiának.

Mifelénk, a nemrég kiszenvedett szocializmus térsége
iben sokak számára a „haladás megszűnésének” látszatát 
keltve annak ellenére is, hogy ezt a bizonyos haladás-fo- 
galmat mégsem lenne szabad összekeverni az egyenlő
ség utópiája megvalósulásának lehetőségével. Ám vele 
szembeállítani sem, hiszen ha valaki az emberek közötti 
különbségek és érdekellentétek növekedését, a jogfosz- 
tottság és a „kizsákmányolás” fokozódását, a diktatórikus 
államberendezés térnyerését minősítené haladásnak vagy 
fejlődésnek, nyilván keveseknél találna egyetértésre. Ha
sonlóan ahhoz, aki a tudományos kutatások leállításában, 
vagy a technikai civilizáció leépítésében, az urbánus élet
forma megszüntetésében, esetleg a nemzetiségi-törzsi tár
sadalom újraélesztésében jelölné meg a célt -  vagy netán 
a fára való „visszamászásban”. Pedig elgondolkodtató ér
veket felhozni akár ezek mellett is lehet, még ha a haladás 
vagy fejlődés fogalma nem is velük forrt össze. Hanem 
azzal, ami „hasznos”, ami „jó", méghozzá a többség szá
mára, ami „igazságosabb”, „szabadabb”, „demokratiku
sabb”, függetlenül e kategóriáink általánosságától és attól, 
hogy ezek ellentétbe is kerülhetnek egymással. Vagyis a 
haladás-fejlődés e fogalomköre felfogásunkban szükség
képpen kötődik a társadalmi kiegyenlítődés, az emancipá- 
lódás folyamatához, mindahhoz, amiből Európa és nyo
mában a világ úgy-ahogy, de sok mindent megvalósított. 
Olyképpen jutva el, mindinkább belebonyolódva ellent
mondásaiba, egy bizonyos pontig, amelyen túl már saját 
értékeit, eddigi eredményeit teszi kérdésessé, sodorja ve
szedelembe.

Miközben egy szerepet is megkérdőjelez. A folyamat 
elindítójáét, alakítójáét, hordozójáét. Az értelmiségiét, az



„írástudóét”. Egyre inkább olyan benyomást keltve, hogy 
az szerepként elveszett, hogy szerepünket elveszítettük. 
Iránymutató csillagával, csillagunkkal együtt, éppen e csil
lagvesztés következtében.

*

Mert ha értelmiségiről esik szó, „írástudóról”, valójában 
egy meghatározott szerepre gondolunk, s „típusra” is. Már- 
már egy „emberfajtára”, melyet egyfelől alkata predesztinál 
a szerepre, másfelől a szerep idomítja magához, formálja 
saját képére és hasonlatosságára, kialakítva a szerep (és 
a szereplő) mítoszát is tudatunkban, s elvárásainkat a sze
reppel szemben.

Ámde milyen is ez a szerep annak az újkornak a ter
mékeként, amely John Lukacs szerint immár lezárult?

Lévén eszerint sokkal korhoz kötöttebb magánál az 
értelmiséginél általában, s még inkább az értelmiségnél. 
Amennyiben ez utóbbin valamilyen szociális képződ
ményt, csoportot, „réteget” értünk, s amelyet így, „minden
koriként” értelmezve, akár még az emberré válás kez
deteihez is hozzáköthetünk. Legősibb változatát a sámán
ban, táltosban, varázslóban látva, feltéve, hogy tiszte kü
lönvált a nemzetség- vagy törzsfőjétől, az államhatalom 
csírájának hordozójáétól -  segítőjeként társulva hozzá, s 
nem vele szembekerülve. De nem kerül vele szembe még 
papként sem az archaikus civilizációkban, inkább lesz tá
masza, a földi hatalom földöntúliságának igazolója, vagy 
ha mégis összeütközik vele, anélkül bukik el, hogy nyoma 
maradna. Bár kétséges, lehet-e nyomtalanul maradt egy
kori létét akár feltételezni is? E korok kultúrája, racionális 
részelemétől eltekintve, egészként még túlságosan is 
transzcendens és irracionális, semhogy elemei racionális 
szempontok alapján polarizálódjanak, még ha a szerep
hordozót némi joggal vélhetjük is racionális alkatúnak, ki
emelkedő intellektuális adottságúnak -  elvégre az ősi 
kultuszokból kinövő „scientia sacra" ismeretei, főleg a csil
lagászat és a matematika terén, mintha mégiscsak ezt 
sugallnák. Ezért tetszik úgy, hogy első előképe a körvona



lazni próbáit szerepnek a bibliai prófétákkal jelentkezik, 
nem elszakadva még a vallástól, ámde Izráel egy és igaz 
Istenét, Törvényét és népét az uralkodói és papi hatalom
mal szemben is védelmezve. Eltérően az antik világ filozó
fusától, akivel a világi gondolkodó is megszületik, nem 
feltétlenül írásban hirdetve tanításait, de Szókratészban 
testet öltve, nézeteiért nyomban vállalva a halált is, egy
szerre teremtve őstípust és eszményképet. Hogy azután, 
világa letűnésével, újra a vallásba húzódjon vissza. Nem 
mintha nem lappangana valahol a kereszténységben is, 
csakhogy itt, az alapító atyákat követően, legfőbb jellem
zőjét veszti el: belső függetlenségét. Még ha eretnekként 
Húsz János vagy Savonarola sorsára jut is, mert ők inkább 
a forradalmárt előlegezik, főleg az utóbbi, aki rémuralmat 
megvalósító hatalomtartóként sem utolsó, mielőtt máglyán 
végezné. Ezért lesz az újkori írástudó alakjának inkább 
Erasmus az igazi reprezentánsa, kritikusságával, szarkasz- 
tikusságával és toleranciájával egyaránt a „korszerű" értel
miségi vonásait egyesítve magában. Mindenekelőtt a mo
ralista attribútumait ruházva rá az író és gondolkodó 
szerepkörére. S aztán Swiftben ugyanúgy újrainkarnálód- 
va, mint Voltaire-ben sőt Moliére-ben -  egészen Bemard 
Shaw-ig vagy akár Dürrenmattig. Mind többször mutatkoz
va, Tolsztoj monumentálisán etikus komolysága és Tho- 
más Mann előkelő iróniája mellett is, bohócsipkában.

Komédiásként tehát, fokozottabb szerepszerűséggel, 
sőt szerepet játszón. Ami önmagában még nem lenne baj, 
hiszen szerepet lehet jól is játszani -  ámde rosszul is, 
persze. Őszintén rosszul, miért ne? Ám ahol a szerepját
szás eluralkodik, ott többnyire a szerepben tetszelgés le
hetősége is fennáll, az önmagunknak hazudásáé, amit már 
mindössze egy lépés választ el a „csak" másoknak hazu- 
dástól, a tudatossá válás lépése. Ha úgy tetszik, az öntu
datlan árulástól a tudatosig.

*

De hát a „haladás századainak” feladatai, lényegükből 
fakadóan, szerepkínálók. Hiszen a szellemi és társadalmi



mozgás gondolkodói-írástudói működés eredménye is, és 
mint ilyen serkent további „eszmetermelésre”. Egyebek 
mellett bálványdöntögetésre, lázadásra is, amit a közgon
dolkodás mind kevésbé ítél el egyértelműen: az enciklope- 
disták Franciaországában hosszabb-rövidebb időre a 
Bastille-ba kerülni népszerűségnövelő érdemnek számít. 
Szalon-érdemnek egy szalon-társadalomban, ahol az írás
tudói szerep inkább tekintélyromboló, mint -tisztelő, inkább 
„destruktív*, mint „konstruktív”, mivel a szent és komoly 
dolgokra való frivol fittyet hányás számít divatnak, ide értve 
az ateizmust is -  nem annyira érveivel hatva, inkább eroti
kusán borzongató ajzószereként egy túlfinomuttan feminin 
kultúrának. Nem mintha a kor eszmekészlete nem lenne 
komoly és nagy horderejű, hiszen az európai gondolkodás 
máig érvényesnek számító koordináta-rendszerét lényegé
ben ez alakítja ki, de azért ez a szellemiség inkább lelep
lező, s a fennálló rend ellen irányuló, legalábbis ami 
„szellemesként” élvezhető ma is belőle, mert ami komoly, 
többnyire szárazon unalmas, elviselhetetlenül didaktikus, 
átlátszóan tendenciózus. Még ha a tendencia, az irányult
ság, az „eszmei mondanivaló”, túl a gyönyörködtetésen 
vagy szórakoztatáson, ekkor válik is többé-kevésbé köve
telményévé még a szépirodalmi alkotásnak is. Mindmáig 
érvényesen is akár, mert ha a „kilógó lólábért” nem is 
lelkesedünk, ha csak egy kicsit is profi olvasók vagyunk, 
mégiscsak azt igyekszünk a műből kihüvelyezni, „miért is 
írta meg” szerzője tulajdonképpen? Mindenesetre a „világ
nézet”, nem feltétlenül a politikai, de a „filozófiai” („világlá
tás”- vagy „világképeként) elvárt a költőtől, a regény- vagy 
drámaírótól is, nem kevésbé pedig az „állásfoglalás” vala
mi mellett vagy ellen legalább. Azzal, hogy az alkotó szá
mára az utóbbi látszik elegánsabbnak, kevésbé kockáza
tosnak. Megnyilvánulásaképp annak az időközben meg
kopottá és bécsületét vesztetté vált angazsáltságnak, 
amely mindenképpen a felvilágosodás korában vált részé
vé az „írástudó” szerepkörének.

„Haladó” mivoltából fakadóan részrehajlóként is, hogy
ha úgy tetszik. Mindenekelőtt az Ész, a Ráció szószólója



ként, szemben az „előítéletekkel", a tekintéllyel, a vallással 
és az irracionalizmus minden egyéb változatával. Materia
listaként szemben az idealizmussal, ateistaként az istenhit
tel. Radikálisként a konzervativizmussal, sőt forradal
márként a reakcióval. Végül, de nem utolsósorban pedig: 
utópistaként -  szemben a realitással.

*

Ezzel is függ össze az „írástudó” fokozatos értékvesz
tése, sőt „árulóvá” válása Aszerint persze, hogy honnan 
is nézzük. Hiszen az angazsáltság vagy elkötelezettség 
nem csupán állásfoglalásra való készséget jelent, hanem 
valamilyen „ügy” szolgálatába szegődést, alkalmasint tar
tozást is valamilyen „táborhoz”, hogy a valamilyen párt 
soraiba lépésről, s a pártfegyelem vállalásáról ne is beszél
jünk. Mármint az írástudói függetlenségnek arról a feladá
sáról, ami, leglényegét tekintve a szerepnek, alighanem 
azonos is az árulással.

Még ha a szerep devalválódása szétválaszthatatlanul 
egybekapcsolódik is az „ügy” hatalomra kerülésével, az 
utópia megvalósításának kísérletével. Azzal, hogy az utó
pia óhatatlanul átcsapott önmaga ellentétébe. Messze a 
szerepet kialakító Nyugat-Európától, Oroszországban, 
ahol Leninék forradalommá magasztosított államcsínyével 
állítólag a munkásosztály került hatalomra, valójában pe
dig az értelmiség -  ismét csak állítólag, mivel ez a ma 
divatos állítás, attól tartok, szintén nem igaz. Mindenesetre 
Nyugaton, baloldali körökben, az irányítatlan orosz óriás
hajó kormányrúdját megragadó bolsevik vezérkart szu- 
perentellektüelek együtteseként ünnepük, s tagjai közül 
néhányan talán meg is feleltek ennek a minősítésnek -  
amíg megmaradtak pusztán elméleti forradalmárnak. Amíg 
nem az elmélet gyakorlatba való átültetéséből kellett vizs
gázniuk, még ha feltehető is, hogy helyüket mások se 
lettek volna képesek jobban megállni. Nem annak feltéte
leit teremtve meg, hogy maguk is menthetetlenül áldoza
tául essenek a forradalmak tulajdon gyermekeiket felfaló 
folyamatának, átengedve a terepet a nyomukba lépőknek,



akik, ha egyáltalán értemiségiek, elittulajdonságokkal alig
ha büszkélkedhetnek. Ha ugyan nem olyan kontraszelek
ciós folyamat termékei, ahol legfeljebb a túlélés és az 
erkölcsi gátlástalanság intelligenciája számít kivál(aszt)ó 
tulajdonságnak. Miközben Nyugaton, főleg a forradalmak 
klasszikus francia hazájában, a szerep tovább él, de jósze
rével éppen a bolsevizmus világtörténelmi feladata iránt 
táplált illúziója miatt devalválódik -  fűtve mindenekelőtt sa
ját társadalmával szembeni indulataitól, a „mandarinok" 
burzsoának aposztrofált „szülőosztálya” iránti megvetésé
től és gyűlöletétől. Mert mintha csak az apa-komplexusból 
fakadó forradalmár kamaszpózát féltve nem vennék észre, 
miképpen tűnnek el az írástudók a süllyesztőben, vagy 
süllyednek apologétákká az „ígéret földjén”: Gorkij önma
ga hamisítványaként reprezentál, miközben nyugati pálya
társai, Aragon, Barbusse, Romain Rolland, Martin Ander- 
sen-Nexö, megannyi csúcsreprezentánsaként a szintén 
szellemi nagyságnak számító Lukács György körvonalazta 
„kritikai realizmusának, az egészről nem látszanak tudo
mást venni. Nem csupán vétkesek közt néma cinkosként, 
hanem aktív bűnpártolóként is, mivel a leleplező hiteha- 
gyottakat, Koestlert, Orwellt, ugyanezen okokból igyekez
tek diszkreditálni, amelyek miatt később Szolzsenyicin is 
átkerül az ellentáborba. Amíg fennáll, részben a bolseviz
mus jobboldali hasonmás-ellenlábasát, a földrajzilag hoz
zájuk közelebb eső fasizmust érezve nagyobb veszélynek, 
de „dialektikus önámjtásuktól” vezérelten a „proletárdikta
túra” erőszak-befektetésének megtérülését is remiéve. 
Nem így tenni a kapitalizmus fennmaradásába való bele
törődéssel lenne egyértelmű számukra. Emiatt a „taktikai 
csend" Sartre-nál is, aki gondolkodói látszatfüggetlensége 
ellenére is hallgat a gulágokról. S akinek emiatt lett vége 
Camus-vel való barátságának, s ugyanezért minősül szél
hámosnak Faludy Györgynél is a Pokolbeli víg napjaim
ban, amelynek egyik epizódjában az írástudói árulást 
egykor definiáló Julién Benda magabiztos szenilitása is 
siralmasan hat. Vélt csillagára függesztett tekintete ellenére 
is csillagvesztettnek.



Félő, hogy irracionális hűsége folytán a Ráció csillagá
hoz lett hűtlen. Hisz az ideológiához való kötődés az „em
beriség lelkiismeretének" szerepével akkor is össze
egyeztethetetlen, ha ez az ideológia történetesen az Ész 
és a Tudomány jegyében fogant.

*

Utólag nemcsak „okosnak lenni" könnyű, hanem ítél
kezni is. Es hát a történelmet, vagy ha úgy tetszik, a „szel
lemtörténetet", ha nem is feltétlenül a győztesek írják, de 
mindenképpen a győzelemre vagy vereségre visszatekin
tők. Érezzék bár magukat győztesnek vagy vesztesnek -  
azt követően, hogy a „két világrendszer” közötti küzdelem, 
legalábbis abban a formában, ahogyan eddig meghatároz
ta a világtörténelmet, úgy tűnik, végleg eldőlt. Nemcsak a 
fokozatosan „reálszocializmussá” ernyedő, majd léket 
kapva végképp ronggyá roskadó bolsevizmus vereségé
vel, hanem a forradalomközpontú radikalizmuséval is, ami 
nem kevesek szemében tűnik a Ráció vereségének. Bár
mennyire hiba is nem figyelembe venni, hogy a szóban 
forgó radikalizmus, amely legfőképpen a felvilágosodás 
korából veszi eredetét, reformterveit és progresszív intéz
kedéseit, világmegváltoztató programjait mindenekelőtt az 
államra, az államhatalom megragadására alapozta, az 
ember, az állampolgár, az alattvaló olyan fokú kondicionál- 
hatóságát, átformálhatóságát tételezve fel, amelyet a gya
korlat semmiképp sem igazolhatott. Nem számolva eléggé 
az ember „természetével”, irracionális vonásaival, sőt ilyen 
természetű szükségleteivel, illetve azzal, hogy tömeghasz
nálatra leegyszerűsítetten és egyeduralmi helyzetben a 
legracionálisabb eszmékre és a legtudományosabb isme
retekre alapozott ideológia, következményeit tekintve, a 
legobskúrusabbakkal és legirracionálisabbakkal lesz 
egyenértékű. Emiatt is esik szó napjainkban mindennemű 
ideológia, mondhatni az Ideológia vereségéről.

Számunkra most már (s nemcsak itt) annyira nyilván
valóan, hogy szinte lehetetlen nem megkérdezni: hogyan 
tévedhetett ekkorát az írástudóknak ez a kiválasztott hada?



Miért választotta azt az oldalt, amit választott? Miért hitt oly 
sokáig eszméinek győzelmében -  akkor is, ha részben 
talán egy számunkra hosszú időn át fennálló, hol szigo
rúbb, hol hanyagabb szűrőberendezés működése folytán 
hatott kiválasztottnak?

Hiszen főleg róluk hallottunk, őket olvastuk.
*

Nézzük hát magunkat inkább! Hogyan éltük meg a 
történelmi tévút évtizedeit? Mi, az Édentől keletre élők, 
peremvidékiek, kelet-közép-európaiak, kelet-európaiak, 
balkániak, nem magyarok és magyarok, vagy éppen dél
vidékiek, vajdaságiak, jugó-magyarok. írástudóként vagy 
inkább írástudói szerepet játszón. Mi, ötven és hatvan közt 
járók, vagy ötvenes éveinkbe épp csak belépők. Nem sok
kal a második világháború előtt vagy alatt születettek, de- 
rengőn emlékezve csak a háború előttire vagy még úgy 
sem, ámde társadalmilag-politikailag mindenképpen a 
szocialistának mondott rendszerbe beleeszmélve. Úgy- 
ahogy sínre tetten vagy nem is tetten háborús, „felszaba
dulási” vagy „padláslesöprési” traumákat elszenvedett 
szüléinktől, akik az „épülő új világért” többnyire nem lelke
sedtek ugyan, de azért alakoskodni megtartottak minket
-  és akik „öntudatra ébredésünk” éveiben könnyen tűntek 
szemünkben elmaradottnak, vidékinek, kispolgárnak, oly
kor reakciósnak. Hiszen az ifjúság, az irodalmi hajlamú 
mindig lázadó -  és hát az otthon sokszor konyha- vagy 
istállószagú, esetleg tömjénillatú értékrendje ellen lázadni 
kockázatmentesebb, mint a rendszer ellen. Főleg ha a 
rendszer a fiatalok szövetségesének mutatkozva igazolja 
is meglátásainkat, amelyek talán nem is igazán a miénk. 
Inkább csak afféle irodalmi táplálékként rágatlanul lenyel
tek, emésztetlenek, és hát minél mohóbb irodalomfalók 
vagyunk, minél többfélét habzsolunk, minél „urbánusab- 
bak” és „európaiabbak” akarunk lenni, annál nyilvánva
lóbb szemünkben, hogy az irodalom és az író „haladó” 
dolog, illetve ilyen személyiség, aki évszázadók óta az 
„elnyomottak és kizsákmányoltak” mellett száll síkra, ha



ugyan nem a kezdetek óta. „Progresszívan", sőt forradal
márként, lényegében a „történelem menetirányával” össz
hangban -  amivel, ha nem is mindig veszélyes, de 
mindenképpen kényelmetlen, sőt szégyellnivaló szembe
kerülni. Nem mintha nem vettük volna észre a körülöttünk, 
a velünk és másokkal történteket-történőket, ám ha kicsit 
a marxi eszmékbe is beleszagoltunk, vagy csupán nem 
fogtuk be az orrunkat, hamar megtanulhattuk, hogy a ha
ladásnak az a bizonyos útja nem sima és nem egyenes, 
hanem rögös és tekervényes, „ellentmondásos”, nemegy
szer az irgalmat nem ismerő leszámolás is „történelmi 
szükségszerűség”. Sőt, minél kevésbé brossúra-szinten s 
a marxizmus klasszikusaiba éppúgy belemélyedve tettük 
ezt, mint a modernnek és függetlennek érzett nyugati (I) 
marxisták írásaiba temetkezve, egészen a disszidensnek 
minősülőkig, annál inkább beletanultunk a „dialektikus” 
gondolkodásba. „Táguló horizontunk” ellenére az önma
gunk előtti kimagyarázkodáshoz is „felvérteződve”. Amel
lett, hogy a történelem „könyörtelen logikájának” kultusza 
lélektani csapdákat is rejt, lehetőségeket az erő(szak) kul
tusz „intellektuálisabb” kiélésére, a magunk fölényéére is, 
beavatottként sok olyasmit vélve érteni, amit nem ért akár
ki. Elvégre Marx vagy Engels ízekre szedő elemzései, s 
még inkább pamfletszerű vitairatai, akkor is esztétikai élve
zet forrásai lehetnek, ha ellenfeleik érvelése ismeretlen ma
rad előttünk. Lenin zseniálisan brutális ledorongolásai is 
akár, a maguk nemében.

Bár itt, a magunk titói égalja alatt, a képbe más is 
belejátszik még: a szembefordulás a sztálini úttal. Elhitetve, 
hogy a „miénk" igazibb és igazabb lesz. De ilyen az „ön
igazgatás” és az „elnemkötelezettség” hatása is, nem is 
csupán minket, hanem Erich Fromm méretű gondolkodó
kat is megtévesztően. Ezért van az, hogy ’56-ban a rádió 
mellett reménykedünk, majd kétségbeesünk, de mivel a 
titói politika enyhén szólva kétszínű húzásairól nem sokat 
tudunk meg, elhisszük, hogy szakadár-bolsevizmusunk 
egyensúly-politikája mást nem is tehet, mint amit tesz, sőt 
a nekünk határon túli 56-os forradalom idővel mindinkább



forrófejű „rúd elé futásnak” tűnik, olyanfajta nehezen elhe
lyezhető zavarórepülésnek, ami a vágyott-remélt „demok
ratizálódást” egy időre visszavetette. Ami viszont a '68-as 
prágai tavasz idején tőlünk karnyújtásnyira bukik el, még
hozzá a nyugat-erópai diákforradalmaknak azzal a macs
kazenéjével egyidőben, amelynek újbalos hangzavarába 
forradalmasdit játszó aranyifjak Mao-kultusza éppúgy be
lefér, mint Che Guevaráé. Egy ideig még zsivajának elcsi- 
tulását követően is Baader-Meinhofék bombái ellenére. 
Nem utolsósorban Marcuse elméleti megalapozása (vagy 
annak látszata), na meg Sartre, Moravia, Böll kacérkodása 
révén is valamiféle radikálisan forradalmi megújhodás 
„szintézisének” délibábját vetítve elénk. Mert hát mi kellene 
más, mint egyfelől a „bürokráciával” leszámolni „csak", 
másfelől a tőkés társadalmi renddel „mindössze”. Miköz
ben, hasonlóan „táborbeli” pályatársainkhoz, úgy-ahogy 
még kritikusan is szemléljük világunkat, „kipellengérezzük 
visszásságait", ezópusi nyelven szólva vagy éppen avant
gárd kódolás segítségével értve egymást félszavakból is, 
másodrendűnek tartva, hogy a közönség is ért-e bennün
ket. Fontosabb, hogy megjelenjünk, ezért engedünk lektori 
rá- vagy lebeszéléseknek, szövegünkbe a lealkudhatót le
hetőleg úgy kalkulálva be, hogy némi „éle”, mégis marad
jon, bár néha, a tiszteletdij felvétele után, belenyugszunk 
az „elfektetésbe”. Még ha meg is esik, hogy önérzetesen 
visszavonjuk kéziratunkat, ha meg visszakapjuk, szívesen 
hitetjük el magunkkal, hogy ez nem minőségi okokból tör
tént -  szívesebben vennénk, ha megjelenése után betilta
nák. Mert egy kis összetűzés a hatalommal mindig „jó 
pont”, ám ha a hatalom szemében szerzünk ilyet, ki nem 
tisztítható folttá minősül, óvatos duhajként, de tudjuk, mi 
illik. Azt is, hogy mi a prostitúció, főleg ha az a politikai 
karrierre, alkalmasint a diplomáciai pályára való átnyerge- 
lés érdekében történik.

így reménykedünk, meg-megújuló hullámokban jutva 
el a soron következő hideg zuhanyig. Holmi „kibontako
zásban" bízva talán, valamilyen „feloldódásban”. Értve 
ezen valamiféle kettőből harmadikat létrehozó egybeolva



dását a szemben álló világrendeknek. Hiszen a demokrá
cia, a hozzá tartozó szabadságjogokkal, toleranciával, plu
ralizmussal persze hogy kellene. De természetesen kapita
lizmus nélkül, hiszen nem vagyunk gazdagok, s így a gaz
dagokat sem szeretjük, sőt a meggazdagodás reményét 
sem érezzük az önmagukról formált képbe illőnek. De kel
lene a szociális biztonság is, teljes foglalkoztatottsággal és 
államilag dotált könyvkiadással együtt, diktatúra-mente- 
sen, kötelezően vallott vagy csupán hallgatólagosan tisz
telt ideológia nélkül, cenzúra nélkül, politikai rendőrség 
nélkül.

Mert a gazdasághoz nem értünk, s különben is unal
mas.

*

Amíg csak végleg ki nem derül a tertlum non datur, 
hogy harmadik út valóban nincs, s hogy a kettő közül is 
csupán egy maradt. Nem az, amelyre a harmadik elszánt 
tagadói esküdtek, hanem a másik. Amelyen vissza kell 
menni: a hosszú tetszhalálból újraéledő nacionalizmusig, 
a potenciális, sőt gyakorlati fasizmusig, alkalmasint egy 
(vagy több?) negyven-egynéhány éve abbamaradt „etni
kai” háború folytatásáig. Vagy ha nem, hát a múlt századi 
rablókapitalizmusig -  mivel a „szociális piacgazdaság" 
egyelőre még „piac” sem, nem hogy „szociális” is lenne.

„Érett” formájában sem holmi Paradicsom, nem olyan 
beteljesülés, amilyennek a rácsok közül kitekintve látszott 
még nemrég, még kevésbé a „történelem vége", ellenkező 
előjelű révbe érés -  szemben „az emberiség igazi történel
mének” kezdetével.

Hiszen napjaink Los Angeleséről is megtudhattam 
nemrég egy rádiókommentárból, hogy az elmúlt évtizedek
ben ugyanúgy a „csendes apartheid” jellemezte, mint az 
USA egészét. Még ha nem is csupán a kaliforniai metro
polis főpolgármestere fekete bőrű, hanem az Egyesült Ál
lamok nagyvezérkarának főnöke is. De hát ez az a látszat, 
ami csal, sőt az ilyen látszattal lehet csalni. Bár nem is kell 
tudatosan csalni vele, a látszat e nélkül is csalóka. Ahogy



csalóka látszat számunkra a Nyugat általában is, nem teg
nap óta árulkodva idealizáló hajlamainkról. Mert mintha 
időnként és pillanatokra ébrednénk csak rá, hogy ott sem 
fenékig tejfel. Példának okáért a németországi közalkalma
zottak sztrájkja idején, aminek fegyelmezettsége nem ha
sonlítható ugyan a Los Angelesben történtek fosztogató 
dühöngéséhez, de azért mindkettő „szociális feszültség” 
megjelöléssel bizonyul címkézhetőnek. Főleg Los Angeles 
esetében támasztva olyan gondolatokat, hogy napjaink
ban a „proletár” szó könnyen visszanyerheti az ókori Ró
mát idéző eredeti tartalmát, visszaminősülve nincstelen 
ingyenétővé. Kenyeret és cirkuszt igénylő, eleve munka- 
nélküliségre kárhoztatott állami eltartottá, aki önhibáján kí
vül soha nem tehet szert sem szaktudásra, sem munka
erkölcsre. Nem feltétlenül kenyéréhség miatt kapva min
den lázadásra szító ürügyön, legyen bár az mégoly felhá
borító, hanem cirkuszéhségét is csillapítva, jobb híján 
fosztogatással jutva cirkuszt házhoz szállító elektronikus 
csodamasinákhoz, rabló zsoldosként is akár, mint mife
lénk, égő otthonok lángjai mellett járva győzelmi táncot, 
ahelyett, hogy földet túrva, munkapad vagy íróasztal fölé 
görnyedve jutna ugyanilyen földi javakhoz.

Úgyhogy a kérdés önmagától adódik: mi lesz, ha a 
szociális feszültségek nacionalista kanalizálása is csődöt 
mond, s ami leglényegét tekintve szociális, ilyenként is 
kerül felszínre? Kezdetben talán Los Angeles-i típusú dü
höngések formájában, de a dolgok természetéből adódó
an hamarosan valamilyen ideológiát is fabrikálva magá
nak, igazolásaként az erőszaknak, valamiféle kiút víziójá
val. Mindenekelőtt azért Idézve fel holmi radikális balolda- 
liságot, ha úgy tetszik, a „neokommunizmus” kísértetőt, 
mert a „szocialista forradalom” mutatványának megismé- 
telhetetlenségével inkább csak a beavatottak vannak tisz
tában, ám a már ma és holnap még inkább éhezők 
emlékezetében, ha az egyszer volt szocializmus tájaira 
gondolok, akár a joggal kárhoztatott bolsevizmus számos 
áldása is felidéződhet -  mindaz, ami újsütetű csalódások 
tükrében ilyennek látszhat. És hát térségeink fiatalabb



nemzedékei inkább csak a diktatúra későbbi „lágyabb” 
szakaszára emlékezhetnek, amikor a totális rendszerek ök
le viszonylag kevesekre, jobbára illőképpen meghunyász
kodni képtelen, s nem is mindig írástudatlan izgágákra 
nehezedett, olyanokra, akik nem feltétlenül érdemelnek fi
gyelmet. De nem emlékezhetnek e fiatalabb nemzedékek 
a kezdetek tömeges terrorjára is, amit a róla csupárf má
sodkézből értesülök hihetnek akár túlzásnak vagy éppen 
elrettentő rágalomnak is. Úgyhogy e ma még csak lappan
gó kísértettől tartani itt sem egészen alaptalan, de ott, 
abban a technikailag legfejlettebb civilizációban sem, 
amelynek társadalom alatti és fajilag is körülhatárolható 
nyomorgócai lehetnek majd valamilyen neokommunizmus 
tűzfészkeivé, éppen mert az ott élők nem tapasztalták még 
saját, jobbára fekete bőrükön azt a „csöbörből vödörbe” 
élményt, amit az eurázsiai kontinens több mint felének 
lakói a maguk fehér és sárga bőrén egyszer már érezhet
ték. Netán épp azért izzadva ki magukból saját üdvözítő
nek vélt ideológiájukat, mert megszűntével „a Gonosz 
Birodalma” a forradalom exportőre sem lehet többé, s így 
ez az ideológia felforgató importáruként sem lehet a hata
lomtartók részéről kárhoztatható. Ha tehát létrejönne, valós 
megoldást kínáló voltát igen, ám autentikusságát és vonz
erejét aligha lehet kétségbe vonni.

Még ha kérdés is, hogy egy ilyen ideológiának, amely
nek közelebbi mibenlétéről még aligha lehet sejtelmünk, 
kik lennének megalkotói és hordozói. „írástudókként”, va
lamiféle értelmiségként, hiszen csakis ilyennek minősíthető 
rétegeket vagy inkább embercsoportokat lehet ebbe a sze
repbe beleképzelni. Természetesen nem az „établisse- 
ment" értelmiségét, hiszen az beépültként mért is vágná a 
fát maga alatt, mde az „igazi”, kvalitásai szerint is elitnek 
számító, kritikus értelmiséget sem, mivel az éppen azért 
az, ami, hogy ne sétáljon be még egyszer egy kolosszális 
történelmi tévedésnek ugyanabba a zsákutcájába. Úgy
hogy marad e szerepre egy selejtesebb kvázi-értelmiségi 
garnitúra csak, a lecsúszottak, alulmaradottak és sértődöt
tek seregeként ütve magát egy egyszer már levitézlett, ám



most újabb rohamra induló forradalom holmi élcsapatává. 
Készen arra, hogy fanatizmusból vagy számító kóklerség
ből menjen elébe a válságos helyzetekben mindig vezető 
eszmék és eszmei vezetők után áhítozó türelmetlenek és 
csalódottak óhajainak. Aligha képesen a kenyérre és cir
kuszra éheseket jól is lakatni.

★

Hol a szerep, hol a „csillag” hát? Nemcsak az íróé, az 
„írástudóé", hanem az irodalomé is egyúttal. Még ha az 
irodalom, egészként, nem is kötődött soha a századunk 
végén kimúlt kommunizmushoz és táborához, atágabban 
értelmezett „munkásmozgalomhoz”, forradalmisághoz, 
baloldalisághoz, radikalizmushoz, vagy éppen a jegyük
ben fogant utópiához. Hacsak úgy nem, hogy a társada
lom kritikus szemlélete és ábrázolása immanensen az 
„adott világ” valamilyen meghaladásának igényét „belső 
utópiaként" rejti magában. Ámde az itt körülírt írástudói 
szerepkörre mégsem ez a csillagnélküliség jellemző; emel
lett a „tiszta esztétikumba” menekülés is tünete lehet a 
szerepvesztésnek.

És hát az ideológia-ellenesség is ideologikus magatar
tás, még ha napjainkban sokat hallunk is egy merőben 
pragmatikus világ létrejöttéről. Bár a „pragVna” szó tettet 
jelent, cselekvést, cselekedni viszont csakis valamilyen el
gondolás, ötlet, eszme jegyében lehet, még ha az ideoló
giák, minden ideológia, megszűnését érezzük is kívána
tosnak, s nem valamilyen bejáródon rutincselekvést, be- 
idegződött reflexműködést tekintünk cselekvésnek. Mér
hetetlenül kevesebbet az adott világ puszta elfogadásánál 
is, holott már ez is magában rejti a szerep halálát, ám ha 
ez az elfogadás annak igenlését is jelenti, ami még nincs 
vagy nincs egészen, de nyilván lesz, ami talán jön (persze: 
jön-e?), jószerével a demokráciáét, piacgazdasággal, kon- 
zumtársadalommal és konzumkultúrával, csak mert a „leg
rosszabb” ugyan, de nála jobbat „még nem találtak ki”, s 
ezért ez az igenlés megint csak valamilyen jobbat akarás, 
az utópia akarása, még ha csupán azért érezzük is ideá
lisnak, mert „nincs jobb nála”.



Vagy mert „még nincs itt”. Szűkebb-tágabb térségeink
ben, ahol egyelőre különben sem beszélhetünk az ideoló
giák eltűnéséről.

Ha egyszer burjánzik, sőt többfelé véresen tombol a 
nacionalizmus. Míg a vallás nem csupán őse, de minden 
utána következő ideológiának modellje is. Az ideologikus 
ember pedig nem mindig vallásos, de mindig „hivő”. Még 
ha ateista is vagy vallásellenes.

De „hívő” az írástudó is. Prófétaként, alkalmasint „nem
zeti prófétaiként semmivel sem kevésbé.

Úgyhogy a nacionalizmus kapcsán mindjárt az írástu
dónak ez a periferikus tájainkon őshonos változata is szót 
kér magának. Lévén szerepe főleg itt, Közép- és Kelet-Eu- 
rópa, illetve a Balkán kis népeinek öntudatra ébredésében 
és nemzetté formálódásában jelentős, ámde a nemzeti 
aspirációk túldimenzionálásában is, alkotóként és vátesz- 
ként aszerint minősülve (etikaliag, de nem esztétikailag) 
tiszteletre méltó, sőt magasztos küldetés hordozójának, 
mennyire képes „illetőségi körén" belül maradni. Illyéssel 
szólva: jogot védve, de nem sértve is, nemzetiként, patri
ótaként, de nem nacionalistaként tehát, bármilyen nehéz 
legyen is a kettő közt határt vonni. Hiszen gyakran sértünk 
úgy, hogy azt hisszük, védelmezünk, a fennmaradás jogát 
olykor a „dominancia jogával” tévesztve össze. Vagyis a 
nacionalizmus voltaképpen csapdaként rejlik a patriotiz
musban, s külön annak számonkérésében tulajdon etnikai
nemzeti közösségünk részéről, amiért az idetartozók akkor 
érzik magukénak az írástudót, ha úgy viselkedik, mintha 
kevésbé lenne birtokában az elvonatkoztatás és a tárgyi
lagosság képességének, mint amennyire birtokában van. 
Ám ha öngerjesztő egyoldalúsággal táplálkozik saját népi
nemzeti kultúrájából, még csak „viselkednie” sem kell, 
rossz közérzet nélkül is teljes mellszélességgel állhat a 
nemzeti megalománia szolgálatába. Végkövetkezményei
ben önpusztító mítoszokéba -  az igazi írástudó szerepével 
szembekerülve, s úgy „vezetve vissza önmagához” egy 
népet, ahogyan azt napjainkban kiemelkedőnek számító 
szerb írók, tisztes akadémikusok is tették és teszik, nem



csupán az ártól sodortatva, hanem heroikus martalóc-ha- 
gyományok életre keltésével, voltaképpen a szellemet sza
badítva ki a palackból. Okkal keltve gyanakvást a tájainkon 
lábra kapó hagyománykultusz iránt általában is, nemcsak 
mert aligha mindegy, hogy ez a kultusz valamely nép ha
gyománykészletéből mit hoz felszínre, hanem mert ez a 
hagyományokra hivatkozó mítoszteremtés és ideológia- 
gyártás az írástudó szerepét mintegy fejtetőre állítja. Mert 
így a „nemzeti próféta” nem racionális tartalmat ad át töb
bé, hanem a lentről, a „népiélekből” merített irracionálisat 
racionalizálja és sugározza vissza a feléje fordulóknak, 
infantilis vágyakat és agresszív indulatokat is igazolva, kö
vetőit sokszor környezetükkel és a történelem menetirá
nyával is szembefordítva. Holott napjainkban a „nemzeti 
írástudó" szerepe egyedül és csakis az lehet, hogy népét
nemzetét éppen ezzel a bizonyos menetiránnyal hozza 
összhangba. Vagy inkább hogy érdekeit -  minő felleng
zős! -  veszélyeztetett emberi nemünk egészének érdekei
vel hangolja össze.

Mert azért a menetirányt illetőleg néminemű kételyeink 
szintén lehetnek.

*

Úgy látszik, a halál mégiscsak túl nagy falat az ember 
számára. Alaposan meg kell rágnia, mielőtt lenyelné és 
megemésztené. Ki kellett hát találnia a halál utáni életet -  
jut eszembe a közhelynek számító gondolat, azzal össze
függésben, hogy miképpen is lehetett komolyan venni bár
miféle feltételezést a vallás megszűnéséről. Mert az ember 
akkor sem mond le a lét végső okainak firtatásáról, ha 
csupán olyan válaszokat találhat, amelyekben legfeljebb 
hihet. És ahol hitre van szükség, ott ok van a kételyre, sőt 
a tagadásra is, emiatt is esett szó a kommunista Götter- 
dámmerung előrehaladtával egyre többször a hitről.

Mindenesetre „Isten halála” inkább csak az írástudók 
egy részének tudatában ment végbe belső drámaként, 
kinél a magárahagyatottság szorongását hagyva hátra, ki
nél a felszabadultság hetyke örömmámorát. A többség a



Teremtőt jószerével mégis élőnek érezve, inkább a hozzá 
való ragaszkodásra hajlamos, ha másképp nem, hát a 
konvenciók szintjén, vagy hogy a fenyegető veszedelem 
pillanataiban előszedhesse. De élnek az egyházak is. Egy 
időben úgy tűnt, az intézményesség önéltető erejének kö
vetkeztében csupán, ám napjainkban a felerősödő igé
nyektől is újraéltetve. Mivel a vallás reneszánsza, a 
jelenlegi összkép szerint legalábbis, nyilvánvalónak látszik. 
Nyugaton is, ahol a technicizált és üzletiesedett elidege- 
nültség egyformán lehet a vallásosság sorvasztója és él
tetője is, némileg talán a nemzedékváltás feleselgetéséhez 
igazodó ár-apály jelenséget is mutatva, de a baloldali-for- 
radalmi mítoszok csődje miatt is erőre kapva. S még in
kább (a volt) Keleten, ahol nemcsak az ellenállás egyik 
formája volt, hanem a hatalomvesztés és üldözöttség foly
tán, szinte szó szerint annak „jóvoltából", az egyházak 
erkölcsi megújhodásához is hozzásegített. Más szelekciós 
normák érvényesülése révén, sok szempontból az „írástu
dói alkathoz" hasonló kreatív személyiségtípust vonzva 
magához, akár még azzal a feltevéssel is játszadozni kész
tetve, hogy az írástudói szerep ismét közelebb kerül a 
valláshoz, netán a vallásba húzódik vissza. Némileg felad
va gondolkodói szuverenitását, ám a ma univerzális 
gyógyírrá kikiáltott s ezért utópiának is tetsző piacgazda
ság globális kirakodóvásárának árnyoldalaival is szembe
kerülve. Akár a kereszténységhez csapódjon is, akár más 
kultúrvalláshoz, mindenképpen valamilyen ideológiához 
társulva (de hát az ideológiamentes világ álma, minden 
ellenkező híresztelés ellenére, ismét csak egy változata az 
utópiának), ám a kíméletlen haszonelvűség és az anyagi 
javak féktelen hajszolásának ellenében védelmezve egy 
más értékrendet. Mivel a vallások és az egyházak mind 
kifejezettebb szociális érzékenységre vallóan vesznek át 
sok mindent a teret vesztő baloldaliság értékkategóriáiból 
is, egészen a javak méltányosabb elosztásáig, amit talán 
mégsem mondhatunk végleg idejét múlt követelménynek. 
Nem szólva a vallások nemzetfelettiségéről, ami éppúgy 
ellensúlyozója lehet a nemzetközi tőke cinkos érdekszö-



vétségének, mint az elszabadult nacionalista indulatoknak. 
Még ha az egyházak olykor hordozói és szítói is az utób
biaknak, gyakran nemes nemzetmegtartó hagyományaik 
szellemében esve túlzásba és önnön lényegükkel szem
bekerülve. Nem mintha irracionális gyökereiből és eszmé
iből adódóan a vallás nem hatna más síkon is ellent
mondásosan, a környezetvédelem iránt például megértést 
mutatva, ám a születésszabályozást illetőleg többnyire ne
hezen engedve dogmatikus merevségéből -  holott csakis 
a kettő együtt nyújthatna némi reményt kék bolygónk öko
lógiai katasztrófájának kivédéséhez. Ha tehát az írástudó a 
maga csillagát valahol a vallásos szemlélet és a tudomá
nyos ismeretek metszéspontjában vélné megtalálni, ezt 
nyilván annak reményében tehetné csak, ha a vallások 
közül legalább a világvallásnak számítók képesek lenné
nek lemondani tudományosan nem igazolható és racioná
lis érveléssel nem védelmezhető tanaikról.

Csak hát ez a vallásnak a tudomány transzmissziós 
szíjává válását jelentené a „tudomány alatti” tömegek felé, 
s így értelemszerűen azt is, hogy a vallás megszűnjön 
vallás lenni. Egyben pedig újabb csapdáját is jelentené az 
utópiának, amelyet az írástudónak, még ha szeretné is, 
többnyire nem sikerül elkerülnie. Nem szilva azokról a 
személyiségjegyekről, amelyek az írástudó itt megmutatott 
szerepvállalásában jutnak kifejezésre, s amelyek az elkép
zelt újabbal ellentétbe is kerülhetnek. Kreativitásából eredő 
lázadó hajlamaival, deviánsságával, mindazzal, ami annyi
ra teszi elkötelezettjévé az utópiának, amennyire az utó
pisztikus gondolkodás lényegénél fogva ellentéte a 
vallásos gondolkodásnak. Amiért az elviselhetetlen (vagy 
csak kellemetlen, kényelmetlen) megszüntetésére törek
szik, szemben a vallással, amely az elviselhetetlen elvise
lésére tanít bennünket -  ideértve a vereség elviselését is. 
Az egy időben krisztiánus korszakot is élő Sinkó Ervinnek 
azt a reflexióját juttatva itt eszünkbe, miszerint „egy harcos 
élet végén a Krisztusnál kötni ki mindig vereséget jelent”, 
ha a vereséget megelőző tévedés lényegét alkalmasint 
épp a „harcos élet” heroikus póza jelenti. Maga a vereség



pedig a leszűrendő tanulságot, hogy a világ többé nem 
olyan, mint eddig volt, s így az eddigi szerepet sem kínálja 
többé.

Inkább a szerepváltást, a szerepkeresést. Napjaink csil
lagállása szerint csillagra mutatás helyett inkább csak a 
csillagkeresést.

(1992)
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LÉPHETÜNK-E MÉG?
Válaszkeresés a merre tovább? kérdésre

Merre tovább? Idejében hangzott-e el a kérdés?* 
Nincs-e már késő? -  merül fel mindjárt kezdetben. Mert ha 
tovább akarunk lépni, nem olyan utat kell-e sok vonatko
zásban újra bejárnunk, amelyen egyszer már végighalad
tunk? Ólyan „vívmányokat kivívnunk”, amelyek korábban 
már kezünkben voltak? Épp csak hagytuk őket elveszni.

Mert bármennyire „államszocialista" vagy „pártállami”, 
nemegyszer önigazgatási fedőnevekkel álcázott akadályai 
voltak is annak, hogy előbb tegyük fel magunknak a to
vábblépés, sőt az újrakezdés mikéntjének eme kérdését, 
valahol a hiba bennünk is rejlik. Identitástudatunk fogyaté
kosságában, „identitásigényünk” csökkentségében. Er
nyedtségünkben, lemondó legyintőkészségünkben, túlzott 
óvatosságunkban -  gyávaságunkban.

Mentalitásunkban, hogyha úgy tetszik. Alighanem az 
általános értelemben vett magyar népmentalitásban is, 
ámde konkrétan és ezen belül külön itt is, minálunk, mind
annak kapcsán, ami miatt egy tíz-tizenkét éves dagi gyerek 
képe is felmerül most. Még kikindai emlékeim sorából, a 
hatvanas évek végéről vagy a hetvenesek elejéről, 
mindenesetre abból az időbői még, amikor mindaz, ami 
ma már javában tart, sőt többfelé végső stádiumába érke
zett, nyilvánvalóan kezdetlegesebb fázisában volt. Annak 
idején gyakran a szemem előtt rugdosta a labdát ez a dagi 
gyerek, két, velünk egy házban lakó kéményseprő-cseme
te társaságában. Közülük a kisebbik kiselemista még, azaz 
„tanító bácsis” vagy ,,-nénis", szemben felsős bátyjával -  
aki ilyenformán már a „tanár néptárs” megszólítást gyako
rolhatta. Eltérően Dagitól, aki az általános négy alsó osz
tályának befejezése után, egy ideje a „nastavniče” vagy 
„nastavnice" szóval fordult oktatóihoz. „Tudod, mégis ál

* Vö. az Új Symposion körkérdésével (1989/9. sz.)



lamnyelv” -  hangzott szájából kérdésemre a szülőket szaj
kózó magyarázat, nem kis öntudatról tanúskodva, már- 
már a felsőbbrendűség talapzatáról -  miközben én magyar 
nyelvű sajtónkban egyre arról olvashattam, hogy nincs 
többé államnyelv, nemzeti kisebbség sincs, csakis nemze
tiség van. De vajon nem volt-e a szülőknek a maguk szem
pontjából mégis igazuk, amikor (feltéve, hogy egyáltalán 
kísérték a sajtót) úgy vélekedtek, nem kell olyan nagyon 
komolyan venni, amit az újságok írnak. Feltehetőleg 
„egészséges" paraszti ösztöntől vagy inkább az apa vas- 
utas-öntudatától vezéreltetve -  bármennyire színmagyar 
faluból is'költöztek a városba: hivatalos nevén Vrbicáról, 
kevésbé hivatalos nevén Verbicáról, néhai hivatalos nevén 
Egyházaskérről.

Mert azóta is gyakran tűnődöm ezen az „egészséges” 
ösztönön vagy inkább gyakorlatias józanságon. Nem mint
ha rendkívüli eset lett volna, sőt éppen ezért. Hiszen ki ne 
említhetne közülünk hasonló öntudatról valló kis epizódot, 
ha egyszer magamnak is garmadával akad belőlük. Fel
idézni késztetve azt a gyerekkori barátomat is, aki a nyolc 
általánost még magyarul végezte, és aki egyszer felnőtt
ként csak úgy véletlenül csapódott mellém -  hogy aztán 
az előttem heverő Magyar Szó végigböngészése után 
megjegyezze: „Ki tudja, mikor olvastam utoljára magyar 
újságot." Hangjában némi nosztalgiával is talán, de nyil
vánvaló felsőbbséggel is egyben. Hangtalanul mintegy ezt 
is hozzátéve még: „Mi az, te még mindig itt tartasz?” Em
líthetem azonban Újvidéken élő unokahúgomat is, aki szin
tén magyarul végezte el a nyolc általánost, de szerbhorvát 
nyelven írja naplóját. Nem igazán kamaszlányi belső szük
ségletből fakadóan, inkább divatból csak, ám immár nem 
magyar nyelvű szakközépiskola tanulójaként. Legfőkép
pen pedig a második anyai házasság hatására váltva „bel
ső nyelvet” is. És hogy ne különbözzön másoktól. Mert 
róla szólva kissé szomorúan írom le a tulajdon leányai 
egyikéről tett könyörtelen Németh László-i megállapítást, 
miszerint ha különböző nagyságú embercsoportokkal be
népesített térségben szabadjára engednék, holtbiztosán a 
legnagyobb csoporthoz futna.



Mivel másnak lenni rossz, különbözni veszélyes. Ez 
képezi minden asszimilációs folyamat alapját is végered
ményben.

Amiért is a vele szembeni (voltaképpen önmagunkkal 
szembeni) eredményes védekezés elsősorban önértékelé
sünk függvénye. Attól függ, mit tartunk önmagunkról, ké
pesek vagyunk-e másságunkat nem csökkent értékűség- 
nek tekinteni. Vagy éppen lobogóul választani azt, amiért 
megvetnek minket -  illetve talán nem is vetnek meg, mind
össze mi hisszük ezt, ami persze szintén önértékelésünk 
bizonytalanságát tanúsíthatja. Amire esetenként önma
gunk túlértékelésével, „viszontmegvetéssel”, mások sok
szor nem is ismert értékeinek tagadásával reagálhatunk, 
aligha célravezetően, sőt „rossz vért szülőén". Úgyhogy 
valójában két dolgot egyszerre kell éreznünk: nemcsak 
azt, hogy mi is vagyunk olyanok, mint mások, hanem azt 
is mindjárt, hogy „olyanságunkat" éppen másságunk rejti 
magában. Vagyis minden asszimilációs hatásnak kitett 
csoport, nép vagy néptöredék, vallási vagy kulturális kö
zösség fennmaradása önértékelés kérdése is, ragaszko
dásé a nyelvhez (ha van) s egy általánosan kialakult 
értékrendhez, kultúrához, hagyományokhoz -  ennek lehe
tősége azonban, nevezetesen, hogy értékrendünket to
vábbra is értéknek tekinthessük, nem csupán rajtunk 
múlik. Hanem, bármiről legyen is szó, környezetből való 
kiszakadásról (kivándorlásról), impériumváltásról, hirtelen 
életforma-változásról, nagymértékben a külső körülménye
ken is. Elsősorban a „befogadó" környezet segítőkész, 
tűrő vagy elutasító, esetleg kimondottan ellenséges maga
tartásán múlik -  ami éppúgy eredményezhet felszikrázó 
dacot, mint apátiába süllyesztő kétségbeesést, akárcsak a 
barátságos vagy csupán látszólagosan barátságos maga
tartás illúziókat szülő, értékeinket hanyagoló közömbössé
get.

Mindkét esetben nagyon is összefüggésben egyfajta 
belső tartással.



Ám mintha éppen ezzel lenne baj. Ezzel a bizonyos 
belső tartással.

Alighanem általánosan magyar vonatkozásban is, a 
magyar népjellemet illetőleg is. Bár írhattam volna nemzeti 
jellemet is, így lett volna „szabályszerű”, csak hát a kettő 
mégsem egészen ugyanaz, én pedig az uralkodó osztály 
vagy vezető értelmiségi réteg nélküli, „egyszerű népre” 
gondolok mindenekelőtt. Amelyre tagadhatatlanul egyfajta 
jobbágymentalitás jellemző. Egyebek mellett természete
sen, de nem függetlenül a történelemtől, sőt nagyon is 
egyenes összefüggésben a valóságos jobbágymúlttal, 
emlékeztetve bizonyos függőségi hajlamra, felsőbbség- 
tiszteietre, hatalomhoz való kötődésre, hivatallal szembeni 
kalapforgató alázatra. A befelé nyelés túlontúl is kifejlődött 
képességére, a cselédlélekre. Vagy éppen a vele egy tőről 
fakadó csendőrmentalitásra, arra, hogy a nép fia, maga 
mögött érezve a felsőbb megbízatás szentesítését, gyak
ran tanúsít ellenszenves buzgóságot is, mind a saját sora
iba tartozókkal, mind pedig másokkal szemben. Mint 
ahogy beválik „idegen szolgálatban” is. Mert kétségtelenül 
ilyesmi is létezik, sőt akár még azt a megállapítást is meg
kockáztatnám, miszerint a magyar brutalitás sokkal inkább 
a parancsra cselekvés szerepkörében mutatkozik meg, 
semmint önkezdeményezésként, amiért is a magyarokat 
„fegyelmezetlen németeknek" mondó megállapítás sem 
tűnik egészen alaptalannak. Minden híres-nevezetes ma
gyar szabadságszeretet ellenére sem, mivel ez, történelmi 
gyökereit tekintve, inkább kisnemesi, hajdúi, szilajpásztori, 
határőrvidéki, mint a jobbágysorstól eredetileg megkímélt 
és minden ilyen fenyegetés ellen lázadva tiltakozó székely- 
ség esetében. Azok sajátja elsősorban, akik mentesek ma
radhattak a robottól és a derestől; a jobbágysorban élők 
szabadságvágyát több évszázadra alighanem a Dózsa- 
féle parasztlázadás leverésekor törték kerékbe -  de még 
ez a felkelés is, kezdeményezőit és vezetőit tekintve, rene
gát papoktól is megtámogatottan, sok szempontból 
„bocskoros nemesi” gyökerű volt, azt igazolva, hogy a 
legkifejezettebb szabadságigény a teljes rabság áliapotá-



ból már kilábaló vagy az odajuttatással fenyegetett „félig 
szabadokénál mutatkozik meg.

Nagy általánosságban szemlélve legalábbis ez a hely
zet. Akárcsak az is, hogy amit a magyarság esetében nem
zeti jellemnek nevezhetünk, birtokos nemesi gyökerű 
inkább. Legyen akár szó pozitív, történelmileg előremutató 
nemzeti öntudatról, akár rossz értelemben vett nacionaliz
musról, nemzeti elfogultságról. Mivel a magyar nemesi 
osztály nem csupán a maga számára sajátította ki a nem
zet fogalmát, úgy, ahogyan azt a középkor folyamán más 
országok nemessége is tette, hanem féltékenyen őrködve 
a „vívmánya” felett, anakronisztikusan sokáig meg is őriz
te. Valószínűleg nem is mindig egészen ugyanazt értve 
alatta. Főleg a nemzet-fogalom nyelvhez való kapcsolódá
sát illetőleg, mivel a történelmi Magyarország kezdettől 
fogva soknyelvű államalakulat volt, s nem is csupán a 
„köznép” szintjén, hanem a társadalom történelmi szere
pekhez juttató csúcsain is. Csák Mátéról, a Felvidék Róbert 
Károly által levert híres oligarchájáról elképzelhető, hogy 
nem is tudott magyarul, úgyhogy a szlovák történelem- 
szemlélet talán nem is egészen alaptalanul próbálja meg a 
maga hősévé kikiáltani. A Hunyadiak román eredetűek vol
tak -  Kolozsvárott alighanem ezért állhat ma is régi helyen 
a Fadrusz János által alkotott lovasszobor, azé a Mátyásé, 
akinek gyorsan tovatűnő reneszánsza idején félő, hogy az 
„elasszonyosodni”, értsd művelődni, nem óhajtó, vérbően 
mokány magyar főurak képviselték mindenekelőtt a nyer
sen férfias barbárságot. Valószínűleg ezért is siettek ké
sőbb II. Ulászlót trónra emelni, akinek udvarában sokkal 
inkább lehetett cseh szót hallani, semmint magyart. A Mo
hács utáni darabokra hullott ország menthetőt menteni 
igyekező, tragikusan nagy egyensúlyozó alakja, az Utye- 
szenovicsként, Martinusevicsként és Martinuzziként egy
aránt emlegetett György barát minden valószínűség szerint 
dalmát volt, a Zrínyiék horvátságáról mindannyian tudunk, 
s arról is, hogy a költő Zrínyi Miklós inkább tekinthető 
magyarnak, öccse, Péter, a horvát bán, inkább horvátnak. 
Nem tudunk viszont arról, hogy emiatt bármiféle konfliktus



lett volna köztük. Valószínűleg azért nem, mert ebben a 
korban a nyelv másodrendű kérdés volt, s az ország nem
zetek feletti keresztény mivolta sokkal inkább számított. 
Akadnak azonban példák az irodalmi kétnyelvűségre is: a 
XVI-XVII. század fordulóján élő Madách Gáspár költő, 
ugyanannak az alsósztregovai birtokos-családnak a sarja
ként, amelyből később a Tragédia költője is származott, 
egyaránt verselt magyar és szlovák nyelven. Több szem
pontból más gyökerű jelenség, de azért az is eszünkbe 
juthat, hogy a magyar arisztokrácia egy része, amint ezt a 
legkiemelkedőbb példa, Széchenyi esete is jelzi, egy idő
ben „újratanulni” volt kénytelen egykori anyanyelvét, ellen
ben az nagyon is „idevág”, hogy amikor a nemesi ország- 
gyűlés, a hosszú időn át jótékonyan semleges latin helyett, 
a tanácskozás nyelvévé a magyart tette meg, nemcsak a 
külön horvát nemesi státust élvező horvát küldöttek tilta
koztak ez ellen, hanem, arra hivatkozva, hogy nem értenek 
magyarul, egyes szlovák népességű megyék követei is. 
Vagyis a magát hosszú időn át magyar nemzetként 
aposztrofáló nemességnek, amely mellesleg az országnak 
nevet is adott, legfeljebb a központi magja tekinthető etni
kai-nyelvi értelemben magyarnak. Nem szólva persze az 
ország népességéről.

Úgy is mondhatnánk ezért, hogy ezt a Hungária nevet 
viselő soknyelvű és középkori eredetű államot teljes egé
szében Magyarországnak tekinteni -  alapvető félreértés 
volt. Ami tragikussá azt követően vált, hogy ez az állam
képződmény megpróbált nemzeti állammá válni. Annak 
ellenére, hogy benne a magyarság aránya az ilyen szem
pontból legkedvezőbb pillanatokban is mindössze 51 és 
54% között mozgott, némileg bizonyára az akkori statiszti
ka jóvoltából, na meg a nemzetiségi hovatartozásukat min
dig tetszésük szerint „irányítani” tudóknak köszönhetően. 
Amiért is e valaha „normálisnak” számító, sót századokon 
át szokatlanul stabilnak bizonyuló birodalmat a török 
visszaszorítása után valójában nem is lehetett egykori ha
tárai közt halottaiból feltámasztani -  ám a nemzetként fel
lépő magyar nemesség mégis makacsul erre törekedett.



Sőt, a kiegyezést követően, a dualizmus kikényszerítésé
vel végül el is érte ezt, épp csak amit elért, nem lehetett 
egyéb, mint ami lett is: átmeneti és paradox másodvirág
zás. Mindenekelőtt kiváltságaihoz ragaszkodó uralkodó 
osztály... Na persze, ez az uralkodó osztály, amelyről, ha 
máshonnan nem is, hát a magyar irodalomból épp eléggé 
megtudhatjuk, mennyire maradi volt, begyepesedett, tunya 
és henye, basáskodó és duhajkodó, de azért mellékesen, 
számos más területen működő kiváló elme mellett, a felvi
lágosodás és a reformkor irodalma megteremtőinek leg
alább kétharmadát is kitermelte magából, közöttük azokat 
is, akik a fentieket -  alapjában véve mégiscsak joggal -  a 
szemére hányták. Miért is ne állapíthatnánk meg róla újfent 
és megszámlálhatatlanul sokadikként, hogy vak volt? Ám
bár hol és mikor létezett olyan uralkodó osztály, amely ne 
bizonyult volna vaknak olyankor, ha veszteségek idejeko
rán való „leírásának” feladata elé állította a történelem ala
kulása? Csakhogy, valódi polgárság híján, mégiscsak ez 
a birtokos nemesi osztály vitte végig (vagy ameddig tudta), 
ha úgy tetszik, önmaga ellen is, azt a folyamatot, amit 
polgári forradalomnak szokás nevezni, a korabeli Európa 
legliberálisabb nemzetiségi törvényét is megalkotva. Még 
ha csupán a kulturális autonómia jogát ismerte is el, de az 
érintettek számára jogos és nélkülözhetetlen politikait már 
megtagadta. Pedig ezek a „nemzeti állam” lakosságának 
csaknem (ha ugyan nem legalább?) a felét tették ki. És 
akiknek megint csak legalább a fele sohasem tanulta meg 
annak az államnak a nyelvét, amely ahhoz képest, ami 
határaitól keletre és délre terült el, Európa volt ugyan, ám 
minden igyekezete ellenére mégsem tudott egészen Euró
pa lenni. Nem tanulta meg e kisebbség a magyar nyelvet 
részben talán azért sem, mert a kulturális fejlődésében 
semmivel sem gátolt, élelmesen tollasodó kereskedőkből, 
agyafúrt és becsvágyó ügyvédekből, legendákat elhintő 
papokból álló, nemzetiségi bankokat alapító és saját pa
raszti tömegeit a földvásárlásban kölcsönökkel is támoga
tó nemzetiségi elit, gyakran még a heti egy kötelező 
magyarórát is nemzeti sérelemnek értékelve, többnyire



maga is felerősítette parasztságának azt az ősi, „urai" nyel
vén megszólalni nem akaró védekező reflexét, amely csak
is a felvilágosultság egy bizonyos fokán innen, 
legfőképpen pedig végletesen röghözkötött életmód mel
lett lehet hatékony. Megváltozott életkörülmények között is 
ragaszkodni hozzá azonban -  az egyéni érvényesülés 
szempontjából legalábbis -  egyenlő az önsorsrontással.

Ám ugyanezt a védekező reflexet a magyarság soha
sem tudta igazán kifejleszteni. Hogyan is tudhatta volna, 
ha egyszer „államalkotó nemzet” volt-történelmi múltjából 
is ennek mítoszát hozva magával, az első világháború 
végén bekövetkező sorsfordulót megelőzően pedig „gya
korlatilag” is -  anélkül, hogy erre a fordulatra fel lett volna 
készülve. Majd ötven éven át és etnikai egészként, társa
dalmi rétegezódését tekintve pedig ténylegesen vagy csu
pán formálisan, de mégis úgy, hogy magát könnyen 
„államalkotó nemzetnek” érezte. Legfőképpen pedig úgy, 
hogy mások érezték annak, annyira, hogy olykor a „tipikus 
elnyomó nép” jelzőt is megkapta tőlük.

Sőt a történelem további alakulásának logikus fejlemé
nyeként: a „fasiszta" jelzőt is.

★

Valószínű hát, hogy a védekező reflexekkel általában is 
baj van ma is. A különböző leszakadt tájegységek eseté
ben nyilván különböző mértékben. Legkevésbé talán még
is a legnépesebb és a kulturális és politikai autonómiára 
leginkább kész és a legnagyobb realitásérzékkel is bíró 
erdélyi magyarság esetében -  noha jelenleg ott a legtragi
kusabb a helyzet. Ám mintha a szlovákiai és kárpátukrajnai 
magyarság is jobban artikulálni tudná törekvéseit annál, 
ahogyan ez nálunk történik. Vagy inkább nem is történik.

Mintha a legtanácstalanabbak éppen mi lennénk.
Talán azért is, mert nem vagyunk egyenes leszárma

zottjai a valamikor itt megtelepült honfoglaláskori magyar
ságnak? Amiért e vidék egykori magyar lakossága a török 
elől vagy elmenekült vagy lemészároltatott, rabszíjra fűze
tett, s helyébe több hullámban szerb népesség érkezett, s



töltötte be a terület visszafoglalása után az újjászervezett 
birodalom déli védőbástyájának feladatát -  azét a biroda
lomét, melynek irányítója, Bécs, amíg csak lehetett, akadá
lyozni is igyekezett a vidék magyar etnikummal való 
benépesülését, főleg az általa betelepített németséget ré
szesítve előnyben. Emellett az itt késve, újra megjelenő 
magyarság más-más vidékekről, zömében az Alföld külön
böző tájairól, valamint (jóval később jelenve meg s képez
ve Dél-Bánátban szigetjellegű településeket) a Székely
földről származva, mintegy utólag lett csak „vajdaságivá”. 
Nem is szólva arról, hogy a valahonnan valahová betele
pülés, illetve -telepíttetés mindig is a mostoha sorsúak 
osztályrésze volt: a tájunkon megjelenő magyarok többsé
gükben jobbágysorból érkeztek s lettek többnyire kevés 
földdel rendelkező „szabad” parasztok vagy föld néküli 
zsellérek. Uradalmi cselédek is, pl. Bánátban, a Csekonics, 
Harnenkurt és Karácsonyi grófok vagy Tallián bárók birto
kain -  míg Bácskában a nagybirtokosok Dunderski-féle 
„nábobok" inkább.

A módos magyar parasztgazda errefelé viszonylag ke
vés, számuk részarányosán valószínűleg a más nemzeti
ségűek alatt marad, vidékünk magyarjainak szociális 
helyzete így már az impériumváltás előtt sem volt valami 
jónak mondható. Vagyis az itteni magyarság aligha volt 
uralkodónak mondott néphez „illő” helyzetben. Annál is 
kevésbé, mivel a „nemzetalkotó” nemesi réteg tagjai itt már 
nem az „ősiség" jogán birtokolták a földet, s inkább csak 
dzsentrivé válásuk után kerültek ide. Még inkább állami 
vagy megyei tisztviselőként. De az értelmiség nem első
sorban belőle termelődött ki, s csak részben a népből -  az 
idesorolhatók közt meglehetősen sok a bizonytalan hova- 
tartozásúak száma, a kisiparos réteg pedig elég jelentős 
részében német eredetű, „elmagyarosodott”, közülük né
melyek a náci propaganda hatására később fel is fedezték 
eredeti származásukat, így a második világháborút köve
tően őket is utolérte vidékünk németségének tragikus sor
sa. A nagymértékben értelmiségi orientációjú és minden új 
iránt fogékony, jórészt magyar anyanyelvű zsidóság eltű



nése általában is súlyos veszteség tájunk kultúrájára néz
ve, de külön az itteni magyarság számára is.

Mindez nyilván már a két világháború közti időszakban 
is kihatott az identitástudat alakulására, mind a „tartást”, 
mind a realitásérzéket aligha kedvezően befolyásolva. An
nak ellenére, hogy az SZHSZ-állam, illetve a Jugoszláv 
Királyság „áilamnyelves” és „névelemzős" politikájának 
kétségkívül megvolt a maga tömörítő visszahatása is, még 
ha ez, következményeit tekintve, nem is mondható túl sze
rencsésnek. Bármennyire gyors volt is Bácskában a 
„visszacsatolást” követően a kiábrándulás -  nem utolsó
sorban az anyaországi „ejtőernyősök” leszeréplése követ
keztében. Nem szólva Bánátról, mivel ott a terület német 
adminisztráció alá kerülése mindjárt a megszállás legele
jén kijózanítóan hatott, meglehetősen németellenessé téve 
az itteni magyarok hangulatát, amiért is elmondható, hogy 
a Vajdaság két részének magyarsága nem egészen egy
formán élte meg az átvonuló háborút és annak következ
ményeit, valamint az ezt követő forradalmi változásokat.

Az új Jugoszlávia létrejöttét. Ami a dolgok logikájából, 
illetve a forradalom ideológiájából fakadóan a pártállamot 
is jelentette egyúttal.

Mármint „a szocializmusban minden másképp lesz”, a 
„minden egy csapásra megoldódik” nagy illúzióját. Ami a 
nemzetiségi kérdés vonatkozásában azt is jelentette, hogy 
elegendő mindenkinek nemzeti hovatartozásától függetle
nül egyenlő jogokat biztosítani, a többit magától értetődő
en hozza meg a termelőeszközök magántulajdonának 
megszüntetése, az osztálykülönbségek felszámolása -  
nincs szükség hát külön nemzetiségi jogokra vagy éppen 
nemzetiségi kulturális és érdekvédelmi szervezetekre. Eze
ket az illúziókat különben annak idején egyaránt osztották 
többségiek és kisebbségiek -  eltekintve az itt is, ott is 
megtalálható „reakciótól". Tehát akármennyire nyilvánvaló 
legyen is ma számunkra a pártállam modelljének alapvető 
elhibázottsága és működésképtelensége, tévedés lenne 
annak egészére vonatkozóan eleve holmi hátsó szándé
kokat feltételezni -  ilyenek legfeljebb egyes felelős szemé



lyeknek lehettek -  és kétségbe vonni minden jó szándék 
őszinteségét. Ami e téren a pártállam ideológiájából faka
dóan, itt és máshol, kifejezésre jutott, voltaképpen egy 
világot átfogó ideológia egyetemes érvényű tévedésének 
részét képezte. Sőt igazságtalanság is lenne tagadni, hogy 
a testvériség-egység jelszavának jegyében fogant nemze
tiségi politikai (a kezdetben támadt és áldozatokat is köve
telő indulatviharok elcsitultávai) jelentős pozitívumokat is 
hozott az itt élő nemzetiségek és külön a magyarság szá
mára is -  főleg, ha e pozitívumokat a korábbi Jugoszlávi
ában fennálló helyzettel vetjük egybe. A minden nemze
tiségi megkülönböztetés nélkül végrehajtott földosztás pél
dául kifejezetten gyógyírként is hathatott bizonyos elszen
vedett sebekre, sok szempontból illúziókat is támasztva a 
jövőre nézve.

Ahogyan a más magyarlakta területeket magába fogla
ló államokban is történt -  attól függően előbb vagy ké
sőbb, hogy az illető ország sztálini utat követő kommunista 
pártja mikor vette át a hatalmat. Úgyhogy a kérdéses terü
letek magyarságának sorsa is sok szempontból hasonló
an alakult.

Természetesen a Tájékoztató Iroda 1948-as Jugoszlá
viával való szakításáig, ami sorsdöntő fordulatot jelent a 
jugoszláviai magyarság életében is. Olyan értelemben, 
hogy ezen a ponton veszi kezdetét magyarságunk identi
tástudatának sajátos, a többi kisebbségi magyarságétól 
eltérő, ambivalensnek is mondható alakulása.

Akár azon „legsztálinistább” jelenségek megszűntével 
is összefüggésben, amilyen például a kötelező terménybe
szolgáltatás és a parasztság szövetkezetekbe kényszeríté
se volt. Hisz ezek más „létező" szocialista rendszerekben 
még csak ezután öltöttek rémséges formát -  nem utolsó
sorban éppen Rákosi Magyarországán -  az állami terror 
más megnyilvánulásaival együtt. Úgyhogy a jugoszláviai 
magyarság joggal érezte szerencséjének, amiért mindeb
ből sikerült kimaradnia. Ezért is nem talált meghallgatásra 
körében a határ túloldaláról érkező propaganda, amiért is 
magatartása sem adott okot ilyen szempontból az itthoni



gyanakvásra. Sőt, megnyugvással és jóérzéssel tapasztal
hatta, hogy a Jugoszláviát támadó „láncos kutyás” szitok
áradat miatt, és a határon túli délszlávok nem kis részét érő 
bántalmazásáért nem rajta csattan az ostor. Vidékünk ma
gyarsága ugyanis egységesen a „nem kérünk az oroszok
ból” álláspontjára helyezkedett, s ekképpen a Rákosi- 
rendszer semmiképp sem jelentette számára az anyaor
szágot. Annál kevésbé, mivel az akkori Magyarországgal 
a kapcsolatok szinte minden értelemben szüneteltek. De 
egyébként is ez idő tájt kezd kibontakozni egyre inkább 
mindaz, aminek a kulturális elszigeteltség folytán akkor 
külön is jelentősége volt, és amibői mindaz, ami ma is 
fennáll még, napjainkban is -  miért ne használjuk ezúttal 
is a kor kedvelt kifejezését -  vívmánynak számít: a Szabad
kai Népszínház és a Topolyai Járási Színház; az egyre 
bővülő magyar nyelvű sajtó; a magyar könyvkiadás; az 
újvidéki Tanárképző Főiskola, majd az Újvidéki Egyetem 
Magyar Tanszéke; utóbb a Hungarológiai Intézet. De eb
ben az időben kezdi el magyarul és más nemzetiségi nyel
veken is sugározni adásait az Újvidéki Rádió -  részben a 
rágalomhadjárat ellensúlyozása érdekében, de egyúttal a 
ránkkényszerített kulturális önellátásnak is részévé válva. 
Mindehhez kapcsolódva alakul ki egy sajátom jugoszláviai 
magyar „elit” értelmiségi réteg is, újságírókból, írókból, 
képzőművészekből, egyetemi és főiskolai tanárokból, 
egész sora az egzisztenciáknak, amely kulturális önellátá
sunk szükségleteit elégíti ki, s belőlük is meríti létalapját -  
képességei és lehetősége szerint téve eleget küldetésé
nek. Ámde helyzetünket illetőleg egyfajta illuzórikus önelé
gültség hordozójává is válva egyúttal, sőt bizonyos 
fölényérzetet, felsőbbrendűségi tudatot is kisugározva.

Mintegy a nagyobb szabadság fölényérzetét. Óhatatla
nul szorosan kapcsolódva az állampárthoz és az általa 
bevezetett önigazgatás révén különböző „pótkiélésekre” is 
lehetőséget adó pártállamhoz. De azért joggal érezve ma
gát más, szocialistának mondott égtájak értelmiségéhez 
képest szabadabbnak is. Egyúttal pedig tájékozottabbnak, 
„európaiabbnak”. Hisz a Tájékoztató Iroda kirekesztő ha



tározatát követően fokozatosan tájékozottabbak is lehet
tünk, mindenesetre Jugoszláviában ezt követően szűnik 
meg az irodalom és művészet közvetlen pártellenőrzése, 
s ekkor veszi kezdetét bizonyos kulturális nyitás is a külföld 
felé. Vagyis nem csupán a modern európai és amerikai 
irodalom jelentős alkotásaival ismerkedhetett meg ez az 
értelmiség elsősorban szerbhorvát fordítások révén, ha
nem ugyanezen térségek szellemi arculatával általában is, 
filozófiai, pszichológiai, szociológiai tárgyú művekkel -  
nem szólva az ekkor és ugyancsak az említett nyitásnak 
köszönhetően fellendülő jugoszláv kultúra, s külön az iro
dalom hatásáról. Irodalmunk mindenesetre ekkor kezd iz
galmassá válni, sőt egyes megnyilvánulásait tekintve, 
minden kamasz-póz ellenére, akár nagykorúvá is. Jóllehet 
a mindenféle provincializmustól való megszabadulást cél
zó, sokszor görcsös igyekezetében ugyanakkor kezd eről- 
tetetten „antiprovinciálisan” is hatni -  mintegy átesve a 
másik végletbe. Egyúttal pedig, mindenáron való avant
gárd formabontásától űzetve, egyfajta esztétizmusba is, 
ámde tagadhatatlanul elérve, hogy a határon túlról bizo
nyos elismerő irigységgel is figyeljenek rá. Olykor, a kap
csolatok fokozatos helyreállása után, még példáik 
követőire is rátalálva odaát, ami szintén tápot adhatott an
nak a szabadságtudatból eredő fölényérzetnek, ami a ma
gyarországi feltételek fokozatos megváltozásával egyre 
kevésbé volt indokolt, s így mindinkább makacs optikai 
csalódásnak is bizonyult. Talán még ahhoz is hozzájárulva, 
hogy meghaladott provincializmusnak értékeljük azt az 
identitás-fenntartó szerepet, amely minden kisebbségi
nemzetiségi irodalom és kultúra elsődleges feladatának 
számít.

Nem véve észre sok mindent, ami körülöttünk történik. 
Vagy talán „alattunk" inkább.

*

Kényelemből, önámításból, néha szándékosan is. Né
ha meg csupán felületességből, közömbösségből maradt 
el az odafigyelés. Vagy mert „figyelőktől" tartottunk, való



ságosaktól vagy képzeltektől, megbízottaktól vagy önma
gukat megbízóktól. Vagy amiért egymást figyeltük. De ha 
észre is vettünk sok mindent, nem biztos, hogy tudtuk, 
hogyan is reagáljunk.

így aztán a külső akadályok belsőkkel is „frigyre lép
tek”, egymást erősítették. Lényegében az éppen érvényes 
politikai kurzusnak megfelelően.

Még ha egy idő után történtek is kísérletek a szembe
nézésre a valósággal, próbálkozások, hogy amit -  mert 
gyakran kiszúrta a szemünket -  észrevettünk, azt szóvá is 
tegyük. Esetleg „megszólaltassuk”. Mármint az irodalom 
eszközeivel -  hol zöld utat kapva a publikáláshoz, hol nem: 
első regénypályázatot nyert regényünk, Gion Nándor Test
vérem, Joáb című műve esetében például beleütközve 
ugyan a Kiadói Tanács okvetetlenkedésébe, ám aztán, 
egész jugoszláviai magyar könyvkiadásunk történetének 
legdemokratikusabb példáját teremtve meg, mi jugoszlá
viai magyar írók dönthettünk a regény sorsáról. De amikor 
pár év múlva magam is megpróbáltam megírni szembené- 
zőnek szánt, közérzetünket kifejező regényemet, az folyta
tásokban még akadálytalanul megjelenhetett a Híd 
oldalain, ám mire a könyv alakban való kiadására is sor 
került volna, mindenekelőtt a '71 őszén megjelent pártlevél 
nyomán támadó „túlóvatosság" következtében, Kiadónk 
szerkesztősége olyan mértékű átdolgozást követelt, hogy 
regényem az eredeti változatnak legfeljebb „ellenregénye” 
lehetett volna. Na de ki ne említhetne hasonlókat közü
lünk? Meg persze az öncenzúra jelensége is ezzel áll 
összefüggésben -  írói kudarcok esetében persze a „poli
tikai akadályokra” való hivatkozás, vagy épp az ezzel való 
kérkedés is. Mert ilyen esetek mindig is voltak.

De talán hagyjuk is az irodalmat. Mivel az irodalomnak, 
a sokkal nagyobb bátorság és szókimondás (lehetősége) 
mellett is, csupán figyelemfelkeltő szerepe lehet. Ámde 
kinek, s minek figyelmét hívja fel -  s mire is valójában?

Nos... mindenekelőtt arra talán, hogy miközben „fent” 
bővül és gazdagodik az intézményrendszer, „lent” az ala
pok olvadnak el s válnak, lassan elvékonyodva, egyre



ingatagabbá. Hogy a „fenti” jogok mindinkább formálisak
ká lesznek, látszatjogokká válnak. Alkalmasint kirakatjo
gokká is -  mint például egy időben az, hogy a Szövetségi 
Képviselőházban a nemzetiségi (de valójában nem a saját 
nemzetiségüket képviselő) delegátusok anyanyelvükön 
szólalhattak föl, egyes magyar (anyanyelvű?) honatyák 
esetében -  legalábbis a rossz nyelvek szerint -  a beszé
deiket megíró illusztris hazai magyar újságírók aktív segít
ségével.

Ez azonban már a közelmúlt, egy sokkal régebben 
kezdődő kisiklási folyamat egyfajta groteszk betetőzése. 
Úgyhogy „felszívódásunk" okainak keresésekor minden
képpen régebbre kell visszanyúlnunk.

Nagyon is a kezdetekhez. Bármennyire vonakodva is 
írom le, hogy ez a folyamat alighanem már a külön nem
zetiségi iskolák megszüntetésekor, s különböző nyelvű ta
gozatokra oszlott területi iskolákkal való helyettesítésükkor 
kezdetét vette. Mivel itt az. ellenérvek is súlyosan latba 
esnek, s amiért így magam se vonom kétségbe, hogy 
vegyes népességű területek, többnyelvű lakosság eseté
ben nagyon is fontos az eltérő nemzetiségűek és nyelvűek 
egymáshoz való közeledése, megismerkedése egymás
sal, egymás kultúrájával. És ugyan mi lehetne e téren ha
tásosabb, mint lehetőséget teremteni már gyerekkorban a 
személyes kapcsolatokra, akár az iskola udvarának vagy 
folyosójának segítségével, amiként a különböző nemzeti
ségű tanerők közötti szorosabb kapcsolat is fontos lehet. 
Más kérdés, hogy ennek folytán a tanári szobák nyelve is 
jobbára a „többségi" lett, s hogy a két- vagy többnyelvű 
tantestületeken belül is ekkor vert gyökeret a kölcsönös 
gyanakvás, egymás nacionalizmussal vádolása, nemegy
szer egymás szempontjainak nem értése vagy (olykor 
szándékos) félreértése következtében. Igen gyakran az 
anyagi alapok elosztásával is összefüggésben -  jómagam 
legalábbis többször hallottam pedagógus ismerőseimtől 
ilyenféle konfliktusokról. Vagyis a legjobb szándékkal ho
zott intézkedéseknek is meglehetnek a buktatóik, a külö
nösen is érzékeny nemzetiségi kérdés kapcsán pedig



szinte mindig megvannak. Ahogyan az egynyelvű művelő
dési egyesületek többnyelvűvé összeolvasztása, azóta be
ismertem, téves gyakorlatának is megvoltak -  elvégre a 
kultúra igen jelentős részében anyanyelvhez kötött. Hogy 
mindez (figyelembe véve még azt is, ami viszont természe
tes: a munkahelyi közös nyelvet) miképpen vezetett az 
anyanyelvi készség, a nyelvi és azon keresztül a hovatar
tozástudat elbizonytalanodásához, azt talán fölösleges is 
részletezni. Fontosabb ennél, hogy sokak szemében a kér
dések feszegetése eleve nacionalizmusnak számított -  
gyakran az ilyen gyanú árnyékát is kerülni kívánó kisebb
ségiek szemében is. Jellemző módon a Jugoszláviai Ma
gyar Nyelvművelő Egyesület munkájával is össze
függésben, mivel itt különösen is szembetűnők voltak a 
túllihegés példái. Magam is jól emlékszem arra a „szakmá
jához” mindenképpen értő kikindai magyartanárra, aki ele
ve „magyarkodásra” gyanakodva utasított vissza minden 
együttműködést az akkor alakuló egyesülettel. Elképzelhe
tő, hogy a külső légkör hatására is, mivel ezzel is össze
függhet a nyelvművelő egyesület munkájának a lelkesnek 
is mondható kezdetek utáni gyors lehervadása -  ahogyan 
az később a sokáig Adán megrendezett Szarvas Gábor 
Nyelvművelő Napok esetében is történt. Áipbár az anya
nyelv iránti közöny csak tünet, amelyen keresztül nyelvi és 
nemzetiségi hovatartozásunk, mondjuk ki, magyarságunk 
(tehát önmagunkl) nem vállalása mutatkozik meg minde
nekelőtt. Akárcsak a „jugoszláv” nemzetiségi hovatarto
zást jelölő kategória (még ha természetes joga is 
mindenkinek tetszés szerint választani magának nemzeti
séget), amely mindenképpen alapvető fogalomzavart tük
röz. Különben ennek kapcsán képtelen vagyok meg nem 
említeni azt a belgrádi képernyőn látott gyári riportot, ahol 
a riporter, felfigyelve egyik alanyának kínkeserves nyelvtö- 
ró igyekezetére, arra szólította fel őt, beszéljen csak nyu
godtan magyarul, a fordítást majd felírják. Mire a 
riportalany magyarul folytatta tovább -  ám megint csak 
kínosan motyogva, valahogy így: „Nem köll azt nézni, 
hogy valaki szerb, magyar vagy akármi más, jugoszláv,



oszt kész.” Hát igen, mennyire ig'aza volt, „nézni" valóban 
nem kell, „lenézni” még kevésbé, „rossz szemmel nézni 
egymásra" meg éppenséggel káros és veszedelmes-bár
mennyire lehetetlen is ebben a kis epizódban mind a szel
lemi, mind a kettős nyelvi nyomor jelenségét nem észre
venni.

Azt, ami aligha orvosolható mindössze nyelvművelés
sel. Akárcsak a szakosított középiskolák bevezetésének és 
a gimnáziumok megszüntetésének felmérhetetlenül káros 
hatása sem. Pedig ennek következményei a nemzetiségi 
oktatást külön is érzékenyen érintették -  ennek , a min
denekelőtt „ideológiai bárgyúságból" fakadó és demagóg
nak is mondható intézkedésnek az idejében való bírálata, 
netán megakadályozása ugyanis már semmiféle formában 
sem képezhette volna feladatát a nyelvművelésnek. Aho
gyan helyzetünk egészének javítása sem nyelvművelés 
kérdése. Hanem „fórum” kérdése mindenekelőtt. Márpe
dig megfelelő fórumunk (eltekintve attól, hogy ezt a nevet 
viseli Kiadóházunk), akárcsak a többi nemzeti kisebbség
nek, nekünk, jugoszláviai magyaroknak sincsen. S mivel 
már rég nincs, ennek hiányában legfeljebb magunk között 
moroghattunk-moroghatunk, illetve magánvéleményünket 
kifejezve ejthettünk és ejthetünk szót „mások” előtt is. Al
kalmasint „szocialista összeköttetéseink” vagy éppen hi
vatalos „önigazgatási csatornák” révén „lobbyzhatnunk” 
is, sőt ezt-azt a sajtóban vagy irodalmi művekben, emelten 
is megírhatnunk. Amit ha megtettük, helyesen tettük, ha 
pedig a kínálkozó lehetőségek ellenére megtenni elmu
lasztottuk, most okunk lehet a szégyenkezésre.

Ám mindaddig, amíg egészként nem nyilatkozhatunk 
meg, valójában felmérni sem tudjuk, mi az, amit elmulasz
tottunk. Még kevésbé azt, hogy mit is kell tennünk.

*

Itt tartunk hát. Ezek lennének, nagy vonalakban felvá
zolva, azok a gyökerek, és közelebbi előzmények -  leg
alábbis én így látom őket -, amelyek jelenlegi és további 
létünket, fennmaradásunkat illetőleg nem túl biztató hely



zetünkhöz elvezettek. S amelyek e helyzet mibenlétét, s 
természetesen a változtatás lehetőségeit is meghatároz
zák.

S itt, ezen a ponton, épp a változtatás esélyei kapcsán 
merül fel az, ami első pillantásra a legfontosabb dilemmá
nak tűnhet. Nevezetesen a bezárkózás vagy integráció 
kérdése. Legalábbis mindaddig, amíg a kettőt egymással 
szembenállónak látjuk, s így a kérdést alternatívaként ér
zékeljük -  vagyis, amíg a dilemma hamisságát észre nem 
vesszük. Ráébredve, hogy önmagunk, nemzetiségi) ho
vatartozásunk megőrzése nem feltétlenül jelent bezárkó- 
zottságot, jószerével nem is szabad, hogy ezt jelentse. 
Feltéve, hogy az integrációt nem az asszimiláció szemér
mes szinonimájának tekintjük, nem a beolvadás/beolvasz
tás szelíden elleplező fedőnevének. Hanem azt értjük 
alatta, amit valóban jelent: egészként való beépülést, kul
turális, politikai, gazdasági értelemben való bekapcsoló
dást annak az országnak az életébe, amelynek polgárai 
vagyunk, ideértve az egységes állásfoglalás kialakításának 
lehetőségét is -  demokratikus, nagykorú módon. E nagy
korúságra gondolva utalnék egyébként más európai térsé
gekre is: Svájcra, amelynek német, francia, olasz és 
rétoromán polgárai, különböző nyelvű kantonpkba szerve
ződve, egymáshoz integrálódtak, valamint Finnországra, 
amelynek jelentős lészámú svéd kisebbsége egy széles és 
kiterjedt svéd intézményrendszert kiépítve alkotja a finn 
állam integráns részét, miközben anyanemzetével is szo
ros kapcsolatot tart. Az egészként való megnyilatkozás és 
szerveződés lehetősége, a nemzetiségi lét lényegéből fa
kadóan, esetünkben is csakis a kétirányú kötődés jegyé
ben teljesedhetne ki, sőt ez esetben a jugoszláviai 
magyarság sokat emlegetett, de közelebbről mindmáig 
meg nem határozott híd-szerepének is csak ekkor lenne 
valós tartalma.

Ha a jugoszláviai magyarság országos szintű, vertikális 
megszervezése elől az akadályok elhárulnának.

Mert erről van szó valójában. Arról, ami Jugoszláviát 
kivéve, valamilyen formában valamennyi Magyarországgal



szomszédos államban létezik, illetve létezett még a kérdé
ses országok sztálinista korszakában is. Ha másképp 
nem, puszta formalitásként, vagy éppenséggel az önfel
számolás eszközeként, úgy mint például ma a „magyar 
anyanyelvű románok” szervezete -  hogy erről a borzalmas 
karikatúráról se feledkezzünk meg. Nem mintha az effélét 
hiányolnánk, ámbár a körülmények megváltozása esetén 
a formális létezés átválthat valóságos létezésbe is. Holott 
az akadályok nálunk nem elsősorban formálisak, nem fel
tétlenül jogi természetűek. Alkotmányjogilag nem tudom 
miért is létezne ilyen akadály, ha egyszer a Horvátországi 
Magyarok Kulturális Szövetsége létesítésének sem volt 
ilyen akadálya. Sőt, ilyen szervezet léte egy másik jugo
szláviai köztársaságban önmagában veti fel a kérdést, mi
ért ne lehetne megalakítható ugyanilyen a Szerb Szoci
alista Köztársaságban is, gyakorlatilag inkább vajdasági 
hatókörrel, egyben pedig miért ne lehetne összakapcsol- 
ható több köztársaság ilyen szövetsége összjugoszláviai 
szervezetté is? Mivel az akadályok inkább szubjektív, ha 
ugyan nem „emotív” természetűek, racionális-logikus ér
veléssel nem is könnyen védhetők -  arra hivatkozni ugyan
is, hogy az ilyesmi az önigazgatással állna ellentétben, már 
csak azért sem lehet helytálló, mivel önigazgatás más köz
társaságokban is létezik, s mégsem kerül ellentétbe a nem
zetiségi kulturális szervezetek létével és működésével. De 
még kevésbé kerülne ellentétbe a pluralista berendezke
dés várhatóan és remélhetően mind szélesebb kibontako
zásával, a civil társadalommal. Modern, pluralista és 
civilizált társadalmak polgárának különben is jellemzője, 
hogy sok irányban kötődve válik tagjává az egymást átfe
dő közösségi társulatoknak, egyesületeknek, kluboknak, 
pártoknak, érdekvédelmi szervezeteknek, hisz ezek ösz- 
szessége biztosítja jogainak igazi érvényesülését, s bonta
koztatja ki lehetőségeit, egyben pedig a társadalom 
egészének hatékonyságát is. Ebben a vonatkozásban te
hát nagyon sok minden attól függ, várhatjuk-e igazán 
társadalmunk valóságos pluralizálódását, Jugoszlávia 
egészére való kiterjedését. Vagyis attól függ sok minden,



hogy milyen mértékben sikerül megszabadulni a pártállam 
ballasztjaitól. Végső soron Jugoszlávia belső átalakulásá
nak ütemétől, mértékétől és jellegétől, Jugoszlávia jövőjé
től függenek a dolgok. Ezen belül pedig külön attól is, 
mennyire lesz képes a jugoszláv társadalom, a pluralizmus 
egyéb megnyilvánulásai mellett, a nemzeti-nemzetiségi, ha 
úgy tetszik, az etnikai értelemben vett pluralizmus vállalá
sára. Ám hogy képes-e vállalni valóban, az mindenekelőtt 
toleranciakészségen múlik, azon tehát, ami az ország 
egyes régióiban most aggasztóan elégtelennek látszik -  
nem utolsósorban bizonyos heroikusán mitikus tudati té
nyezők következtében. Vagyis a remények e téren inkább 
„távlatiak" csak. Holott ilyen pluralizmusra éppen a Jugo
szláviához hasonló, soknemzetiségű és soknyelvű orszá
goknak lenne elsősorban szükségük. Hisz amennyiben 
mindössze faji, nemzetiségi és nyelvi hovatartozásra való 
„tekintet nélkül” biztosítják az egyenlő jogokat polgáraik 
számára, ám a szerves egészként való integrálódást lehe
tővé tevő etnikai-nemzetiségi szerveződés útjai elé, dezin
tegrációtól tartva, akadályokat gördítenek, akkor éppen az 
elkerülni kívánt veszélyeket növejik, sőt bizonyos körülmé
nyek közt áldozatul is eshetnek ezeknek a veszélyeknek. 
Más, hasonlóan soknemzetiségű és -nyelvű államok törté
nelmi példája legalábbis mintha erre figyelmeztetne.

De mintha ilyen irányba mutatna a jövő is. Abból ere
dően, hogy Európa brszágaira ugyan az egynyelvű nem
zetállam modellje mondható jellemzőnek, ámde kialakultak 
itt többnyelvű államképzódmények is, amelyeknek erőlte
tett átformálása nemzetállammá vagy széttagolása ilyenek
re, súlyos konfliktusok forrása lett -  főleg mert e térségek 
etnikai viszonyai a mindenkit kielégítő etnikai határok meg
vonását eleve lehetetlenné tették. Más, Európán kívüli tér
ségekben pedig igazi nemzetállamok létre sem jöttek, sőt 
sokfelé az etnikai viszonyok eleve olyanok, hogy ez a 
jövőben sem következhet be. Bár a nemzetté válás folya
mata sok helyütt itt is megindult vagy meg fog indulni, 
elképzelhetően erősödő mozgatóerejeként a jövő történel
mének -  úgy tetszik, az „utópia halálával" az utolsó egye



temes, nemzetek feletti ideológia csődjével is összefüg
gésben. És ugyan miért ne eredményezhetné ez, több új 
nemzetállam kialakulása mellett, államiság nélküli nemze
tek létrejöttét is? Hogy miiyen eszközök révén -  alighanem 
ez is tolerancia kérdése. Ugyanakkor viszont a ránk és 
utódainkra váró posztindusztriális és informatikai társadal
mak korszaka, amennyiben képesek leszünk mindenek
előtt a környezetpusztulás veszedelmét legyűrni, felte
hetőleg minden eddigi korszaknál mobilabb lesz, ki- és 
bevándorlásokkal, munkaerő-áramlásokkal, s azzal az 
alapvető emberi igénnyel együtt, hogy e folyamatok része
sei meg kívánják őrizni nemzeti hovatartozás-tudatukat, 
nyelvüket, kultúrájukat.

Vagyis a jövő embere számára nincs is más hátra, 
minthogy görcsös önuralom nélkül érezze természetesnek 
nemcsak á legkülönbözőbb távoli térségek embereinek 
jelenlétét környezetében -  nem ütközve meg arcvonásai
kon vagy bőrük színén, nyelvük furcsa hangzásán -, ha
nem hogy elfogadja és jogosnak tekintse azt a tényt is, 
hogy iskoláikat, színházaikat, templomaikat is ott lássa 
egymás szomszédságában.

(1989)



TANULSÁG: SEMMI
Történelmi lecke helyett, rossz tanulóknak

Súlyos mű* a szó fizikai értelmében is, nem kevesebb, 
mint 856 oldal, valójában azonban a történelem teszi sú
lyossá. Nevezetesen a közép-kelet-európai történelemnek 
az a rendkívül bonyolult és szerteágazó korszaka, melyet 
a szerző, majd egy évszázadot átfogóan, tárgyul választ. 
Egészen pontosan az a történelmi időszak, amely 1849 
február 2-ától, a regény főhősnek is mondható központi 
figurája fogamzásának pillanatától annak 1940. augusztus 
30-án bekövetkezett haláláig, Moldován György vízaknai 
ügyvéd hosszú életének végéig tart, s amelyet két szóval 
így is jellemezhetünk: Erdély tragédiája. Meghatározott 
szemszögből nézve legalábbis -  függetlenül attól, hogy 
Cseres könyvét végigolvasva más is eszünkbe juthat. Az 
ti., hogy történelmi regény írásakor mennyivel könnyebb 
az író dolga, ha a régmúltból választ tárgyat, lehetőleg 
végképp a legendák ködébe veszőt, vagy legalább olyat, 
amiről csupán gyér források maradtak fenn, mivel így a 
„réseket” sokkal zavartalanabbá töltheti ki alkotói képzele
tével. Nem beszélve arról, hogy minél régebbi korból meríti 
anyagát, annál egyszerűbb történelmi képlettel kell meg
birkóznia. De talán nézzük inkább, mi is lenne az a „cse
lekmény”, amelyre Cseresnek e riasztóan összetett és 
sokrétű történelmi anyagát fel kell(ene) fűzögetnie.

Látszólag mintegy keretszerűen, de ugyanakkor „in 
médiás rés”, a Vízaknái csaták 1916-ban, a központi ha
talmak, illetve az Erdély elleni váratlan román támadás 
idején veszi kezdetét. Ekkor, a „második vízaknai csata” 
során kerül elő ugyanis a gránátok feltépte sóbányából 
néhány, az 1848-49-es szabadságharcban, illetve az „első 
vízaknai csatában” elesett magyar huszár sós víztől meg

*Cseres Tibor: Vízaknai csaták, Magvető-Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1988



őrződött teteme, közöttük Hozsváth Károly hadnagy holt
teste is -  Moldován György természetes apjáé. Azé a Mol- 
dován Györgyé, aki hirtelen szerelmi fellángolásban 
foganva, de még idejében „törvényesülve", hosszú időn át 
véli önmagát, némileg szimbolikus helyzetet is tükrözve, 
román apa és magyar anya fiának, s ilyennek nevelkedve 
válik Erdély önkormányzatának hívévé is. Hogy aztán 
egész hosszúra nyúlt életén át annak álmát kergesse, amit, 
bármennyire lehetetlenné vált végül is, mégiscsak egy tör
ténelem kínálta lehetőségként vagy inkább meg nem való
sult történelmi követelményként kell számba vennünk. 
Moldován György legalábbis ezt, Erdély önkormányzatát, 
látta az életét végigkísérő egyre áldatlanabb és időnként 
véres formákat is öltő román-magyar torzsalkodások 
egyetlen, mindkét felet kielégíteni képes megoldásának. 
Ezen is munkálkodik a maga módján, mindenekelőtt az 
egymást követő szebeni ortodox metropoliták jogtanácso
saként, s e szerepéből adódóan válhat különböző politikai 
harcok kulisszatitkainak ismerőjévé is, végső fokon törté
nelmi események tanújává, ilyenként kínálva föl a központi 
hős szerepét is a regényíró számára. Nem egyedül hor
dozva a regény mondanivalójának terhét, hanem magyar 
és román szálakat többszörösen is összeszövő népes 
családját, közelebbi és távolabbi rokonságát is belevonva 
ebbe a feladatba, olyképpen bővítve ki a regényanyagot 
összegyűjtő „tanúk" sorát, hogy a regény ilyenformán a 
családregény vonásait is magára ölti -  anélkül, hogy való
ban azzá is válna. Bármennyire ennek kereteibe foglaltan 
követhetjük is nyomon nem csupán az Avram lancu-féle 
felkelés, majd a ’67-es kiegyezés körüli események mene
tét, s ismerkedhetünk meg a maga idején meglehetősen 
nagy vihart kavaró és az erdélyi román nemzetiség több 
vezetőjét Ítélettel sújtó 1895-ös Memorandum-per mozza
nataival , vagy lehetünk jelen Moldován György több négy- 
szemközti beszélgetésén Tisza Istvánnal. Mint ahogy jelen 
lehetünk az erdélyi román főpapok Ferenc Ferdinánd 
trónörökösnél tett látogatásán is, amikor Moldován ma
gyarul elszavalt versekkel váltja ki a császári fenség kegye



sen elismerő szavait -  a dallamos román nyelv szépségei
ről... Ezekkel az epizódokkal szemben az 1919-es Magyar 
Tanácsköztársaság elleni, a Budapestre való bevonulással 
végződő román hadjárat eseményeit, vagy a Tanácsköz
társaság hadseregében ellentmondó szerepet játszó Szé
kely Hadosztály sorsának alakulását már nem közvetlenül 
Moldován révén ismerhetjük meg, hanem egyes mellék- 
szereplők sorsát nyomon követve. De nem marad ki a 
regényből a két háború közötti Románia nemzetiségi poli
tikája sem, melynek alakulása számos vonatkozásában 
napjaink „buldózer-politikájának” előzményeire, bizonyos 
hagyományok rejtett vagy nem is túl rejtett folytatólagos
ságára is rádöbbenthet -  akár a „conducator"-i címmel 
összefüggésben is. Hisz e megtisztelő titulust még Anto- 
nescu diktátor előtt, a Monarchia idején először a Cseres 
által olykor Maniu Gyulának is emlegetett luliu Maniu, az 
erdélyi Román Nemzeti Párt vezére viselte. Az a Maniu, 
akinek fegyveres alakulatai később nem kis szerepet ját
szottak az 1945-ös véres megtorlásokban. Átfogónak tet
sző képet kaphatunk azonban az első világháború előtti 
Román Királyság történelméről is, társadalmi és politikai 
életéről egyaránt. Vagyis nem csupán a független bolgár 
állam létrejöttéhez vezető 1877-78-as orosz-török háború 
eseményeiről és a benne játszott román szerepről, vagy az 
1913-as második balkáni háború alakulását végül is eldön
tő, ám egyben borzalmas tífuszjárványt okozó, Bulgária 
elleni román hadjárat körülményeiről, hanem bepillantha
tunk jó fél évszázad „magas politikájának", vagy inkább 
igencsak alantas diplomáciai cselszövényeinek titkaiba is. 
Titkos húzások boszorkánykonyhájába tehát, alkalmasint 
a kulcslyukon át leskelődve mindenekelőtt a formálisan 
Moldován György féltestvérének számító Aszpázia jóvoltá
ból, aki udvarhölgyi minőségben foroghat a legmagasabb 
bukaresti körökben s válhat nemegyszer történelmi követ
kezményekkel is járó hálószobatitkok ismerőjévé.

Ilyenformán a regényben felhalmozott történelmi 
anyag, akár hiteles dokumentumról, diplomáciai jegyzé
kekről, békeszerződések szövegéről, korabeli sajtósze



melvényekről legyen is szó, akár csupán hátteret megvilá
gító anekdotákról, netán pletykákról, túlzás nélkül mond
ható nyomasztó tömegűnek, eltévedéssel fenyegetőnek, 
szükségképpen vetve föl a bizonyára szorgos és kitartó 
munkával egybegyűjtöttek szigorúbb szelektálásának kér
dését is.

Mindenekelőtt a szilárdabb regényszerkezet érdeké
ben. Főleg ha a Vízaknai csatákat annak tekintjük, aminek 
legalábbis forma szerint készült: regénynek.

Aligha csupán azért, mert Cseres Tibor anyagának 
megmutatásához nem az első pillantásra „természetes
nek” látszó megoldást választotta, s hozzá a krónikási 
szerepet az események időrendbeli felvonultatásával, a 
különböző szálak párhuzamos vezetésével. Még ha a he
lyette választott módszer -  a különböző eseményeket el
mondó fejezetrészek élén mindig megtalálható évszám 
ellenére -  átmenetileg gyakran meg is nehezíti az eligazo
dást. Mivel az időrendnek ez a rég polgárjogot nyert szét
szabdalása, ahogy a regényben előbbre jutunk, volta
képpen a felvállalt történelmi anyag kényszerítő erejét teszi 
számunkra egyre nyilvánvalóbbá. Bármennyire úgy tűnjék 
is, hogy ̂ ugyanez az időfelbontás egy vagy több emlékező 
szubjektum létezését is megkövetelné, közvetítő tudat 
vagy tudatok beiktatását a történések és az író közé, kikü
szöbölve azt az „írói mindentudást, ami éppen a krono
lógiai sorrend mellőzése miatt hat zavaróbban, mintha 
ugyanez a hagyományosnak számító nagyepikai módsze
rek mellett lenne meg a regényben. Nem szólva arról, hogy 
a szereplők közvetlen megszólaltatása átéltebbé is tehetné 
az eseményeket, sokkal inkább emberközelbe hozhatná 
őket, olyképpen „szubjektivizálva” magát a történelmet is, 
hogy azt mintegy a magunk élményének érezve, maradék
talanul belülről lássuk. Ilyen irányú igényeinknek ugyanis a 
különböző napló- és levélrészietek, mindenekelőtt pedig 
Aszpázia Moldován Györgynek írt beszámolói csak rész
ben képesek eleget tenni. Nem mintha a mű felülnézete 
adna okot a fennakadásra, ellenkezőleg: végkicsengés
ként ez nagyon is a helyén van; kifogásolhatónak az tetszik



csak, hogy ez a felülnézet nem a különböző szereplők által 
megéltek összhatásaként mutatkozik meg, hanem inkább 
az írói szándék következtében.

Alighanem éppen a szerző alapállásából fakadóan. 
Amiért az inkább a történelmet vallató tanulmányíróé, és 
nem igazán az epika művelőjéé. Abból eredően, hogy 
Cseres regényének fejezetei és alfejezetei tárgyszerűen, 
egy-egy történelmi eseménysor vagy folyamat megmuta
tása érdekében sorakoznak, olyképpen, hogy nemcsak az 
egyes szereplők, hanem a különböző helyszínek is ennek 
a megközelítési módnak állnak szolgálatában, többnyire 
nem is a regénybeli sorsok alakulása szerint váltva egy
mást. Úgyhogy ezzel összefüggésben a regényalakok bel
ső világába is csak ritkán pillanthatunk be, s akkor is csak 
a magánélet vonatkozásaiban inkább, mintegy elkülönülve 
a történelemtől. Pedig Moldován György „határhelyzete”, 
kettős kötődése nagyon is belső drámát feltételez, ez is 
tehetné a könyvet regénnyé. Egészként is, ahelyett, hogy 
mindössze részleteiben válna nemcsak lebilincselővé, de 
helyenként megrázóvá is. Ellentétben azokkal a részekkel, 
amelyek, éppen az adatok és dokumentumok túladagolt- 
sága miatt lesznek oly mértékben megterhelővé, hogy vé
gül is nem annyira a regényhősök roppannak össze a 
történelem súlya alatt (ami, sajnos, rendben is lenne), ha
nem inkább a regény tartóoszlopai roggyannak meg vala
mennyire. Amiért a regény által felölelni kívánt történelem 
valahogy mégis a regényen kívül marad, nemcsak a re
gény mellett létezik, hanem egy kicsit helyette is, tőle 
könnyen el is választhatóan. Annak ellenére, hogy éppen 
ez, vagyis a történelem íeszi a könyvet fontossá. Nemcsak 
amiért történelmi ismereteink fehér foltjait segíti eltüntetni, 
hanem mert a konkrétumon túl késztet bizonyos tanulsá
gok levonására. Bármennyire is azt tanuljuk csak meg a 
történelemből, hogy semmit sem tanulhatunk belőle.

Úgyhogy lássuk a „semmit” -  őszinte keserűségünkre 
„sajnos”-sal kezdve.

Mert bármennyire szomorú tény legyen is, a különböző 
népek, nemzetek közötti érdekellentétek és összeütközé



sek mégiscsak részei a történelemnek. Még ha a kérdéses 
etnikumok uralkodórétegeinek érdekei jutnak is bennük 
mindenekelőtt kifejezésre, mibenlétüket és alakulásukat, 
végső fokon kimenetelüket is meghatározva. Egyebek 
mellett olyképpen is, hogy ha egy „államalkotó" nép vezető 
rétege hosszú történelmi korszakon át élt „birtokon belül”, 
szemlélete kétségtelenül megcsontosodik, magatartása 
sok vonatkozásban hajlfthatatlannak mutatkozik, szemléle
te pedig nemegyszer rövidlátónak. Ámde ugyanakkor 
éppen rég kialakult „osztálykultúrája”, nemesi gyökerű „be- 
csületkódexével” keveredő polgári tisztessége, „civilizált- 
sága” és viszonylagos európaisága folytán kerül kevésbé 
skrupulózus ellenfelével szemben hátrányba is, tagadha
tatlan emberi és erkölcsi értékei következtében válva se
bezhetővé. Mert bármennyire a maga érdekében hozzon 
is mindenekelőtt törvényeket, éppen az általa képviselt tör
vényesség kötelmei révén lesz sok tekintetben védtelen, 
moráljából, „előítéleteiből” fakadóan gátlásos, kiszolgálta
tottja a zavaró kulturális örökségektől kevésbé terhelt, esz
közökben nem válogatósnak. Annak a vele szembenálló, 
jobbára „újgazdagon” gátlástalan másik uralkodó réteg
nek, melynek képviselői többnyire kevésbé érzik köteles
ségüknek a játékszabályok betartását -  bármennyire a 
korabeli Európa legliberálisabb nemzetiségi törvényét je
lentsék is ezek a játékszabályok. Mohóságukból eredően, 
de egyben az „elnyomott” szerepéből adódóan is, függet
lenül attól, hogy annyira elnyomottak-e a mögöttük sora- 
kozók, amennyire annak érzik magukat, vagy amennyire 
ezt elhitetik velük az azt elhitetők és hirdetők, akik termé
szetesen hiszik is, amit hirdetnek, mivel az ember mindig 
szívesen hiszi, amit érdekében áll hinni. Ártatlansága tuda
tának megőrzése érdekében is, hadd legyen minél őszin
tébb a játékba jó előre bekalkulált, világközvéleményt 
megmozgatóan vádló segélykiáltás -  annak megfelelően, 
hogy a távolabbról látott kép nem feltétlenül azonos a 
közelivel. De hát nem is ez a fontos itt, sokkal inkább, hogy 
odakint mit hisznek rólunk. Ellentétben a költői képzelet 
szülte dicső múlttal, az „elsőbbségi jog” mítoszával, mert



bármennyire értelmetlenek és semmit sem igazolók legye
nek is az ekörüli meddő viták, itt a helyzet inkább fordított: 
nem a hozzáértő kívülállók tárgyilagos értékelése az érde
kes, hanem hogy „mi” hiszünk benne. Mindenekelőtt az 
„istenadta nép", a tudatlanságából épp hogy ébredő vagy 
még nem is ébredő, a bármilyen ráírandó szöveget tiszta 
lapként viselő és elviselő, hadd keresse, patriarkálisan „ve
zérkövető” reflexeitől megmozgatva, megváltását még in
kább a boldogító „nemzeti egyesülésben”. Romantikusan 
ártatlan menyasszonyként mégcsak nem is az ágy örömei
ről álmodozva, hanem az oltár előtti egybekelés magasz
tos pillanatáról, s nemcsak az ezt követő hétköznapok 
kijózanító szürkeségére nem gondolva, hanem arról is 
megfeledkezve, hogy az „anyaország” által kínált életmi
nőség messze alatta marad a nemzetiségi életkereteket 
jelentő országrészének... Na de így szokott ez lenni, több
nyire befejező szakaszaként egy időbelileg sokkal kiterjed
tebb folyamatnak, amely egészét tekintve is alkotó része a 
történelemnek. Mivel hogy nem csupán „haddal, vésszel, 
buzogánnyal, kelevésszel” harcrakelő honfoglalók ismere
tesek a történelemben, hanem csendben beszivárgók is, 
szívósságtól és igénytelenségtőj megtámogatottak, „alul
ról hódítóknak” is nevezhetők. Ámde, életteremtő lőfegy
verre gondolva, miért he nevezhetnénk ezeket akár 
„fallikus hódításnak” is? Tekintettel az ekképpen előre- és 
feltörő etnikai csoportok elsöprő natalitására, amivel szem
ben aligha lehet hatásos a tartalmasabb és örömtelibb 
(vagy „fogyasztóbb") életlehetőségét megcsillantó, felvilá
gosító célzatú puszta figyelmeztetés, mivel a „szíveskedje
tek kevésbé sokasodni"-ból az érintettek többnyire 
nemcsak az „épp elegen vagytok már”-t hallják ki, hanem 
az „elegünk van belőletek”-et is. Úgyhogy az eredmény 
lehet akár visszaütő is: az eddig spontán és természetes 
tudatosodása, daccá válása, fegyverként való szándékos 
bevetése is. Mert ez is sajátossága lehet ennek a civilizál- 
tan konszolidált életformát veszélyeztető jelenségnek, an
nak, aminek, planétánk egész etnikai képének alakulását 
illetőleg, könnyen fokozottabb szerepe is lehet még a jövő



történelmében. Függetlenül attól, hogy ennek az „alulról 
hódításnak” éppúgy meg lehetnek a maga igazságai, mint 
az ellene való védekezésnek, mivel ezek az igazságok 
mindenképpen a küzdő felek egyikénél vagy másikánál 
léteznek, s nem tőlük elvonatkoztatva, fenn valahol az ide
ák világában. Vagyis attól függően igazak vagy nem, hon
nan is nézzük őket. Ámde ugyanakkor a birtokon belüliek 
részéről feltétlenül körültekintő kompromisszumkészséget, 
rugalmasságot is igénylők, éppen a várható övön aluli 
ütések elkerülése érdekében megértést kívánók, nem 
pusztán az egyéni polgárjogokat illetőleg, hanem -  bármit 
tartsunk is az alulról hódítás jelenségéről -  a kérdéses 
etnikum egészét illetőleg is. Azt illetőleg, amit a Cseres 
könyvéből is megismerhető folyamat esetében az a bizo
nyos önkormányzat jelenthetett volna, ha nem marad a 
maga idejében elmulasztott lehetőség csak.

De vajon csodálkoznunk kell-e, hogy csak az maradt? 
És hogy az író utólag már csupán a „semmit" írhatja meg, 
azt a semmit, ami a „mindenből” lett. Mivel az összegezés
nek abban a visszapillantó tükrében, amelyet Cseres köny
ve jelent számunkra, ez a kettő menthetetlenül azonossá 
válik egymással.

(1989)



RIGÓMEZEI HARANGOK

Beszélgetőtársam gyors kézmozdulatokkal kap a leve
gőbe, láthatóan el akar kapni valamit. De csak a semmi 
siklik ki a markából.

-  Itt valami repült -  próbálná meg követni tekintetével 
a nyomban láthatatlanná váló apró pontot.

-Akár hiszed, akár nem, szúnyog -  válaszolom.
-Szúnyog, ilyenkor?...
-  Igen. Tegnap is láttam -  bizonygatom az igazamat. 

Mivel a naptár állása valóban a hitetlenkedést látszik iga
zolni. Bár az idei február első napjainak tavaszt hazudó 
ragyogása már sokkal kevésbé. Ahogy az ablakon túl égre 
rajzolt nyírfaágak idő előtt duzzadó rügyei is a dátumot 
cáfolják inkább. „Bedőlt az áltavasznak”, tenném hozzá 
még, ám hamarjában nem találom a „bedőlni” ige szerb- 
horvát megfelelőjét. Nem is keresem igazán, egy szúnyog 
miatt nem érdemes. Inkább az általa megzavart beszélge
tés fonalát venném fel újra.

Beszélgetőtársam ezúttal is robusztusán és harsányan 
érkezik, amióta idős anyja komolyabban betegeskedik, 
egyre gyakrabban. Föl, déli irányból. Vagy le inkább. A 
fővárosból. Aszerint „föl” vagy „le”, hogy a térkép égtájai
hoz igazodunk-e, vagy pedig a városok rangját tekintjük. 
Hozzám az időjárástól függően, kerékpáron, gyalog érke
zik, vagy mutatós, ezüstösen csillogó Ford Escortján. Hat
hét évvel ezelőtt, amíg állandó lakhelye is itt volt még, 
rendszeres vendégeim közé tartozott, de később is meg
meglátogatott, főleg nyaranként vagy egyetemi előadása
inak téli szünetében, két külföldi útja közt ugorva haza 
kisebbségi többségű városkánkba, melynek tizennyolc 
éves korában lett a lakója. Ha kell, töri a magyart, feleségét 
sokan magyarnak hiszik... Különben mondhatnám világjá
rónak is, e minőségében profinak, ha úgy tetszik. Gyakran 
látogat Itáliába, baráti kapcsolatai külön Szicíliához is kötik, 
ennek köszönhetően tőle is tudhatom, hogy Szicília nem 
csupán a maffia vagy a vendetta hazája. Egyszer egy pa



lermói pszichológus barátját is elhozta hozzám. De eljutott 
Európán kívüli tájakra is, meghívásra Tokióban is tartott 
már szociológiai tárgyú előadást, hogy utána nekem a 
japáni WC-ről is beszámolhasson, az ottani hotelokban 
mindenütt megtalálható „West style" és „Japanese style” 
feliratokról, s arról is, hogyan nyitott be az utóbbiba, ter
mészetesen merő kíváncsiságból. Kínában viszont, ahová 
már a tokiói tiszteletdíj jóvoltából juthatott el, a Falon és 
egyebeken kívül, a szemérem legelemibb európai mércéi
nek is fittyet hányó tömeglatrinákat volt alkalma megta
pasztalni; azonkívül, hogy vendéglátói pillanatok alatt 
leírták a nevét szótagírással. De járt valamikor, méghozzá 
UNESCO-megbízatásból, Bokassa egykori birodalmában 
is, anélkül, hogy őszinte sajnálatára személyesen is talál
kozhatott volna az akkor éppen hatalma teljében lévő em
berevő császárral... Sok mindenről hallok hát tőle, de azért 
ő is éntőlem: példának okáért arról, hogy Erdély önálló 
fejedelemség is volt valamikor, s e minőségében sokáig 
hordozója is a magyar államiságnak éppúgy, mint fenntar
tója a magyar kultúra folytonosságának, sőt nem is csak 
a magyarénak... Ilyen tárgyú beszélgetéseink során állapít
juk meg, hogy a kelleténél kevésbé ismerjük egymást, 
több vonatkozásban közösnek is mondható történelmün
ket. Amiért jó kelet-európai (és balkáni) szokás szerint úgy 
ülünk itt egymás mellett, mint valami színház nézőterén, 
tőlünk telhetően mindent tudni akarva a színpadon törté
nőkről, sőt a színészek magánéletéről semmivel sem ke
vésbé. Miközben azok ott fenn még csak nem is 
kíváncsiak sötétségbe süllyedt közönségükre -  ha csak 
éppen dulakodásba nem csap át a lentiek csendes egy
mást fojtogatása. De hát ez így van rendjén, vélekedett 
erről beszélgetőtársam, elmondva, hogy nemcsak a har
madiknak mondott világ térségeiben tapasztalhatta ezt 
ugyanígy, de Japánban is: mivel ott is Európa az érdekes 
és fontos elsősorban, Európához értve persze Amerikát is, 
ha ugyan nem azt mindenekelőtt... Természetesen, de nem 
biztos, hogy rendjénvalóan is, gondolom erről beszélgető- 
társammal némileg ellentétben, nem először fedezve föl



benne bizonyos menekülési reflexeket, hajlamot a közvet
len valóságunktól való elfordulásra. Magamban is melles
leg, talán semmivel sem kevésbé.

Még ha most, ezen a tavasznak álcázott téli napon, 
térben és időben egyaránt közelebbi tájakról folyik is köz
tünk a beszélgetés, agyunkba rögzült képeket elevenítve 
föl és vetve egybe a világ első, joggal televíziósnak kikiál
tott forradalmáról, s persze az általa megdöntött, hozzánk 
közelebbi emberevő császárról. Mivel, amikor csak tehet
te, azokban a napokban beszélgetőtársam is leragadt a 
képernyő elé. Még ha nem is csak erről esik szó köztünk: 
hanem az egészről is, arról a fel nem tartóztatható domi
nódőlésről, aminek a conducator-házaspár látványosan 
dicstelen vége mindössze egy véresen drámai epizódját 
jelenti csak. Nem csupán eufóriától feldobottan cserélve 
eszmét, hanem bizonyos aggodalmaktól eltelve is. Ide-oda 
ingadozva a kettő között. Hiszen amit mi demokráciaként, 
pluralizmusként vagy éppen szabadságként értékelünk, 
várunk és elvárunk, legyen akár „szólás-”, „sajtó-”, „lelkiis
mereti”, netán „szerveződési", sőt „alkotó-”, legfőképpen 
értelmiségi szükséglet, az a tekintetükkel mindinkább csak 
az égre szökkenő árak röppályáját követni igyekvők szá
mára jobbára csupán merő rongyrázás. Főleg amiért egyre 
inkább úgy érzik, hogy a gyomruk miatta korog. Úgyhogy 
amit mi a magunk önhitt értelmiségi piedesztálján, ma
gunknak vagy talán mégsem csak magunknak, elképze
lünk... egyszóval épp elég a kevésbé örvendetes mel
léktünet is, vagy talán nem is csak „mellék-”...

Mindenütt a szóban forgó térségben. Itthon is persze.
Mivel egy idő után mégiscsak itthon landolunk. Ebben 

az egykori birodalmak leszakadt részeiből úgy-ahogy 
összeenyvezett furcsa országban. Amelynek északnyugati 
csücske már-már Nyugat-Európa, ámde akad benne alko
tórész Közép-Európából éppúgy, mint a Mediterráneum- 
ból, s a pravoszláv értelemben vett Kelet-Európából vagy 
a mohamedán Keletből is. Alighanem ezzel is összefüg
gésben oly nyilvánvaló a lemaradásunk az említett folya
mat egésze mögött. Na meg azzal is persze, hogy a



pártállam mihozzánk nem importáruként érkezett, 
legalábbis nem egyészen úgy, mint máshova. Amiért is az 
ellene folytatott küzdelem nem jelentett idegen megszállók 
elleni harcot is egyben, hanem inkább, legalábbis egy jó
nevű szerb közíró szellemes megállapítása szerint, „ön
megszállás" ellenit. Meg persze itt volt a „jugoszláv 
különút" is, amiért az önigazgatás immár egyre inkább 
szemfényvesztésnek tűnő, kecskét jóllakatni és káposztát 
is megőrizni kívánó gyakorlata hosszú időn át páratlanul 
leleményesnek bizonyult az állampolgárok szabadságigé
nyének aprópénzre váltásában.

Pedig ez a furcsa konglomerátum-ország, amely be
szélgetőtársamnak akarva, nem akarva másképp a hazája, 
mint nekem, és amely Európa kisállamai közt mindenkép
pen a legdefiniálhatatlanabb, egy időben mégiscsak elin
dítója volt egy folyamatnak, amely most érkezett el a 
végéhez.

Jószerével néhai diktátorának is köszönhetően. Amiért 
ő alkalmasint habitusában is különbözött a kinevezett zse
niktől, a Kremlben lovaggá ütött „nagy vezérektől”, nem 
utolsósorban abban, hogy emberi vonásai is voltak, alkal
manként pedig emberségesnek is tudott mutatkozni. Két
ségtelenül a lépten-nyomon felszínre kerülő roppant 
hiúsága ellenére, amit viszont stílusosan tudott viselni. Ön
maga szobrává válása előtt legalábbis, vagy mielőtt kari
katúrájává is vált volna a saját szobrának -  nem bizonyos, 
hogy a maga hibájából csak... Mindenesetre ami engem 
illet, hosszú időn át hajlamos voltam „szelíd diktátornak” 
tekinteni, „lágy" diktatúra hordozójának -  ellentétben be
szélgetőtársammal, aki saját állítása szerint sose szerette. 
Kultuszát persze ón sem. Főleg amiért valamennyire még 
„hiteles” is volt, Dzsugasviliéhoz, vagy mondjuk „legjobb 
magyar tanítványáéhoz" viszonyítva mindenképpen -  a 
conducator körüli kollektív kényszeridiotizmusrói nem is 
beszélve. Ám ami e „hitelesség” érzelmi alapjait illeti, ab
ban mintha egy sajátos mentalitásnak is része lenne. Az 
esszéíró Pero Slijepčević a délszláv népek patriarchális 
kultúrájáról szólva mindenesetre arról ír, hogy e népek



egyszerű fia számára a történelem valamiképpen a min
dennapok világától távol eső síkon végbemenő véres drá
mák sorát jelenti, hősköltemények tárgyát és színterét 
mindenekelőtt, amiért a történelem sodrába kerülve, 
nyomban maga is eposzhőssé lesz a saját szemében, 
természetesen az események vezéralakjai még inkább. 
Ezért lehettek a Titót különös gyengédséggel „fehér ibo
lyának” tituláló harci dalok kevésbé „kincstáriak” a „Sződd 
a selymet, elvtárs!" vagy a „Vörös Csepel”-féle egykori 
„tömegdalok"-nál. Abból a megéneklési hajlamból fakadó
an, amely -  főleg a szerbség esetében -  évszázadokon át 
volt azoknak a hősi énekeknek el nem apadó forrása, 
amelyek Vük Karadžić fordításai jóvoltából, a maga idejé
ben Goethét is elbűvölték, nem kevésbé pedig Lamartine-t 
és Prosper Merimée-t. Csak hát akadnak ennek az epikusi 
késztetettségnek újabb korokban furcsa ficamai is. Példá
nak okáért az a rockegyüttes által megszólaltatott lelkesítő 
rigmus, amely a „társult munkáról szóló alaptörvényét kö
szöntötte a maga módján, arról dalolva, miképp fogunk a 
legjobban dolgozni holnap (!), s még jobban holnapután 
(!!), de úgy, hogy azt a világ népei fogják megénekelni, sőt 
századok fognak emlékezni helytállásunkra. Ez az azóta 
mindenki szemében korszakalkotó melléfogásnak számító 
törvény igyekezett mellesleg a másik végén megragadni 
tőke és munka antagonisztikus viszonyát, valahogy úgy, 
mintha a munka lenne a tőke munkaadója. „Munkásosztá
lyunk ma nagy győzelmet aratott” -  adta hírül valamikor 
hajdanán, 1974-ben, meghozatalakor a rádió.

-  Ugyan ki felett aratott győzelmet? -  kérdezte bosz- 
szankodva annak idején beszélgetőtársam, mikor erre em
lékeztünk.

Ma viszont ott vagyunk, ahol vagyunk. Épp csak ez az 
epikusán heroikus történelemszemlélet látszik továbbra is 
rendületlenül töretlennek. Attól tartok, a leginkább neural
gikusnak számító ponttal: a Rigómezővel is összefüggés
ben.

Igen, a Rigómező, ahol beszélgetőtársammal egy idő 
után újra csak kikötünk, szerb nevén Kosovo Polje, az a



dél-szerbiai síkság, amelyről nevét az egész forrongó déli 
tartomány kapta. És ahol az 1389. évi csata, a kettő közül 
az első (nem az tehát, amelyben Hunyadi szenvedett ve
reséget 1448-ban), valójában a középkori szerb államiság 
végét jelentette, Szerbia Mohácsát, „nemzeti nagylétének 
nagy temetőjét" alighanem. Ezért is tűnhet furcsának, aho
gyan ma emlegetik: „Szerbia bölcsőjének", érvként is, ka
tegorikusan, eleve minden vitát lezárva.

Számomra egy másik magyar történelmi allúziót is fel
idézve, Rákosi Viktor Elnémult harangok című regényét, 
pontosabban azt a nemzeti közérzetet mindenekelőtt, ami 
benne kap hangot. Mivel ebben az 1902-ben megjelent, 
Krleža által rossznak mondott, s meglehet, csakugyan 
rossz regényben az erdélyi magyarság térvesztése felett 
kondulnak meg a vész- és gyászharangok, nem sokkal 
előbb tehát, semhogy Erdély a magyar állam testéről csak
ugyan leszakadt volna. És hát az albánság Kosovo tarto
mányban alapjában véve ugyanazon sajátosságainak 
köszönheti napjainkbeli térnyerését, mint annak idején az 
erdélyi románság is: igénytelenségének, szívósságának, 
patriarchális családszervezetének. Legfőképpen pedig el
képesztő natalitásának, amivel szemben a korszerű és ke
vésbé korszerű családtervezési módszerek propagálása 
sokkal inkább vált ki dacot, semhogy sikerrel járna Érthe
tően okozva pánikot a magukat veszélyeztetve érzőknél. 
Csak hát a „civilizációt” képviselő vagy képviselni vélő 
oldalnak az ilyenféle csendes hódítással szemben mind
máig még sehol sem sikerült az ellenszert megtalálnia. S 
tartok attól, hogy nem is sikerülhet, legfeljebb a nyílt nem
zetiségi diszkrimináció, a bevallott sovinizmus meg rasz- 
szizmus vállalásával. Amire mellesleg a „civilizáltabb" fél 
kevésbé civilizált, illetve kultúrált része szokott kész lenni... 
Ezért fejezi ki számomra az Elnémult harangok oly diag
nosztikusán nemcsak azt a szembenézésre képtelen álla
potot, amiben „mi magyarok” akkor leledztünk, hanem 
egyben azt is, ami ma a szerbség reflexeiben mutatkozik 
meg -  egyidejűleg kínálva lehetőséget a „mi ezen rég túl 
vagyunk már" ironikus fölényére éppúgy, mint az együttér
zésre. Netán a kárörömre is. Ezért is hoztam szóba e



regényt. Nem csupán ismételten megjelenő beszélgetőtár
sam előtt, hanem némileg szondázási szándékból is indít
tatva, egyszer Kanizsán az írótáborban az előtt a szerb 
prózaíró előtt is, aki különben nagyon is készségesen és 
bátorítóan sietett segítségemre abban a „kényes”, majd 
nemzetközi szinten is némi port kavaró, de végül szeren
csés kimenetelű ügyben, amelyben az itteni magyar pálya
társak közül senki sem merte határozott lépésre is elszánni 
magát. A szóban forgó magyar regényről természetesen 
nem is hallott a szerb írótárs, ám amint felvázolom, milyen 
helyzetre is reagált a maga idején, s milyen módon, szeme 
nyomban elevenen csillan meg, hogy ezután számomra 
legyen érdekes a reagálása: neki végső fokon mindegy, ha 
száz év múlva már sehol sem hallani szerb szót azon a 
tájon, ám hogy az erőszak következménye legyen... Nem 
fejezve be gondolatát, sokatmondó arckifejezéssel és kéz
mozdulattal fejezte ki inkább, hogy számára az egész, el
sősorban és mindenekelőtt, mégiscsak érzelmi kérdés. Ha 
ugyan nem indulati?... Mindenesetre ezekben a pillanatok
ban nagyon is értem az indulatait, annál is inkább, mivel 
akkor már, nyolcvannyolc szeptemberében, a conducator 
falurombolásának hírei, s minden más egyéb is, ami a 
háza táján történt, nagyon is rámnehezedtek.

Vagyis hát igen: erőszakra nem erőszakpsan reagálni, 
mindenképpen különleges, kevesek számára megadatott 
képességet igényel. Meg persze az erőszak eszközeinek 
hiányát is.

Csak hát etnikai viszályok esetén az erőszak rendsze
rint mindkét oldalon megtalálható. Amellett, hogy a hatalmi 
(állami) erőszak eszközeivel viszont többnyire csak az 
egyik fél élhet. A másik inkább csak védekezik ellene. 
Erőszakkal vagy erőszak nélkül, de mindenképpen úgy, 
hogy a „hatalmi oldal” a nem erőszakos megnyilatkozáso
kat is erőszakosnak érzi, a legjobb esetben is, erőszakkal 
való fenyegetésnek. S az ilyenkor mindig érvényben lévő 
kettős mérce alapján igyekszik is azt így bemutatni.

Amiért is a rigómezei erőszak mérlegét felállítani sem
miképpen sem könnyű. Ablakomon át az áltavaszi ragyo
gásban kitekintve alkalmasint reménytelen is. Ámbár az



albán fél ilyen megnyilatkozásairól jobbára csak azután 
szaporodnak fel a híradások, hogy 1981 viharos, de gyor
san elcsituló tavasza után kimondatott: márpedig Kosovo 
Köztársaság a jugoszláv államon belül sem létesülhet, en
nek emlegetése egyenlő az „ellenforradalommal”. Csak 
hát ugyan miért? Azért talán, mert az albán nem szláv 
nép?... Mindenesetre az albánság hajlamossá válik ezt hin
ni, alighanem ezért is üti fel körében a fejét az „etnikailag 
tiszta" Kosovo elképzelése. Túl nagy toleranciáról aligha 
tanúskodóan, de hát egy fejlődésben lévő, önérzetében 
magát mélyen megbántottnak érző, és ugyanakkor több
ségében elmaradott népesség rendszerint jól tudja, ho
gyan tegye magát elviselhetetlenné azok számára, akiket 
el akar űzni. Logikus következményként váltva ki az orszá
gos viszonylatban „többségi", helyiben „kisebbségi” szláv 
lakosságból mindenekelőtt hisztérikus házitűzhely-féltő re
agálást, ám egyben hatalmit is, védelmet követelőt, rend
csinálást sürgetőt, na meg a heroikus és fegyverkultuszra 
hajló hagyományoknak megfelelően, fegyverkezőt is. 
Amellett, hogy az erre rárakódó ideológiai burok alapvető
en misztikus, ősi földet és bölcsőt emlegetően patetikus, 
ortodox aranyfüsttel borított, tömjénillatú. És cirill betűs -  
beszélgetőtársamat külön is idegesítőn: el akarják szige
telni magukat Európától, állapítja meg nem kis keserűség
gel. Ami viszont engem illet, másvalamire bukkanok itt, 
megint csak a magyar történelmi tudat számára nagyon is 
déjá vunek tetszőre. Nevezetesen a hálátlanság emlege
tésére. Mivel hát, való igaz, a háború utáni jugoszláv állam, 
ellentétben a háború előttivel, a kosovói albánság számára 
az oktatás és művelődés egész rendszerét építette ki, 
egyetemet létesített és albanológiai intézetet, s elképzelhe
tő, hogy egyfajta „intellektuális vízfejet” is létrehozott eköz
ben -  sokban arra emlékeztetve, hogy az első szlovák-, 
szerb- vagy románnyelvű könyvek és folyóiratok a valami
kori magyar állam területén születtek. Úgyhogy most, íme: 
ez a köszönet... Mintha bizony ez a leválási folyamat nem 
lenne elkerülhetetlen és természetes. Mintha a hálátlanság 
emlegetésének lenne értelme.



Vagy mintha a tanulság levonása -  „kellett nekünk eze
ket emancipálni" -  nem lenne eleve téves. Pedig ez is 
hangot kap. Mindannak kapcsán, ami történik. Aligha túl
zott politikai előrelátás következtében.

Nem mintha temetők feldúlása, műemlékek megrongá
lása elintézhető lenne kézlegyintéssel. Akárcsak a nőkön 
elkövetett erőszak sem -  ha ugyan az erről szóló tifrek 
mindig igazak. Bármennyire ismert legyen is, hogy az el
lenségnek tekintett fél asszonyainak és lányainak „meg- 
gyalázása” különleges kéjnek és elégtételnek számít. 
Magukat elnyomottnak tekintőknél különösképpen -  etni
kai konfliktusban ugyanúgy, mint az „osztályharcban”. Ám
de a hatalmi helyzetükben magukat veszélyeztetve 
érzőknél ugyanakkor tárgya is ez az erőszaktétel a rémlátó 
fantáziának, egyben pedig recept is vádak koholására... 
Mindenesetre a nem szerbiai sajtó meglehetős szkepszis
sel tekint az erről szóló hírekre, kézenfekvő asszociációs 
alapon nevezve ilyen vonatkozásban is a Jugoszláviában 
élő albánokat az ország négereinek. De más szempontból 
nézve is, persze. Mivel a szórványaiban mindenütt megta
lálható albánság, már csak képzetlensége miatt is, a leg
nehezebb és legalantasabb munkák végzője. Nemcsak 
bányászok sokfelé, de „trógerek” is a nagyvárosokban. 
Amellett, hogy kis bódéikban jobbára zöldségárusok, fagy
laltárusok, cukrászok, pékek. Szorgalomról éppúgy tanú
ságot tevők, mint leleményességről és élelmességről -  
alighanem megint csak patriarchális családfelépítésükkel 
és feudális gyökerű munkaerkölcsükkel összefüggésben. 
Meg bizonyos „maffiás'' jelenségekkel is -  ismét csak a 
gyanakvó fantázia számára kínálva lehetőséget. De ugyan
ezért lehetnek politikai vezetőik „szocialista bégek" is, job
bára a jó öreg pártállam játékszabályaihoz alkalmazkodva, 
ám mindenképpen erősebb szálakkal kötődve népükhöz
-  teszem azt magyar kartársaiknál, akik a pártállam egé
szen napjainkig tartó évtizedeiben mindig is gondosan 
ügyeltek rá, nehogy véletlenül a nemzeti(ségi) elfogultság 
látszatát keltsék. Persze ők, az albánok, hiába is ügyelné
nek erre, mivel a háttérből szervezkedés gyanúját így is 
magukra vonják. Egyszerűen mert az „összeesküvés” hi



potézise semmivel sem nélkülözhetóbb a nemi erőszak 
felnagyított legendájánál. Vagyis a négerek emlegetését 
magam sem érzem alaptalannak. Mert hát itt ugrik be em
lékezetembe az a forrongó tartományból már elköltözött 
nyugalmazott „belügyi dolgozó” is, aki egy riportban úgy 
nyilatkozik, hogy „nem rossz emberek ezek az albánok, 
csak szigorúan kell velük bánni”. Akad egyéb megnyilat
kozás is, igaz, több mint két év előtti: azé az ugyancsak 
Kosovo ügyében megszólaló, de tartományunkbeli derék 
néptanítóé, aki szerint a romániai hatóságok tudják igazán, 
hogyan kell az államot védelmezni. Úgyhogy ebben a vé
get érni nem akaró konfliktusban alkalmasint bizonyos ki
váltságok elvesztése, illetve féltése is szerepet játszik -  túl, 
vagy innen inkább, a megfellebbezhetetlennek mutatkozó 
„bölcső-komplexuson", amelynek hordozói közt szlovén 
és horvát pályatársaik önmérsékletre és önvizsgálatra intő 
szavait ingerülten visszautasító írástudókat is találunk. 
Nemzetközi elismerésnek örvendőket is, olyanféle kijelen
téseikkel, hogy „Szerbia mindig békében veszítette el, amit 
háborúban nyert”. Pedig a béke megnyerése legalább 
annyira fontos, mint a háborúé -  állapítjuk meg beszélge
tőtársammal -  hisz gyakran a háború elvesztését is képes 
ellensúlyozni. És hát mit is emlegetnénk ennek kapcsán, 
ha nem Japánt, Németországot...

Még ha a hiba mélyebben rejlik is, attól tartok a győz
tesekre és vesztesekre történő felosztásban mindenek
előtt.

Bármennyire történelmi tény legyen is, hogy Szerbia 
először a két balkáni háborút nyerte meg, 1912-ben a Tö
rökország ellenit, majd pedig 1913-ban, korábbi szövetsé
geseivel szemben a koncon marakodót is -  ezután került 
területéhez a már akkor is jórészt albánok lakta Rigómező 
-, hogy utána két világháborúban végezzen a győztesek 
között.

Ám mintha a szerb nemzettudat éppen ezért lenne hí
jával mindannak, amiből a magyarnak a kizárólagosság 
bőségével jutott ki: a vereségből leszűrhető tanulságok
nak.



Amelyek nélkül képtelenebbnél képtelenebb pánik-öt
letek születhetnek csak. Mint például az albánok egy ré
szének kiutasítása, más részük széttelepítése az ország 
különböző tájaira, szerbek, montenegróiak és mások száz
ezreinek be- vagy visszaköltöztetése -  kedvezőtlenebb et
nikai arányok mellett a Rákosi Viktor harangjai idején 
Erdélyben fellelhetőt magyar-románnál, vagy talán a mai
nál is még.

Úgyhogy a távlattalanság e távlata enyhén szólva riasz
tó. Megint csak totalitárius rendszert követelő és annak 
veszedelmét felidéző, Európának hátat fordító. Groteszk 
módon valahogy még harmonizálva is Európával sokak 
fejében, mintha bizony szabadság, demokrácia, jogállam 
békésen férhetne meg ilyenféle monstruózus etnikai átren
dezéssel. Másoként viszont fütyülve a fontossági sorrend
re, harcra készen vállalva önként parancsszót, készen a 
menetelésre. Nem európai módon, mondanám szívesen, 
mintha csak a totalitarizmusnak nem Európa lenne ugyan
csak a bölcs’ője... De hát kinőttünk a bölcsőből, nem? Mi 
szüksége bölcsőre felnőtt embernek?... Nem gondolod, 
hogy túlságosan is sokra tartja magát, aki ereklyeként őrzi 
a bölcsőt, amelyben egykor ringatták? -  tenném föl hát a 
kérdést beszélgető társamnak, s nem is holmi tapintatból 
hallgatom el végül is, hanem mert fölösleges feltennem.

Neki legalábbis nem. Vagy talán most már inkább nem.
Mert 1988-ban, a rigómezei „ellenforradalmi tünteté

sek” és a nyomukban Szerbia szerte feltámadó „forradalmi 
ellentüntetések'' idején még a szlovének ellen fakadt ki -  
annak ellenére, hogy pártállapot repesztgető igyekezetüket 
figyelve, korábban sokat várt tőlük. Irtózva ugyan a tömeg- 
hisztériától és ívben kerülve el a nagygyűléseket, de a 
szellemet palackból kiszabadító szerb népvezért olyan em
berként jellemezve, és mentegetve is, mint aki foglya lett 
egy szerepnek. Mielőtt, valamivel később már, Mussolini
hoz hasonlítaná. Nemcsak a nagygyűléseket kerülve vál
tozatlanul, de beszédtémaként a Rigómezőt is. -  Bánom 
is én, mi lesz vele, nem érdekel -  legyintett egyszer indu
latosan, majdnem ugyanúgy, mint most, először ezúttal is



kerek perec kijelentve, hogy nem akar róla beszélni, leg
alábbis így hiszem, mielőtt kiderülne, hogy félreértettem. 
Mivel nekem ugyan miért ne mondhatná, mjért ne beszél
hetne nyíltan mindenről? Arról is akár, hogy azoknak ott 
lenn ugyanúgy meg kellene kapniuk, ha akarják, a maguk 
köztársaságát, mint akármelyik más népnek itt Európában 
vagy bárhol másutt, ez is lenne taíán a legjobb megoldás. 
És ha el akarnak szakadni, hát szakadjanak, és ha ampu- 
táció, hát amputáció, jobb előbb amputálni térden alul, 
mint később .térden felül, persze az amputáció mindig fáj
dalmas... Éppen csak erről beszélni ott a fővárosban nem
csak nyilvánosan, hanem akár baráti körben is, tanár- 
kollégái előtt ugyanúgy, mint hallgatóinak, már-már életve
szélyes: kiközösítettséget jelent, egyenlő az árulás vállalá
sával. Úgyhogy talán el sem tudom képzelni... meglehet 
csakugyan nem -  gondolom közben. Azt is, hogy igen, 
úgy van, ahogy gondoltam, detmiközben belelendül, egyre 
inkább szorongást is érezve. Amiért mindaz, ami ott lenn, 
s áttételeiben másutt is történik, nem is túl közvetetten, 
engem is érint, sorsomra is kihathat, sorsunkra, jugó-ma- 
gyarokéra. Ki is hat már jó ideje, vélt veszélyeztetettség-tu- 
datban, felénk is gyanakvást szító „kosovói pszichózis
ban” megmutatkozva, sokkal inkább elgyávulásainkat 
mozgósítva, mint jogokért szót emelő bátorságunkat. 
Hogyne, ha egyszer beszélgetőtársamra is kihat, s nem
csak rá nyilván -  európaiként gondolkodókat kényszerítve 
terepszínűnek megmaradni, nem európaiként megmutat
kozni. Érintetlenül hagyva a heroikus-misztikus tudatgör
csöt, amit nagyon is szükséges lenne feloldani. Mindkét 
oldalon természetesen...

-  De hát az embernek az árulás is jogában áll, vagy 
inkább, hogy maga döntse el, mit tekint annak -  kezdem 
aztán. Csakhogy oda emelhessem, ahová maga is vissza
kívánkozik, de ahonnan átmenetileg mintha kihullott volna: 
felülnézetének távolságtartó léggömbkosarába. Ahol mel
lesleg én is kellemesen szoktam magam érezni -  azzal a 
különbséggel, hogy ő valóságosan is katapultálhatja ma
gát Európa és nemcsak Európa távoli tájaira is. -  Olvastam



egyszer Hans Magnus Enzensbergernek egy írását... -  
igyekszem magam nyomban kellőképpen alátámasztani 
'áruló ügyben": hogy az „áruló” fogalma a középkorból 
marad ránk, feudális hagyaték, valójában a hübérúrnak tett 
hűségeskü rejlik mögötte, ezt sajátította ki később az állam 
s tukmálta rá továbbra is polgáraira. Ámbár a „közösség”, 
minden, ami arra tart igényt, hogy magát annak nevezze, 
kezdve a nemzetségtől, a törzsttől -  merül fel bennem 
aztán, de már Enzensberger ellenében -, mindig is egyol
dalúságot követelt tagjaitól, részrehajlást, elfogultságot... 
Ha úgy tetszik, korlátoltságot...

-  Hagyd, egy szúnyog még nem csinál tavaszt -  mon
dom később, amikor az újra felbukkanó apró rovar ismét 
csak kisiklik üres levegőt összecsapó két tenyere közül. 
Különben az általam parafrazált közmondás az ő anyanyel
vének kincstárába is beletartozik.

-  Előbb-utóbb úgyis elkapom, majd meglátod.
-  Tulajdonképpen igazad van. Hogy merészel egy ilyen 

alacsonyrendű élőlény háborgatni bennünket?
-  Bennünket, a teremtés koronáit... És ilyen gyáván. 

Azon nyomban eliszkolni támadás után...
-  Gerilla módon.
-  Partizánt is mondhattál volna.
-  Mindegy, nem?... Fő, hogy a gyengébb félnek ez a 

szokása.
-  Pedig mostanában többször is hallok olyat, hogy mi

ért nem állnak ki nyíltan. Férfiasan, bátran, ahogy illik. -  
Mert persze az öles betűs jelszavak többnyire orvul, a 
sötétség leple alatt kerülnek a falakra. Bár újabban ki is 
állnak, férfiasan, ha úgy tetszik, gyertyával a kezükben, 
tömegesen formálva két ujjukból „V”-betűt a képernyő 
előtt, nem bizonyos, hogy Európát értve is, de azért az 
európai nyelvet elsajátítva... -  De ha megjegyzem, hogy 
mit akartok, mi tán nem így csináltuk, úgy néznek rám, 
hogy... Félbehagyva mondatát, tátott szájú bamba arcot 
vág, ámulást jelzően száját kitátja. Mielőtt felnevetve hozzá 
is tenné:

-  Mint akik ilyet még nem is hallottak..



-  Na igen, az emberek már ilyenek. Az emberek egy
szerűén csodálatosak -  válaszolom, mivel a tárgyilagos
ságra való képtelenség többnyire ezt a szofoklészi jelzőt 
szokta kiváltani belőlem. Vagy talán a tárgyilagosság elvá
rása képtelenség itt?...

Hát igen, az emberek... -  gondolom később újra, távo
zása után is. Itt Európa peremén, ahol Európa megszűnik 
Európa lenni. És ahol a marcona férfiasság világa kezdő
dik, a mítoszoké, a pátoszé, a hisztériáké... Pedig a Rigó
mezőn egykor mégiscsak Európa szenvedett vereséget, 
ugyanúgy, mint később Mohácsnál. Szerbiával, Magyaror
szággal. Csak hát az akkor még keresztény albánok szin
tén Európát védték -  gondoljunk csak Szkander bégre, akit 
Kasztrióta Györgyként is ismerünk a történelemből.

Tragikus lenne hát, ha Európa, ugyanitt a Rigómezőn, 
újra vereséget szenvedne.

(1990)



DÉLSZLÁV DÉMONOK
Egy történelmi tévedés margójára

Elég az önmeghatározósdiból, elég az értelmiségi ját
szadozásból -  próbálom felidézni a nemrég elhangzotta
kat. Hiszen csakugyan, mire jó méricskélni, hogy ki a 
magyar, s ki nem, mert aki igazán az, annak ez, éljen akár 
itt, vagyis a Kárpát-medencében, a magyar határokon be
lül vagy kívül, akár Kanadában vagy Ausztráliában, annak 
ez nem lehet kérdés. Logikusnak is érzem különben az 
érzelmekre való hivatkozást, s természetesnek a távolba 
szakadtak emlegetését. Elvégre aki a távolból is szeret, az 
nyilván mélyen és őszintén is szeret, az a szerelmes vi
szont, aki a „miért is szeretem?” kérdést kezdi feszegetni, 
nyilván a kiszeretés útján halad már. Nem beszélve arról, 
hogy nemzetet vagy nemzetrészeket fenyegető vészhely
zetben a nemzeti önmeghatározás mellett lecövekelni fő
leg azért nem a legjobb megoldás, mivel tettek helyett mi 
egyebet jelenthetne „halványra betegftésnél”.

Más kérdés, hogy az önmeghatározás hiánya ugyan
úgy a veszélyeztetettség oka is lehet, mint egy rossz ön
meghatározás. Akkor is, ha ez nem feltétlenül gondolkodói 
éleselméjűség, netán merő ízlés kérdése, még kevésbé a 
szándéké, hanem a történelem terméke inkább -  nem 
annyira kitalálni kell tehát, hanem felfedezni, rálelni talán.

★

Ám mintha az indokolt vagy indokolatlan veszélyezte
tettségérzet másoknál is valami önkereső önmeghatáro
zást eredményezne. Még ha a belgrádi Knjiievne novine 
c. irodalmi lapban olvasott írás, A szerbség támaszai (Stu- 
bovi Srpstva) szerzőjéről, a Milán St. Protióról nem is tud
hatom, visszaütésnek érzi-e az első ütést, avagy jogta
lanságnak és bűnnek, sőt a szó talleyrand-i értelmében



többnek is, azaz hibának, amit mihamarabb korrigálni kell, 
netán morálisan is jóvátenni.

Nem mintha az önmeghatározás értelmiségi reflexei 
nem lennének nála is nyilvánvalóak, sőt sztereotipek is, 
miyel Protić a macfa nemzetének meghatározó támaszait 
úgy veszi számba, ahogy erre többé-kevésbé számítok is. 
Elsőnek a pravoszlávságot említve, másodiknak az állam
alkotói szerepet, harmadiknak a monarchiához való ra
gaszkodást. Negyediknek viszont (attól tartok, komoly
talanságig menően aktualizálón) a kommunistaellenessé- 
get.

A pravoszlávságról mindenekelőtt azt mondja el, hogy 
vallásukban és egyházukban a szerbek mindig valami sa
játosan egyedülvalót láttak, valamit, ami semmi máshoz 
nem hasonlíthatóan őket jelenti. Ezzel Protić szinte önma
gától azt az ellenvetést váltja ki a kívülállóból, hogy a szerb
ség végső fokon mégis csak egyike csupán a különböző 
(a görög és a román kivételével szláv) ortodox vallású 
népeknek, amelyek közt nem is tartozik a legnagyobbak 
sorába. Úgyhogy legfeljebb a Protić által külön is kiemelt 
és a hagyomány szerint az egyes nemzetségek keresztény 
hitre tértének évfordulóját őrző házi szent másoknál való
ban meg nem található kultusza tekinthető „nemzetspeci
fikus” sajátosságnak. Belül a bizánciságnak azon a körén, 
amelyet hovatartozástól függően lehet európaiságból kire
kesztő tényezőként emlegetni, de zászlóként is lobogtatni. 
Meg persze a cezaropapizmusra, a bizánci császárok 
egyházfölöttiségére is asszociálni mindjárt, egyházi és vi
lági hatalom szétválaszthatatlan egybeforrottságára, no 
meg arra, ami a keleti kereszténység tájain nem ment vég
be, kezdve a pápaság és császárság intézménye közötti 
küzdelemtől, a reneszánszon, a reformáción és ellenrefor
máción át egészen a felvilágosodásig, a forradalmak ko
ráig, illetve a parlamenti demokráciáig, mindaddig tehát, 
amíg talán „letárgyaltsága” miatt is felesleges tovább so
rolni. És aminek hiányából akár még olyan következteté
seket is levonhatunk, hogy lám, a nemrég kimúlt szovjet 
világbirodalmon belül az ellenállás különböző megnyilvá



nulásaival igazán csak azokban a vazallus-államokban ta
lálkozhattunk (ám itt kivétel nélkül), amelyek a nyugati ke
reszténység kultúrkörébe tartozónak számítanak. Alkal
masint nem is csak azért, mert „nyugati keresztények", 
hanem mert „kereszténységen túliak” is. Amiért a keresz
ténység után, de a kereszténységet mégsem lerombolón 
a történtek náluk történtek -  vagy csak hozzájuk köze
lebb inkább. Ahelyett, hogy külhoni termékként és késés
sel kerültek volna be, mint a marxizmus is, Oroszországba. 
Mert azért Románia példája, az, hogy a Ceausescut meg
döntő forradalom az ország nyugati és (közép)európaibb 
felében, sőt „nyugati keresztény” kezdeményezésre rob
bant ki, hogy aztán az ortodox(abb) rész inerciája okozza 
megrekedését; ez éppúgy jellemzőnek látszik, mint Jugo
szláviáé, ahol az eltérő kulturális égtájak eltérő reagálása 
az eretnek-bolsevizmus egyéni stílusú helybenjárására 
sokban okozója lett a tragédiának. Netán az ortodoxia fo
kozottabb „államhatalmisága” folytán, amiért a keleti ke
reszténység sok évszázados alattvalói mentalitást kialakító 
munka után kényszerült átadni államvallási pozícióját a 
marxizmus-leninizmusnak. Több mint másfélezer évvel az
után, hogy a hittudományi kérdésekben hatalmi szóval 
döntő Nagy Konstantin itt, Keleten abból a róla Konstanti- 
nápollyá keresztelt Bizánc városában tette a kereszténysé
get államvallássá, amelyet a szerb ma is Carigradnak 
emleget, császárvárosnak. És hát ennek említésével mind
járt a Bizánc örökébe lépő orosz cárizmushoz is elérkez
tünk, ahhoz, hogy a császári illetve a cári címet a végtelen 
keleti szláv térségek uralkodói Konstantinápoly eleste után 
kezdték viselni csupán. Mivel császár Keleten éppúgy 
csak egy volt, a göröggé lett kelet-római, mint Nyugaton a 
frankként, majd németként váltakozó sikerrel felújítani 
igyekezett nyugat-római. Amiért is ha a régió valamelyik 
uralkodója cárnak tituláltatta magát, mindenképpen a 
császárvárosi trón iránti igényét juttatta kifejezésre. Ahogy 
azt a szerb Dušan is tette -  éppúgy nem nyerve el azt, mint 
később a magyar Corvin Mátyás sem a német-rómait.



Különben a történelem ballisztikus görbéje párhuzamra 
csábító itt. Amiért mindkét uralkodó letűnte után merede
ken hanyatlik le e görbe: egyikük esetében az 1389-es 
rigómezei csata, másodikéban Mohács hős vértől pirosult 
gyászterére.

És hát éppen itt, a nemzeti nagyiét katasztrófába tor
kolló korszaka után mutatkozik meg a szerb pravoszláv- 
ság jellegében valami, ami talán mégiscsak joggal 
tekinthető egyedül a szerbségre jellemzőnek. Amiért a Ne- 
manjićok királyságának megszűntével a szerb pravoszlá- 
via egy, már nem létező államiság emlékéhez kötődik, 
állam nélkül maradva meg államvallásnak. Elsősorban a 
nemzeti tudat ébrentartása érdekében idealizálva az elve
szett szerb államot, s hitetve el, amint azt maga Protić is 
elismeri, az egyszerű és tanulatlan szerbekkel, hogy a népi 
hőskölteményekben megénekelt dicsőséges múlt valóban 
létezett is. Nemcsak tiszteletünket kiváltón töltve be nem
zetfenntartó szerepet, de az elveszett haza, voltaképpen az 
államiság újjászületésének reményét is életben tartva. Nem 
csupán az erőszakos térítés helyett inkább keményen 
adóztató és janicsárokat nevelő iszlám uralmával szemben 
védekezve sikerrel, hanem a nyugati kereszténységgel 
szemben is, elsősorban a Habsburgok uralta történelmi 
Magyarország tájain. Ahová, éppen egyháza vezetésével, 
a szerbség több hullámban is kirajzik. Ott is tehát, ahol az 
őslakosság nyelvileg és eredetét tekintve eltért tőle, de ott 
is, ahol a szerbség egyedül vallásában különbözött a be
fogadó területek népességétől. Vállalni kész szerepétől el
tekintve, hiszen a jövevények határőrként katonáskodni 
voltak hajlandók elsősorban, szabad parasztként még 
úgy-ahogy, de semmiképp sem jobbágyként túrni a földet. 
Pedig a jobbára tiszteletben tartott granicsári kiváltságok 
és türelmi rendeletek ellenére a jobbágyi sorba süllyesz
tésre időnként éppúgy történtek kísérletek, mint a katolizá- 
lásra. Holott ez az utóbbi csak abban az esetben 
veszélyeztette a fennmaradást, ha a szerbséget a pravo-



szlávsággal azonosítjuk. Persze, az intézmények önfenn
tartó reflexei mindig is messzemenőleg kihatottak a törté
nelemre. De azért természetes a kérdés: amikor a szerb 
pravoszláv egyház ezt tette, nem önmagát védte-e minde
nekelőtt, nemcsak valóságos veszélyek ellen védekezve, 
hanem képzeletbeliek ellen is -  legyen bár szó Vük Ka- 
radžić megreformált cirill írásának arról a latin, tehát kato- 
likus-gyanús „j” betűjéről, arról a bizonyos „jottáról", amit 
gyakran emlegetünk. De Az ember tragédiája homousion
-  homoiusion vitájának vízválasztó „i”-je is eszünkbe 
juthat. Na meg a Tankréd lovag alakját magára öltő Ádám, 
aki ma kéksisakosként (Carringtonként, Vance-ként, 
Owenként?) érkezve boldogtalan Balkánunk gránát- és ge
nocídium szaggatta tájaira, képtelen megérteni, hogy egy 
efféle árva hang hiánya vagy megléte két külön világot is 
jelenthet. Nem mintha feltétlenül okunk lenne csodálkozni 
azon, hogy ugyanazon esemény vagy jelenség mindössze 
a nézőpont közelségétől-távolságától függően tekinthető 
tragédiának vagy komédiának.

*

Természetesen a pravoszlávságot nem egyedül Prolió 
tekinti a szerbség első számú támaszának. Az említetteken 
kívül elmondva róla még, hogy amint a szerb állam újbóli 
megteremtéséhez a történelem megváltozott csillagállása 
lehetőséget kínált, a szerbség tudatában fokozatosan át
engedte helyét az államiságnak. A különben hosszú időn 
át Európa-szerte abszolutizáltnak és istenítettnek.

Aminek éppen mert az istenített dolgok mindig képesek 
kiváltani ellenszenvünket, sokáig akár lassú elhalásában is 
hinni lehetett. Sőt, lehet ma is azt tartani róla, hogy minél 
kevesebb van belőle, annál jobb, mindössze lebecsülni 
nem szabad jelentőségét. Legkevésbé nemzetfenntartó 
erőként -  ezt azért mi, államhatárokon kívülivé anyátlano- 
dott magyarokként mindenképpen a magunk bőrén ta
pasztalhattuk. És hát az oszmán hódítás nyomán a 
valamikori szerb állam nem úgy szűnt meg, mint Mohács 
után a magyar, hogy ti. valószínűtlenül keskennyé faragott



és Habsburggá vált Magyar Királyságként, valamint a 
Sztambulnak adózó Erdélyi Fejedelemségként valami 
mégis maradt belőle. Hanem teljes egészében és folytatás 
nélkül megszűnt -  hacsak azokat a szerb határőrvidékeket 
nem tekintjük folytatásnak, amelyek az elveszett hazához 
soha nem tartozó területeken jöttek létre, nem csupán a 
valaha magyarlakta déli országrészeket formálva át lassan 
a Vajdasággá (amelyet napjainkban már szintén a végleg 
Szerbiává való „lényegítés” veszedelme fenyeget). Hisz 
eljutott a szerbség messze északra, főleg a Duna mentén, 
egészen a Felvidékig, nyugaton meg Bosznia és Hercego
vina hegyvidéki tájain át egészen az Adria partjáig, amíg 
egy csoportjuk egyenesen kikerült a szerbséget sokáig 
szuperóriás anyácskaként védelmező Oroszországba. 
Nyilván pravoszlávsága folytán olvadva be akadálytalanul 
a nyelvileg csupán rokon orosz népességbe, éppen annak 
köszönhetően tehát, ami más tájakon sikerrel óvta meg a 
vele csaknem azonos anyanyelvűekkel való egyesüléstől. 
Nem bizonyos, hogy akár a maga, akár mások szerencsé
jére.

Ámbár ez a megjegyzés némileg azt a múlt századi, 
cseh toll alól kiszaladó megállapítást is felidézheti, misze
rint a magyarok bejövetele a legnagyobb szerencsétlen
ség, ami a történelem során a szlávságot érte. Vagyis 
amiért megalomániásan fúziós nemzetállamoknak va
gyunk útjában. Egyébként nem tudom, miért a német 
mondás, miszerint Csehországnak nincs határa? Hisz va
lójában Szerbiának nincs. Vagy a szerbségnek inkább. 
Abból a hazavesztettségből eredően, ami a tovább élő 
álom-állam valóraváltásának vágyát növeli határtalanná, 
már-már fantazmagóriának tetszőnek is a csüggedésre 
vagy csupán realizmusra hajló többség szemében. Hogy 
egy adott pillanatban annál inkább megfellebbezhetetlen 
parancsot, kategorikus imperatívuszt jelentsen egy min
denre elszánt és az adott pillanatban fanatizálni és terrori
zálni egyaránt hathatósan tudó kisebbségnek. Azt, hogy a 
szent cél érdekében semmi sem megengedhetetlen, úgy
hogy hazafiság és martalócság egybeolvadásán itt épp



úgy nem kell csodálkoznunk, ahogy azon sem, hogy nem 
csupán az ellenséggel szemben nincs kímélet, de az áru
lók iránt sincs. Karadorde, a dinasztiaalapító felkelővezér 
a vele nem tartókat egyszerűen felkoncolja, ha számára 
elérhetetlenek, házaikat borítja lángba, mielőtt saját kezű
leg lőné le apját. (Állítólag tulajdon szülőanyja biztatására, 
amikor az a felkelés bukásakor nem hajlandó követni fiát 
a száműzetésbe.) Mert a példakép itt az a Miloš Obilić, aki 
a rigómezei csatában azért színlel megadást, hogy azután, 
behódoló sarucsók közben, a hódító Murát szultánt tőrével 
küldje a hurik mennyországába. Legalábbis a nem minden 
történész által aláírt legenda szerint, ám arra mindenkép
pen alkalmasan, hogy a nemzeti hagyományokat egészen 
Gavrilo Principig megalapozza. Sőt egészen addig a bács
kai pópa-lányig is, aki a köszöntésül nyújtott virágcsokor
ból rántja elő a revolvert 1941-ben, hogy a hozzálépő 
honvédtisztet mellbe lője. Vagyis a nemzeti függetlenség 
eszméje itt fokozottabban és még inkább önmagáért léte
ző valami, mint a nemzeti öntudatra ébredés XIX. századi 
romantikus korszakában szinte mindenütt. S így aztán ese
tében a legvégletesebb önfeláldozás éppúgy megfér a 
legbrutálisabb szadizmussal, mint a legélethabzsolóbb he- 
donizmussal vagy a legharácsolóbb önérdekkel. Ugyan
azon táborban és ugyanazon személyen belül is, többnyire 
ki sem billentve azt egyensúlyából, hiszen az egészsége
sen extrovertáltak világában mindenre van magyarázat, 
mindenért mások hibásak. És mert az értékrend csúcsán 
a fegyverrel a kézben tanúsított hősiesség áll, és a „har
cos” szerepe általában, s a rablás is szinte természetes 
ártatlansággal minősül át zsákmányolássá, életünk koc
káztatásának jutalmaként. De ugyanilyen derekasan meg
szolgált az élősködés joga is, hiszen az állami tisztségek 
megszerzésében szintén a hadi érdemek esnek döntően 
latba. Nem is igazán meglepő hát, hogy a függetlenséggel 
felérő széles körű autonómia elnyerése után hamarosan 
már olyan hangok is hallatszanak a szerbség körében, 
hogy az élet semmivel sem volt rosszabb a török alatt, mint 
a Szerbia állami létét részben fegyveres harccal, de inkább



nem is akármilyen diplomáciai érzékkel, sőt megfelelő idő
ben és helyen elhelyezett kenőpénzek segítségével újrate
remtő, zseniálisan analfabéta Miloš Obrenović fejedelem 
idején. Aki a közoktatás- és közegészségügy alapjainak 
lefektetése mellett, ha kedve támadt rá, saját kezűleg disz
nót is heréit, és akinek későbbi száműzetése idején a rá
menős bécsi kurtizánok az aranydukátokat kiszedik a bőre 
alól is. Egyik életrajzírója szerint különben a fejedelem, 
minden erényével és hibájával együtt, egyfajta megteste
sülése a kor Szerbiájának. Talán a szerbségnek is. Vagy a 
„szerbiaiságnak” még inkább, mivel a szerbség messze 
túlterjed Szerbián, semmiképp sem mentesen a különböző 
tájegységek kialakította mentalitásbeli árnyalatoktól. Ám a 
miloši inkarnáció szerbiaiként is az egyik oldal csak, még
pedig a túlsó, a kevésbé reprezentatív és kevésbé vállalt. 
Mert az „innenső" mégiscsak a hősi, a vakmerő és kímé
letlen, ahhoz a Karadordéhoz kapcsolódó, akit végül is a 
hatalmát, de országának alig kivívott önállóságát is féltő 
Miloš gyilkoltál meg, hogy fejét a szultánnak küldje. Alkal
masint olyanféle reálpolitikai érzékből mindenekelőtt, 
amilyen napjainkban mintha azért nem lenne képes se- 
hogysem érvényre jutni, mert közben Szerbia, attól tartok, 
nemcsak végletesen, de végzetesen is túlgyózte magát.

Mert az 1833-ban elnyert majdnem teljes önállóság a 
kezdetet jelenti csupán. A területi kiterjedést illetőleg jó 
ideig akár jogosnak is mondhatóét, hiszen a ma is kemény 
magnak tekinthető korábbi Belgrádi pasalikkal szomszé
dos területek lakossága nagy többségében szintén szerb. 
Ám az újsütetű államocska a Portával megkötött egyezség 
értelmében telepíti ki az itt (s ma ismét) törökként emlege
tett, de szerb anyanyelvű iszlám vallású lakosságot, átte- 
sékelve a töröknek megmaradt területekre, mindenekelőtt 
Boszniába és a Szandzsákba. Az uralkodó felfogás szerint 
nyilván helyesen és megérdemelten, hiszen ezek, függet
lenül attól, hogy őseik hány nemzedékkel korábban lettek 
a Próféta követői, hitehagyott árulók, és hát az apák bűne
iért a fiaknak kell bűnhődniük, ahogy ez meg vagyon írva... 
Mindenesetre a meglehetősen tarka népességű Belgrádtól



eltekintve, ahol sokáig még török helyőrség is állomásozik, 
ez az épp csak kikelt Szerbia-palánta, homogén nemzetál
lam (ócska) ként övezi körül magát egy rajta messze túlter
jedő álom-állammal. Hogy azután, ahogy az álmok lassan 
teljesülnek, egyre inkább találkozzék és ütközzék is egy 
másik ilyennel.

Azzal a szintén sok évszázadossal, amiről szerbként 
úgy szokás szólni csak, mint gyermeteg rögeszméről vagy 
holmi káros perverzióról. •

*

Pedig a középkori horvát állam, legalábbis független
ként, ha a szerbnél kétszáz évvel korábban megszűnt is 
létezni, mivel „társországként” épült bele a történelmi ma
gyar államba, az önkormányzat valamilyen formájával min
dig is rendelkezett. Amellett, hogy a törökkel szembeni 
védekezés kényszere, a Zrínyiekben megtestesülő módon, 
hosszú időn át nagyon is szorosan kapcsolta az „Ugars- 
ka”-ként emlegetett és a történelmi társnépeink tudatában 
Magyarországgal nem egészen azonos Hungáriához. 
„Bajkeverni” így azután kezdett csak, hogy az Európában 
egyedülállóan anakronisztikus latin, illetve a nyilván közö
sen utált német nyelvű közéletről a gyakorlat magyarra 
váltott.

Vagyis a viszály almája a nyelv lett, az, amit mi, nyel
vünkben élők, könnyen vagyunk hajlamosak egyedül fi
gyelmet érdelmő, nemzetmeghatározó tényezőként komo
lyan venni. Amellett, hogy árvaságtudatunkban talán 
eszünkbe sem jut, hogy a közeli nyelvrokonság ugyanúgy 
bajok forrása lehet, mint a rokontalanság. Különösképpen 
a meglehetősen bizonytalan körvonalú szláv nyelvek ese
tében, ahol a nagyobb nép a kisebb nyelvét előszeretettel 
fokozza le nyelvjárássá, netán a maga nyelvének elfajzott 
változatává, nemegyszer a lingvisztika tudományától várva 
el létező vagy álom-nemzetállamok igazolását. Olyanokét 
is, amelyekről idővel kiderül, hogy egybetartásukra nem 
csupán a nyelvrokonság, de az egynyelvűség sem képes. 
Mindenekelőtt éppen a valláskülönbség meghatározta kul



turális különbözőség miatt, amin legfeljebb addig csodál
kozhatunk, amíg eszünkbe nem jut, hogy Európában több- 
vallású nemzetként a magyar -  a némettel, hollanddal, 
szlovákkal, s némileg a csehvel és albánnal, ám nem a 
románnal és ukránnal is együtt, hisz utóbbi kettő esetében 
igazi többfelekezetűségről mégsem beszélhetünk -  tekin
télyes kisebbség ugyan, de mégis kisebbség. Úgyhogy 
ahol a felnőtté válás elmarad, vagyis ahol a valóságos 
vagy fiktív veszélyeztetettség is létezik, ott a felekezeti ho
vatartozás nemzetmeghatározó tényezőként külön hang
súlyt kap. A katolikus hithez tartozás lengyelként az 
orosszal és porosszal, írként az angollal szemben.

A szerb és a horvát esetében pedig hol az egyik, hol a 
másik részről érezve a támadást is jogos önvédelemnek. 
Annak a nyelvi majdnem-azonosságnak köszönhetően, 
ami miatt a két nép állam-álmának találkozása egyaránt 
tekinthető testvéri ölelésnek és kölcsönös fojtogatásnak.

Megtetézve a harmadikkal, a sokáig merő délibábnak 
tetsző, most meg végképp annak bizonyuló jugosziávság- 
gal. A szerb részről napjainkban az önfeladásra csábító 
horvát-katolikus cselvetésnek érzett jugoszlávsággal. Az
zal, ami valamikor Iván Gunduliótyal indult, abból a Dub
rovnikből, amely szláv ugyan és katolikus, de nem 
feltétlenül horvát is, és amely a nyugati és keleti keresz
ténység vízválasztója közelében ragyog kis adriai Velence
ként, a maga mediterránságában reneszánszként, alkal
masint hitelesebben a Mátyás által Budán délszaki dísznö
vényként elültetettnél. Azzal a Tasso inspirálta költővel te
hát, aki először veti fel az oszmán iga alatt nyögő délszláv 
keresztények felszabadításának elképzelését. Századok
kal előzve meg azt a Gáj Lajost, aki a magyar országgyűlés 
tagjaként szónokolva fenyegeti meg a magyarságot, hogy 
a szláv tenger előbb-utóbb el fogja nyelni, avagy azt a 
„horvát Kazinczyként” is emlegethető Ljudevit Gajt, az illír 
mozgalom elindítóját, aki a horvát és a szerb irodalmi nyel
vet anélkül közelíti egymáshoz sikerrel, hogy a két nép 
nemzettudatát is „illírré” tudná átgyúrni. Hasonlatosan a 
szintén nem túlságosan magyarbarát Strossmayer gyako-



vói püspökhöz, aki viszont „horvát Széchenyiként” alapít 
Jugoszláv (!) Tudományos és Művészeti Akadémiát, de 
hasztalanul kísérletezik a horvát katolikus és a szerb pra
voszláv egyház valamiféle fúziójával -  amíg csak apostoli 
királya, I. Ferenc József legfelsőbb rendeletére felhagyni 
nem kénytelen a politikával. Egészen az Ady markáns le
nyomatát mindhalálig magán viselő ludovikás Krleláig, aki 
délszláv felbuzdulásból vállalja a hazaárulás bűnét vagy 
dicsőségét, s szökik át a szerb csapatokhoz, ahol kezdet
ben osztrák kémként fogadják, mielőtt „kieszmélve" a há
ború mocsarából, a lenini úton remélne a „balkáni 
kocsmán” túllépni. Később meg annak a Titónak a segít
ségével is, akinek kummunista mércével is túl keménynek 
tetsző ateizmusát és antiklerikalizmusát bizonyos szem
pontból talán nem is kellene túl szigorúan megítélnünk. 
Hiszen a vallás földi maradványaival az egynyelvű két nép 
közötti szakadékot kívánná betemetni, és hát ideológiailag 
képzett vasmunkásként sem kell feltétlenül tisztában lennie 
azzal, hogy a vallásokat semmiképp sem szabad az általuk 
(is) sok évszázadon át kialakított értékrendek reflexeivel 
összekeverni. Még kevésbé pedig erőszakkal nyomni el 
őket, már csak azért sem, mert az erőszak megszűntével 
az éled újra leginkább, aminek feltámadása a legkevésbé 
mondható kívánatosnak. Mindenesetre a második világhá
ború alatti kölcsönös tömegmészárlásokból (amelyekben 
a hazaiak sokkal inkább jeleskednek az idegeneknél, és 
amelyeknek mindkét oldalon akadtak nemcsak eszmeileg, 
de saját kezűleg, illetve -késűleg közreműködő szerzetes
és pap-résztvevői is) a csetnikhez és az usztasához győz
tes harmadikként társuld partizán-martalócság a maga ha
sonló, de az áldozatok közt más elvek alapján válogató 
módszereivel akkor is kiutat kínált, ha ez másodszorra se 
vezetett el végleg az áhított jugoszlávsághoz.

Ahhoz, ami valójában sohasem volt igazán áhított hor
vát részről sem. Legkevésbé az államiság, illetve a függet
lenségi törekvések tekintetében, amelyeket irodalmi- kultu
rális áramlatként időben megelőz ugyan, ám politikailag 
sosem válik benne igazán uralkodóvá. Mert a nemzeti ön



tudatra ébredő horvátságon belül -  azt követően, hogy a 
lovasszoborként Zágráb főterén egykor fenyegetően Bu
dapest, ma viszont Belgrád felé forduló Jelačić bán veze
tésével a sajnos nem túl megértő Kossuth ellenében s a 
többi nemzetiséggel együtt, a Habsburgokban való csaló
dást választja inkább -  a Bécs-barát, Pest-barát és dél- 
szláv-pánszláv irányzatok egyaránt megtalálhatók. Nem 
függetlenül a rég létező horvát-szerb ellentétektől, ame
lyeknek már akkor is vannak véres epizódjaik, mivel nem 
csak Gaj és az egy ideig bánként is működő Iván Mažura- 
nić költő-politikus létezik, hanem a Pesten filozófiából dok
toráló Ante Starčević is, a „nemes usztasa" örökséget 
napjainkig továbbvivő Horvát Jogpártnak az az alapítója, 
akiről a három szerb elevenen való megsütéséről szóló 
legendát ma is mesélik. Előzményeként a náci Németor
szág életre hívta Független Horvát Állam-beli torokelvágá
soknak, bunkóval és kalapáccsal való tömeges agyon- 
veréseknek, eleven koponyákba való szögbeveréseknek, 
a karsztvidékek föld alatti üregeibe való letaszításoknak, 
egészen a horvát „poglavnik", Ante Pavelić Curzio Mala- 
parte Kaputtjában említett húsz kiló emberszeméig. Ámbár 
hogy mi igaz és hogyan igaz mindabból, aminek inkább 
csak egyik oldaláról az elmúlt évtizedek során mi, a győz
tesektől megtizedelt déli perem-magyarok is épp eleget 
tanulhattunk, hallhattunk, olvashattunk, s ami ma, európai 
és ENSZ-megfigyelők ellenére is ellenőrizhetetlenül ismét
lődik meg, arról nem könnyű bármit is szólni. Mivel itt 
minden, amiről hallunk, éppúgy lehet ellenkező előjellel is 
igaz, mint egyáltalán nem. Ám aminek igazságként, álhír
ként vagy hazugságként részét képezi, az a maga totalitá
sában túlságosan is szörnyű ahhoz, hogy igaz ne legyen. 
Értve itt totalitás alatt a hagyományok megalapozta kölcsö
nösséget. Azzal Is összefüggésben akár, hogy a török 
uralta hazájából elmenekült szerbségnek lakhelyül gyakran 
a kopár, s a jelentősebb településektől távol eső hegyvidék 
jutott, szükségképpen együtt a „kecskés” elmaradottság 
állapotával. Vagyis egyfelől a lenézettek sérelmeket meg
torló, barbár lázadó dühe gyilkol, másfelől a kulturális álfö



lényből fakadó szadista rendcsinálásé -  ott, ahol a „nép” 
és „hatalom” összecsapása el sem választható igazán az 
etnikumok konfliktusától. Mert a gyökerek mélyen a múltba 
nyúlnak. Úgyhogy az állítólagos magyarosítási kísérleteiért 
húsz éven át intenzíven útált gróf Khuen-Héderváry Károly, 
horvát báni minőségében, éppúgy két egymás ellen acsar
kodó népesség között egyensúlyoz, ahogy a mohamedán 
bosnyákok által is lakott Boszniában három között a nagy 
műveltségű Kállay Béni, a délszláv kultúra értője és érté
kelője. Aki naiv is volt nyilván -  mert hát létezhet-e hálátla
nabb szerep a megértő helytartóénál? Pedig a szerbek 
történetéről könyvet is írt -  amellett, hogy belgrádi főkonzul 
korában hasztalanul próbálta meg kivonni az orosz befo
lyás alól azt a Szerbiát, amely mind kevésbé képes ellen
állni a délszláv Piemontként kínálkozó szerep csábító 
démonának.

*

De ha már a párhuzamoknál tartunk, miért ne emleget
hetnénk a harcos Szerbiát akár Spártaként is, netán a maj
dani délszláv hegemónia kérdésének másik pólusát 
jelentő horvát Athénnal, Zágrábbal szemben? Még ha lé
tezett „Szerb Athén” is -  a Szerbia területén, sokáig kívül 
eső bácskai Újvidék -, annak ellenére, hogy a város lakos
ságának többsége nem kis ideig még jugoszláwá válását 
követően sem szerb, de ahol a múlt századi szerb művelt
ség intézményei egyre inkább összpontosulnak. Mert er
refelé másfajta, polgárosultabb szerbség él, a Habsburg- 
monarchia nyelvi-etnikai-kulturális többszólamúságához 
inkább alkalmazkodva.-Romantikus nemzeti hevülettől is 
áthatottan, de a környezet és Európa egésze iránt is nyi- 
tottabban -  aligha véletlen, hogy a múlt század szerb iro
dalmának legjelesebbjei zömükben innen származnak. 
Nemcsak kultúrát, szellemi hatásokat közvetít azonban 
Szerbia felé ez a vidék, hanem annak hordozóit is, peda
gógusokat, jogászokat, orvosokat, mérnököket exportál
va. Abba a kis szerb fejedelemségbe, majd királyságba, 
ahol ezek a „prékóiak” -  „odaátiak", ahogyan itt azokat a



Dunától és a Szávától északra élőket nevezik, akik nem
egyszer jelentős állami tisztségeket is betöltenek, alkalma
sint az őshonosok bosszúságára. Túl a kenyér- irigységen, 
feltehetőleg a „másság” miatt, a kisebbrendűségi komple
xust szülő kulturális többlet következtében. Aminek nyom
elemei mintha még mindig kísértenének. Ha másban nem 
is, hát olyan alkalmak kirobbantotta indulatokban, amilye
nekről egy vegyes házasságból keserűvé józanodott női 
telefonhang is vallott nekem nemrég:...megmondták ke
rek perec, te, még ha nem is lennél magyar, akkor se 
tartoznál igazán közénk, te akkor is prékói vagy...”

Bár Szerbia mind militánsabb piemontoskodása kez
detben nem északra irányul, s nem is a jugoszlávság je
gyében nyilvánul meg; sokkal inkább délre, az akkori szerb 
állam határain túli szerbség felé, a Rigómezőre, a Szan
dzsákra és a dušani örökség jogán „Dél-Szerbiává” álmo
dott Macedóniára tekintőn. Ahol a balkáni háborúk idején, 
korabeli újságok híradása szerint, a szerb hadsereg súlyos 
vérengzéseket hajtott végre az albán és cincár falvakban, 
hasonlatosakat a románok átal véghezvittekhez a dobru- 
dzsai bolgárok között, bár a felsorolás itt nyilván még ki
egészíthető lenne, mivel ezeken a tájakon a népirtás 
mintha magától értetődően illeszkedne a hadviseléshez... 
Vagyis az akkori, még nem vérbe borult Európa, akárcsak 
ma, borzadhat és botránkozhat, távolbalátás híján hatéko
nyabb oda nem figyeléssel kímélve meg magát a felesle
ges ártalmaktól... De a szerb hazafias tekintet azért 
Nyugatra is irányul, az egy ideig még töröknek megmara
dó Boszniára, amelynek osztrák részrőli okkupálását, majd 
annektálását az össz-szerbséget egységbe álmodók me
rényletig menően zokon is veszik. Mert az egyesülést-ter- 
jeszkedést szorgalmazó politika célja sokáig mégis inkább 
a szerb és nem a délszláv egység, a hagyományos szerb 
címer négy „csiholónak” is nevezett cirill SZ (C) betűje 
akkor is az egyedüli megoldást jelentő szerb egység hir
detője -  „Samo sloga Srbina spasava!” vagyis „Csak az 
összefogás menti meg a szerbet!” ha azt olykor maguk 
a szerbek is összekeverik a jugoszlávsággal.



Mert ami a jugoszlávságot illeti, kulturális-irodalmi el
képzelésből ugyan politikaivá is átnövi magát, ámde anél
kül, hogy a népben igazán gyökeret verne. Annyira 
legalábbis nem, hogy a szerb identitástudat helyébe a ju
goszláv lépjen. Annak ellenére is hasonlatosan a horvát- 
hoz, hogy egyes vidékek szerbhorvát anyanyelvű kato
likusai olykor inkább dalmátok, bunyevácok, sokácok, akik 
bizonyos késéssel és ma sem egészen egyértelműen kö
tődnek ahhoz a horvát nemzethez, amelynek egyes értel
miségiéi az első világháború alatt körüldöngicsélik, s 
ötletekkel is bombázzák az egy ideig a központi hatalmak 
által meghódított Szerbián kívül került szerb vezetést. Vagy 
a Masaryk-BeneS-féle cseh emigrációval együtt ágálnak a 
nagy szövetségeseknél a szláv érdekért. Ám a Monarchia 
horvát ezredei, egészen a nem is annyira katonai, mint 
inkább gazdasági összeomlásig, hűség dolgában alig kü
lönböznek Európa katonáitól és balekjaitól -  a magyarok
tól. És szinte az utolsó pillanatig nem világos az első 
világháború vége felé, hogy mi is következik ezután; Nagy- 
Szerbia-e vagy Jugoszlávia? Hisz a Monarchia délszláv 
részelnek leválására csak azután kerül sor, hogy az antant 
győztesei elhatározzák a Habsburg-birodalom feloszlatá
sát. Ekkor alakul meg, annak ellenére, hogy a „jugoszláv” 
szó rég megszületett már, előbb a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság, a Monarchiától örökölt szóhasználattal élve há
rom „néptörzs" államaként, népszavazást meggyőzően 
aligha helyettesítő „lelkesen csatlakozó népgyűlések” és 
különféle „nemzeti tanácsok” határozatainak segítségével.

Hogy az együttélés nehézségei szinte azonnal elkez
dődjenek.

Mindenekelőtt az eltérő kulturális hagyományok követ
keztében, ami nem minden szempontból nézve szintkü
lönbség is. Ám a kultúrák abban az értelemben egyen
értékűek csak, hogy „tulajdonosaik" számára olyan belső 
használatra való értékrendet és jelrendszert képeznek, 
amely „befelé” ugyan mindig betölti feladatát, ám újabb



korok civilizációs követelményeinek jól, de kevésbé jól is 
megfelelhet. Jól, ha a racionális, intellektuális és individu- 
alisztikus elemek dominálnak benne, s kevésbé jól, ha az 
emocionálisak, mitikusak és kollektív jellegűek. Szívesen 
említeném különben a demokratikusságot is, csak hát a 
horvát többletet illetőleg inkább egyfajta liberalizmusról le
het szó, s a jogállamiságról. Arról, ami főleg a dualizmus 
korában, mégiscsak jellemzője volt a K. und K.-nak. Ellen
tétben Szerbiával -  tenném hozzá, ha nem jutna eszembe 
egy állítás az első világháború előtti Szerbia demokratikus 
jellegéről. „Lehet, hogy demokrácia volt, de paraszti” -  
mondom erre, amit beszélgetőpartnerem készséggel el is 
ismer, mintegy megerősítve, hogy a dolog lényege épp 
ebben rejlik. Külön a szerb társadalom patriarchalizmusa 
miatt is, ami óhatatlanul tekintélyelvű személyiséget fejleszt 
ki, erőkultuszt szül, s a kreatív adottságokat sem fejleszti 
éppen. Ilyen társadalomban, még ha meg is van a szólás-, 
sajtó- és gyülelkezési szabadság, népakaratként az egyé
nek többségének akarata helyett inkább kollektivista refle
xek érvényesülnek. Nyilvánvalóan annak következtében, 
hogy Szerbia nemessége, hasonlatosan más balkáni álla
mok nemességéhez, a török hódítás nyomán eltűnve, a 
csupaszon maradt parasztságot egyedül a szintén paraszti 
„emberanyagból” táplálkozó egyházra hagyta. Vagyis a 
szerbség -  noha az egykori szerb királyi udvarban, amint 
azt ma sokan szinte sztereotip módon hangsúlyozzák, 
előbb ettek késsel és villával, mint a sokáig barbárabb 
Frankhonban és Albionban -  oly mértékben vált „történel
mileg csonka nemzetté”, hogy az öntudatra ébredés korá
nak mindkét fejedelmi családja, a Karađorđević és az 
Obrenovió-ház, szintén paraszti gyökerű kereskedőréteg
ből nőtte ki magát. Látszólag a szerbségnek abból a mo
narchikus beállítottságából fakadóan, ami azért nem 
különleges nemzeti sajátosság, mert az államiság múltjá
val megáldott vagy megvert népeknek többnyire monar
chikus múltjuk is van. Más kérdés, hogy csakugyan a 
„nemzeti életerőt” bizonyítja-e, hogy miközben a Balkán 
más, államiságukat visszanyerő nemzetei, Európa gyám



kodása mellett, facér Hohenzollem vagy Coburg hercege
ket emelnek trónra, a szerbség két egymással rivalizáló 
nemzeti uralkodóházat is kitermel -  féló, hogy túlságosan 
is a maga számára csupán. Ezek az újgazdagnak tetsző 
dinasztiák ugyanis feltehetőleg a horvátok és szlovénok 
egy részének sem imponálnak különösebben, azoknak, 
akik nem feltétlenül hívei ugyan a Habsburg-háznak, ám 
mintha utólag mégis arra döbbennének rá, hogy annak 
stílusához alkalmasint jobban hozzászoktak, semmint ma
guk is hitték volna.

*

Mivel a horvát nemesség a századok során megma
radva, nagyjából a magyarhoz hasonlóan, ám részben 
idegen elemekkel is összekeveredve, polgárosodva lett a 
nemzeti öntudat hordozójává. Olykor a közös délszláv ha
za híveként emlékeztetve arra a jó házból való úrilányra, 
aki fehér leányszobájában ábrándozva, daliás jövendőbe
lijének bárdolatlanságát észre sem veszi, illetve azt hiszi, 
hogy választottját megnevelheti, „kikupálhatja". Nem mint
ha nem lenne a horvát parasztság is elmaradott. Ám létezik 
fölötte egy nem paraszti uralkodó osztály, no meg egy 
nemzetközi világegyház, amely befolyásolja, őt nem pa
raszti kulturális értékminták szerint is. Vagyis a két nép
mentalitás ez esetben egymástól eltérő. Noha az 
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az egyazon vidéken 
rég együtt élő szerbek és horvátok életszemlélete és szo
káskultúrája -  eltekintve a valláshoz szorosan kötődőktől
-  alig különbözik egymástól, sőt az utóbbi évtizedekben 
valószínűleg még inkább egymáshoz simult. Bár a déli-dél- 
keleti tájakról való beszivárgás vagy éppen beözönlés 
mindjárt az első közös délszláv állam létrejöttekor kezdetét 
veszi, nem utolsósorban a központilag kinevezett nem ős
lakos tisztviselők áradatával. Olyan tájakról valókkal, ahol, 
bizánci örökségként vagy török hagyományként, az önké
nyeskedés és a korrumpálhatóság a tisztségviselésnek 
szinte az ártatlanságig természetes velejárója. Mert lehet
tek ugyan korruptak a Monarchia hivatalnokai is, sőt nyil



ván külön magyar „korrupciós kultúráról” is beszélhetünk, 
alkalmasint horvátról is, ám a délszláv állam létrejöttével 
hatályba lépő szükségképpen „stilisztikailag” is újnak mi
nősül. Mivel ez a gyakran sivár szülőföldről a dús vadász
mezők felé kirajzó had nem csupán eltérő modorát, illetve 
modortalanságát hozza magával; nemcsak azt, amibe a 
korábbi urak kasztjellegű, egymás közötti „pertu”-jától lé
nyegileg különböző parlagias (le)tegezés is belefér, hanem 
tisztségeinek szerb hivatalos megnevezését is a korábban 
használatos horváttal szemben. Mert a „másság" akkor 
lesz csak nehezen tolerálható igazán, ha parancsoló mód
ban fejezi ki magát, olyanok részéről találva bennünket 
„felülről”, akiket valójában alattunk lévőknek érzünk. Hi
szen egészen más lezserül mellőzni valamilyen viselkedési 
normát, s más nem is ismerni azt; más tudatosan, idéző
jeles nyomaték kedvéért használni obszcén szavakat, s 
más azokat beszédünk természetes részeként szinte észre 
sem venni. Ahogy spontánul szenvedélyesnek lenni is 
más, és egészen más megleckéztetően visszafogottnak. 
Olyannak például, amilyennek a Jugoszláv Kommunista 
Szövetség utolsó elnöke (vagy főtitkára?), a horvát Stipe 
Šuvar is mutatkozott... Ki emlékszik rá ma már? Számomra 
azonban éppen hideg mosolyú, de pózolástól sem mentes 
pengevillogtatása maradt emlékezetes a vég kezdetét je
lentő utolsó pártkongresszuson, szemben a furkósbottal 
hadonászó, vérmes Miloševićtyal. Mert ez a kétfajta alapál
lás mintha elmaradhatatlanul kelléke is lenne a két nép 
kapcsolatának, megjátszható, sőt megjátszani szinte köte
lező alapállása. És hát a hazulról hozott eltérő viselkedés 
könnyen lehet a házasságban tányérhajigáló jelenetek 
okozója. Amiért is a szerb-horvát kapcsolatokat tanulmá
nyozva nehéz megszabadulni a feltevéstől, miszerint az 
érdekek ütközése mellett ízlésbeli tényezők is alakítói le
hetnek e viszony történelmének, mindjárt az együttélés 
elején olyan családi viharokat is kirobbantva, amilyen pél
dául a délszláv képviselőházban a horvát parasztpárti Stje- 
pan Radić meggyilkolása volt.



Vagyis a második világégés kezdetekor már szinte 
okunk sincs afelett csodákozni, hogy alig valamivel az
után, hogy Belgrád népe „Inkább háborút, mint paktumot!” 
kiáltással, a háromhatalmi egyezményt aláíró kormányt 
megbuktatva, szörnyűséges terrorbombázást zúdít saját 
fejére, Zágráb utcáin a bevonuló Wehrmacht egységeit 
virágeső fogadja. Nyilván nem kis mértékben járulva hoz
zá, hogy a majdani győztesek a „fasiszta nemzet" címkéjét 
a horvát nép egészére is ráragasszák.

*

Szemben a „demokratikus szerbbel”, illetve ellenségei 
szerint nyilván a „kommunista szerbbel” -  jutunk el immár 
a szerbség állítólagos negyedik tartópilléréhez, a kommu- 
nista-ellenességhez. Úgy vélekedve, hogy a kommuniz
mus, amikor a „kizsákmányolás megszüntetése" érdeké
ben osztályharcra, forradalomra buzdít, nemcsak az ural
kodó osztály hatalomtól való megfosztására, sőt elpusztí
tására törekszik, hanem a szellemi elit megsemmisítésére 
is egyúttal. Lévén hogy a szellemiek többnyire ott vannak, 
ahol az anyagiak is, jószerével annak az értelmiségnek a 
birtokában, amely zömében a kizsákmányolóként megha
tározhatók sorából származik. Illetve, eltekintve a beillesz
kedni képtelen zsenik és álzsenik, valamint a versengésből 
kihulló selejtesek forradalmárkodásra hajlamos kivételétől, 
többnyire őket, a kizsákmányolókat szolgálja. Akaratlanul 
isi Hiszen ha meggondoljuk, ahhoz, hogy miképpen is 
szolgálhatná nemzetét valaki úgy, hogy ne szolgálja az 
uralkodó réteget is, ehhez .éppúgy hiányzik a csalhatatlan 
recept, mint ahhoz, hogy hogyan fosszuk meg hatalmától 
az uralkodó réteget anélkül, hogy „eszétől” is ne fosszuk 
meg azt a társadalmat, amelyet -  elméletileg legalábbis -  
előnyére kívánunk megváltoztatni. Ha viszont nemzetben 
gondolkodva „nacionalisták” vagyunk, egyúttal kommu
nistaellenesek is vagyunk, mivel nemzetünket dánként le
fejezni éppúgy nem óhajthatjuk, mint szingalézként.

Még ha kérdés is az, hogy csakugyan oly sokat veszí- 
tett-e a szerbség akár a jugoszlávsággal, akár a kommu-



nizmussai. Figyelembe véve, hogy a másik oldalon szintén 
versenyt kárhoztatott jugoszlávság és kommunizmus 
egyaránt és szívesen minősül pusztán a nagyszerbség 
álcázásának. Ami persze szintén primitív egyszerűsítés kö
vetkezménye csupán. Bár ami a jugoszlávságot illeti, a 
néhai közös délszláv hazából a török elől, majd a török alól 
többször és többfelé kirajzott szerbség túlnyomó része 
Jugoszlávia létrejöttével mégiscsak egy államba került. 
Méghozzá más, nem szláv népek rovására, ami a nacio
nalizmus logikája szerint általában sem számít, s így nem 
is tekinthető külön szerb bűnnek. Ám a két világháború 
közti „régi", azaz most már „legrégibb” Jugoszlávia akkor 
is nem kevés joggal minősíthető Nagy-Szerbiának, ha a 
Protićhoz hasonló szemléletűek szerint már a megalakulá
sakor elkezdődött a szerb identitásnak az önfeladása. Amit 
nekünk azért nehéz tragikusnak éreznünk, mivel semmi 
köze a lényeghez: az anyanyelviség elvesztéséhez. Köze 
inkább ahhoz van csak, hogy e folyamat előrehaladtával a 
szerbség kevésbé maradt pravoszláv és bizánci, kevésbé 
cirill betűs, kevésbé bezárkózó a maga kultúrájába; ellen
kezőleg: világibbá válik, európaibbá. A vegyes lakosságú 
területeken viszont (ezúttal nem a nemszlávok által is la
kottakra gondolok), amennyiben nem élvezi a hatalom kü
lön védelmét, az európaibb reflexű horvátsággal immár 
nem állja a versenyt. Minél inkább hagyományos értelem
ben vett szerbnek marad meg, annál kevésbé. Vagyis mi
közben a horvát „gyomor” nem veszi be az ejtőernyősként 
nyakába pottyantott szerb állami tisztviselők balkániságát, 
a sokszor bunkóként lekezelt szerbség úgy érzi, saját, vér
áldozatok árán kitágított hazájában szorul háttérbe -  pedig 
még hon/át és szlovén testvéreit is felszabadította a Habs
burg elnyomás alól...

Másodszorra viszont a hitleri és egyéb megszállók alól. 
Lévén abban a megállapításban is némi igazság, miszerint 
a népfelszabadítóként emlegetett partizánháborút szerb 
harcos tömegek vívták meg horvát kommunisták vezeté
sével. Hiszen, belegondolva a dolgokba, nem is nagyon 
történhetett ez másképp. Ha egyszer a szerb békétlenség



nélkül is szerbirtó usztasa téboly mindenekelőtt szerbeket 
kényszerített partizánsorba. Holott az eredetileg szociálde
mokrata munkásmozgalom gyökerei a fejletlenebb és az 
első világháborúból győztesen kikerülő Szerbiában gyé
rebben voltak fellelhetők, mint a fejlettebb, de legyőzőitől 
feltrancsírozott Monarchiában. Emellett a szociális forra
dalmakat mégiscsak a vereség nyomora szokta életre hív
ni, s nem az olykor még üres hassal is himnuszéneklésre 
késztető győzelmi mámor. Vagyis a Tito-féle vezefésben 
viszonylag csakugyan kevés volt a S2erb, a szerbség nem 
kis sérelmére, sőt aggodalmára is -  annak ellenére, hogy 
a második Jugoszlávia ugyanúgy a szerbek számára je
lentett térnyereséget, mint az első megszületése. A Vajda
ságban például, amely „hála” az itteni németség kiirtásá- 
nak-elűzésének és a magyarság megritkításának, illetve a 
boszniai, likai, zagorjei szerbek betelepítésének, a máso
dik világháború után válik csak szláv többségűvé. Bár a 
horvátok térvesztése is nyilvánvaló: a horvát tagköztársa
ság bizonyos vegyeslakta területein horvátnak lenni nem 
feltétlenül előny, még kevésbé dicsőség. Szlavóniai szár
mazású és partizánmúltú kórházi szobatársam, kinek anyja 
egyébként falufelperzselő usztasa megtorlás folytán szen
ved tűzhalált, már az ötvenes évek második felében meg
elégedéssel konstatálta, mennyivel kevesébben vallják 
magukat horvátnak, mint a háború előtt... A hatvanas évek 
közepén viszont egy, a horvátországi Eszékről közös szü
lővárosunkba, Nagykikindára hazalátogató feleség meséli 
el, miképpen is bocsátották el férjét munkahelyéről, majd 
vették vissza hosszú pereskedés után, csak mert fel merte 
tenni a kérdést, miért a szerb és miért nem a horvát zászlót 
tűzette ki a gyár igazgatója a szövetségi lobogó mellé 
valamelyik állami ünnepen. Hiába horvát és szlovén több
ségű a csúcsvezetés, a háborús érdemeket szakadatlanul 
díjazni kell. Úgyhogy míg a szerb népesség a mostani 
földcsuszamlásig Horvátország lakosságának 16%-át tette 
ki, a horvát (I) pártban 40%-ban volt képviselve. S hasonló 
arányokat emlegetnek a rendőrséget, az állambiztonsági 
szolgálatot és a hadsereg tiszti karát illetőleg is. Tehát a



hatalmi térnyerés a számbelit messze meg is haladjal És 
ahol egy etnikum privilegizáltsága ennyire szembetűnő, ott 
a kiegyenlítődést az általa hátrányosan érintettek elnyo
másként élik meg, sőt minden változás puszta lehetősége 
is alkalmas lehet pánik szülte agressziójuk kiváltására.

Mint például Kosovóban, ahol a szerbség térvesztése 
azért valóságos, mert nyelvi is, mindenekelőtt az albánság 
népszaporulata, szívóssága és igénytelensége következ
tében.

*

Vagyis a szerb térnyerés a második Jugoszláviában is 
minden vonalon egyértelmű -  kivéve a szellemieket. Vagy 
inkább a szellemiséget. Aminek illusztráló epizódjai között 
ott van a képernyőn nemrég látott horvátországi szerb 
menekült nyilatkozata is, miszerint hogyan is lehettek volna 
ők kiváltságosak, amikor a horvátokból mindenféle dokto
rok, belőlük meg rendőrök lettek. S illusztráció-értékű volt 
számomra az a majd három évtized előtti tévé-vetélkedő 
is a horvátországi Varasd és a kelet-szerbiai Zaječar diákjai 
közt, ahol is a szegény zaječari gyerekek főleg olyankor 
„kukultak meg", amikor európai-nemzetközi tárgykörű kér
désekre kellett volna válaszolniuk, holott ők inkább csak a 
maguk heroikus-epikus-népi-nemzeti kultúráján belül vol
tak képesek tájékozódni. Feltehetőleg nem csupán önhi
bájukból. Amit jól példáz az egyik szerb irodalomtanár 
ismerősöm elbeszélése is arról a tanfelügyelőnőről, aki 
már-már a honleányi könnyek határán illeti őt szemrehá
nyással, amiért az osztálynaplót latin betűsen vezeti... Hi
szen az „igazi” szerb írásbeliséget mégiscsak a cirill jelenti! 
Pedig a szerb tagköztársaságban hosszú időn át hódít is 
a latin írásmód: a lapok, folyóiratok, könyvek egy része, 
főleg a képzettebb rétegeknek szánt, Belgrádban is latin 
betűsen lát napvilágot. Vagy gyakran kétféle változatban 
is, nem utolsósorban a cirilit eleve rühellő nyugati ország
rész piaca érdekében. De sokáig a tévéadások feliratozása 
is jobbára latin betűs volt, ám egy néhány év előtti tévéri
port már megkongatta vészharangját: Hová jutunk, ha már



a belgrádi utcák nem mindig szalonképes falfirkái is több
nyire latin betűsek? (Feltehetően a Coca-Cola- és rock-kul- 
túra hatásaként is, ami a maga felszínes nyugatiságában, 
amint láthatjuk, aligha tekinthető a legbizantiánusabb népi- 
heroizmusba való visszahanyatlás akadályának, bár nyil
ván akadtak, akik ebbe külön is besegítettek.) Holott ha a 
szovjet tömbről leváló jugoszláv szocializmus hozott sike
reket is, legyen bár szó látszat- szabadságról, látszat-de- 
mokráciáról vagy a fogyasztói társadalom olyan 
látszatáról, ami miatt a táborbeli sorstársak sokáig irigy
kedtek ránk, úgy ez nem is lehetett egyéb latin betűsnél. 
Átvitt értelemben persze, de személyekhez kötötten is akár. 
Hisz az önigazgatás zsonglőrmutatványának kiötlője még
sem véletlenül volt Tito jobb keze, a szlovén Kardelj, szem
ben bal kezével, a szerb Rankoviótyal, aki bukásakor 
készségesen bevallja, mennyire képtelen az inkább csak 
félreérthető önigazgatás megértésére... És aki szúrós te
kintetű főrendőrként -  amellett, hogy a joviális Kardelj által 
őszintén vagy csalárdul kínáltakat rendre visszaveszi -  
mindenekelőtt a kosovói albánoknak lesz kíméletlen elnyo
mójává. Ebben a minőségében is sírják vissza sokáig a 
nagyszerbség képviselői, többé-kevésbé rejtett híveiként 
azon nacionalizmusok egyikének, melyek közül ez ellen 
alighanem azért folyik a küzdelem különösen is hatástala
nul, mivel ez a nacionalizmus -  önmaga előtt is kemény
vonalas kommunistának álcázottan -  államfenntartó 
erőként hiúsítja meg, hogy az időnkénti reformkísérleteket, 
főleg az ország európaibb tájain, komolyabban vegyék a 
kívánatosnál. Nem mintha közülük a vakmerőbbek vagy 
ügyetlenebbek, megkapva a minden irányban kiosztott 
egyensúlyfenntartó pofonokat, nem válhatnának nemzetük 
mártírjaivá. Alighanem azért szaladva a rúd elé, amiért a 
hagyományos nemzeti reflexek hordozói túlságosan is ne
hezen tudnak megszabadulni a kommunistaság hosszú 
időn át jól bevált, s így már-már valódi ábrázatnak vélt 
álarcától. Elképzelhetően annak a szellemiségnek a követ
keztében is, ami miatt a háborúban megnyerteket Szerbia 
a békében mindig elveszti.



S amint az már végképp nyilvánvalónak látszik: elveszti 
a jugoszlávságot is. Mindazzal együtt, amit jelentett.

*

Állam-álmokban csalódottan vetve el a mesterségest, 
s térve vissza a „természeteshez”. Ahhoz a szerbséghez, 
aminek a Protić által számon tartott négy tartópillére közül, 
attól tartok, mindössze kettő, a pravoszlávság és az álla
miság tekinthető igazán valóságosnak. Ám közülük a pra
voszlávság mindjárt egy kirekesztő nemzeti önmeg
határozás forrásává is lesz, veszélyesnek tetsző „nemzeti 
fundamentalizmus” okozójává. Múltba mutatóévá és reg- 
resszívnek tetszővé is. Hiszen a „fundamentum” szükség
képpen jelenti a régit, nemcsak a „jó öreget” és meg
bízhatót, ahová kudarc esetén menekülni szokás, hanem 
a barbárt és a primitívet is -  aminek beilleszthetetlenségét 
korunk értékrendjébe és szűkebb-tágabb nemzetközi kör
nyezetünkbe, mind ösztönös hordozói, mind pedig tuda
tos megfogalmazói valószínűleg befelé fordultságuk 
következtében képtelenek észrevenni. Feltehetőleg azokat 
hibáztatva, akik szerbségüket „lenyeletni” hagyták a jugo- 
szlávsággal.

Azzal, ami napjainkra úgy vált végzetes tévedéssé, 
hogy eredetileg történelmi kihívás volt. Csak mert egy 
adott térségben adott volt egy azonos vagy azonossá for
málható nyelven beszélő és nyilván közös eredetű népes
ség, amiből a nemzetállam divatjának idején annyira 
kézenfekvő feladatként kínálkozott egy közös haza létre
hozása, hogy azon lehetne csodálkozni, ha ideája nem 
születik meg. A többihez „elég” volt a „körülmények ösz- 
szejátszása".

Valójában azonban szűkebb határok közötti létjogo
sultságát sem igen lehet kétségbe vonni. Illetve, tekintettel 
az időközben jóvátehetetlenül megtörténtekre, „lehetett 
volna". Mivel itt óhatatlanul akkor is beugrik a hivatásos 
történészek szokásos kifogása -  hogy ti. a „mi történt 
volna, ha?” kérdésre értelmetlen választ keresni -, ameny- 
nyiben úgy hiszem, hogy nélküle pedig a történelem tanul



mányozása ugyanolyan céltalan lenne, mint a jövendő fag
gatása. Számunkra is akár, akik itt déli perem-magyarként 
elfogadni vagy éppen szeretni ezt az országot annyira vol
tunk képesek, amennyire hagyta magát, vagy amennyire 
be tudtuk csapni magunkat. Úgyhogy már csak emiatt is 
nehezemre esne csődjének legfőbb okát nem abban látni, 
sőt dilettáns módján nem afelett sajnálkozni, hogy, bár 
Jugoszlávia a nemzetállam eszméjének jegyében alakult 
meg, nem sikerült hozzá megfelelő keretben tartott jugo
szláv nemzetet is találni. Pedig létrehozói és sorsintézői 
ezzel többféleképpen is megpróbálkoztak. A már említett 
három törzsű (szerb, horvát, szlovén), vagy inkább „három 
fejű egy törzsű egynemzetet” követően, a második Jugo
szlávia idején a „jugoszláv" nemzeti hovatartozásnak azzal 
a fikciójával, ami az etnikai és politikai nemzet felemás 
keverékeként nemcsak a „szerb”, „horvát", „montenegrói” 
és „muzulmán" megjelölés helyett állhatott, hanem a „szlo
vén”, „macedón", „albán”, „magyar” stb. helyett is. Olyan 
kategóriák helyett is tehát, amelyek kívül esenek azon a 
körön, amelyet Gajék nyelvi alapon a maguk idejében „illír” 
nemzetként kíséreltek meg összefogni. Mesterségesen, ha 
úgy tetszik, ám ma is indokolttá téve a kérdést: mit veszít 
az a szerbhorvát anyanyelvű polgár, aki magát „jugo- 
szláv”-ként definiálja, feltéve, hogy a vallási gyökerű „má
sodlagos nemzetmeghatározók” nem sokat jelentenek 
számára? Ahogy a mindennapok szintjén nem is jelentet
tek azoknak, akik jobbára városlakóként, szomszédaik 
másságát nyelvi eltérés híján netán észre sem vették, és 
akik az elmaradottság odvaiból kiröppenő démonok áldo
zataiként most riadtan kérdik: miéit kérik tőlük számon azt, 
amiről ők már-már megfeledkeztek? Mert hát aligha vélet
len, hogy a nagyszerbség koncainak bázisát elsősorban 
az írástudatlanságig önnön tradicionalizmusába fulladt falu 
jelenti. De ugyanerre épül a túloldal szintén szélsőséges 
ellenreakciója is, a hétköznapoknak abba a jugoszlávsá- 
gába rontva bele, aminek a politikai programok jugosz- 
lávságához vajmi kevés köze van, ám a mindennapok 
emberi kapcsolataihoz annál inkább. Azokhoz a barátsá



gokhoz, szerelmekhez, házasságokhoz, hivatali vagy üz
leti kapcsolatokhoz, amelyeknek felbomlása vagy szét- 
rombolása, a halottakon, sebesülteken és romokon túl, a 
lelkek síkján is jelzi a jugoszláv tragédia abszurditását. 
Mindenütt, de különösen a sorsa ellen az utolsó pillanat
ban is kétségbeesetten védekezni kívánó „legjugoszlá- 
vabb” Boszniában, amelynek egynyelvű, de három 
nemzetű lakossága most anélkül esik olyan pusztító val
lásháború áldozatává, hogy annak valójában lényegi köze 
lenne a valláshoz. S ahol a korábban gyors ütemben vilá
giasodó mohamedán bosnyák nép, alkalmasint a pluralis
ta és toleráns Európa szégyenére, végső veszélyez
tetettségében tántorog bele az iszlám fundamentalizmus 
ölelésébe. Feltéve, hogy államának az a vallási alapon 
történő, nemzeti kantonokra való felosztása sem lesz ké
pes megvédelmezni őt, amely felosztás akkor is a svájci 
minta nevetséges torzképének hat, ha nincs más megol
dás.

Ha pedig nincs... kell-e vajon több, hogy csődről be
széljünk? Értsük ezalatt akár Európa, akár a történelem, 
akár az emberi értelem csődjét.

(1992)



LÉPÉSEK UTÁN
Útkereső tűnődések*

Amennyiben kedvet éreznék a büszkélkedésre, talán 
büszkélkedhetnék is: négy esztendővel ezelőtt, 1989 
őszén (szomszédságunkban Ceausescu hatalmon volt 
még!), az Új Symposion Merre tovább? címmel szárnyra 
bocsátott körkérdésétől indíttatva az elsők között kísérel
tem meg szorongató, de hosszú időn át megtárgyalhatat- 
lanként nem létezőnek tekintett sorskérdéseinkre választ 
keresni. Úgyhogy ma, amikor a Híd Itt és most munkací
met viselő felszólítása állít hasonló feladat elé, mi sem 
látszik természetesebbnek, mint említett korábbi írásomba 
belelapozni. Akár az akkor elejtett fonalat is felvéve tovább 
folytatni.

Nem a magam vállát veregetve, hanem sokkal inkább 
a magammal és a magunkkal szembeni kritika kiinduló 
pontjának is tekintve a folytatáshoz szükséges visszapil
lantást. Nem utolsósorban azt igyekezve eldönteni, miben 
is volt igazam, s miben nem, mennyiben is érthetek egyet 
akkori önmagammal. Mindenekelőtt négy évvel korábbi 
„merészségemet” keveslőn, lényege szerint ma is maga
ménak vallva, amit, bizonyos lapuló jobbágy-vonásokat 
kiemelőn, a magyar „népmentaUtásról” sebtében össze
szedetten felvázolni próbáltam. Ámde akkori „túlzott tapin
tatomat" jóvátevőn azt is megjegyezve egyúttal, hogy több 
mint négy évtizeden át szinte rutinná vált bólintókészsé
günk okai közt a 44-es megtorlás akkor mindössze egyet
len sápadt célzással érinteni mert napjainak, azaz a „véres 
lecke" megtanulásának szerepe alighanem kiemelt is volt. 
Legfőképpen abban, hogy évszázadok során kialakult 
meghunyászkodásra való hajlamunkat nagyon is brutáli
san igazolta és újra aktivizálta. Akad azonban egyéb kor-

* Válasz a Híd körkérdésére (Vö. 1994/1-4 sz.)



rigálnivalóm is naivitásnak is mondható jóhiszeműségem
mel összefüggésben: akkori feltevéseimmel ellentétben 
ma ugyanis már úgy látom, hogy a sokáig megkérdőjelez
hetetlen pártállam kisebbségi-nemzetiségi politikájában 
mégiscsak több volt a „hátsó szándék”, illetve kifejezetten 
asszimilációs célzatú tudatosság, mint ahogy azt koráb
ban véltem. Vagy talán vélték közülünk a legtöbben -  még 
ha egyetlen hivatalos politika esetében sem dönthető el 
teljes bizonyossággal, hogy mennyiben is gondolták azt 
őszintén meghirdetői, s mennyiben voltak inkább alacso
nyabb szintű végrehajtói, csupán hordozói ennek a bizo
nyos hátsó szándéknak... Bár ami a hatalomnak, feltéte
lezett céljait illetőleg, sikerült, az valahogy túlságosan is 
sikerültnek látszik ahhoz, semhogy pusztán a körülmények 
„sikeres” összjátékának lehetne a következménye. Aligha
nem akkor is áll ez, ha a többséginek, főleg ha írástudónak 
tartja magát, akár még kötelezően is oka lehet gyanakodni 
egyfajta, jószerével a kisebbségi lét lényegéből fakadó pa
ranoiára. Illetőleg, azt mintegy ellensúlyozandó, esni bele 
egyfajta emelkedetten áltárgyilagos naivitásba. A „túlokos- 
ság balekságába" is akár, ha úgy tetszik.

Megfeledkezésre hajlamosan arról, hogy másfajta pa
ranoia is előfordulhat. Hatalmi és hatalmiságából fakadóan 
minden sarokban ellenséget kereső és találó, többségi, de 
annál inkább kisebb(rendű)ségi érzettől terhelt, a vitatható 
jogosságú birtokon beiüliségét akarata ellenére is megkér
dőjelező paranoia, híjával a helyzetét magától értetődőnek 
tekintő magabiztos nyugalom öntudatának. Egyre inkább 
úgy tetszik, legfőbb kiváltójaként is a hosszú időn át több
népű és -nyelvű, sőt -kultúrájú (-kulturálatlanságú) testvé
riségbe és egységbe kényszerített, de úgy-ahogy mégis 
működő, sőt maga körül messzehatóan is illúziókat sugár
zó tegnapi Jugoszláviát érő katasztrófának. Mindannak, 
ami fenyegető árnyait előrevetette, ugyan, ám annak való
ságos méretei szinte még ma sem felfoghatók.

Úgyhogy ami a „vésztjósló látnokiság" elmaradását 
illeti, attól tartok, valamennyiünknek okunk lehet itt a szé
gyenkezésre. Illetve egyikünknek sem, feltéve hogy „kol



lektív bűnöket", ez esetben a sokak ostobaságát, az illúzi
ókban való időntúli osztozkodás vétkét nem tekintjük 
szégyenletesnek. Akár a pártállam túlélési és fejlődőképes
ségével, megreformálhatóságával és demokratizálhatósá- 
gával, mi több, „humanizálhatóságával” összefüggő 
önáltatásainkra gondoljunk is, akár pedig a pluralizmussal 
és a parlamenti demokráciával, valamint a „szociális piac- 
gazdasággal” kapcsolatos reményeinkre. Szoros össze
függésben a sorsunkat meghatározó, velünk együttélők 
„nemzeti nagykorúságát” túlbecsülő reményeinkkel is, me
lyek igézetében nem érzékeltük igazán, és nem is idejé
ben, az „epikus primitívségnek" azokat a neobarbár erőit, 
amelyeket Európa és a világ ugyanúgy alábecsült, mint mi 
is -  Európa és a világ felé tekintve.

Amiért is, ha korábbi írásom címére -  Léphetünk-e 
még? -  visszapillantva most a „léptünk-e?” kérdésre ke
resnék választ, félő, hogy csak kényszerlépéseket emle
gethetnék. Sőt: nem tudván illőképpen megzabolázni az 
akasztófahumorra való hajlamomat, „meglépéseket” is 
emlegethetnék egyúttal. Alighanem akkor is a magunk illú
zióitól függetlenül, ha azok kevésbé nyilvánvalóak. Kény
szerlépéseink okozói alkalmasint így nem is annyira a 
magunk reményei voltak tehát, hanem azokéi inkább, akik
ről egyelőre még nem is tudhatjuk: képesek lehetnek-e 
valaha is a maguk mértéket nem ismerő rablóillúzióival 
szembefordulni.

Zárókonklúzióként viszont az Új Symposlonban közölt 
ánkétcikkemben a jugoszláviai magyarság országos szin
tű „vertikális” megszervezésének fontosságát említettem, 
abban bizakodva, hogy ennek lehetősége elől az akkor 
még létező akadályok elhárulhatnak. El is hárultak hama
rosan -  épp csak az országgal együtt. Azzal a Jugoszlávi
ával együtt, amelynek a mai, felére csonkult utódját akkor 
is csupán előbbi sikerületlen karikatúrájának érezhetjük, ha 
a második Jugoszláviára sem tekintünk vissza túlzott 
nosztalgiával. Függetlenül attól a pusztán elméleti kérdés
től is akár, hogy amennyiben nem hullik darabokra, vajon 
most kevésbé mostohán tekint-e ránk, s eltűri-e- az olyan



szervezet létezését, amely mindenekelőtt kulturálisan, ám
de politikailag is képes összefogni bennünket, artikulálni 
létezésünket? Mivel ilyesvalamiben reménykedtem annak 
idején, mindenekelőtt a korábbi, elsősorban „irodalmiként" 
meghatározható kulturális elitünktől, mondjuk úgy, hogy 
csúcsértelmiségünktől várva a kezdeményező lépések 
megtételét. Elképzelhetően bizonyos történelmileg kiala
kult magyar és egyéb kelet-közép-európai hagyományok
kal összhangban is fordítva tekintetemet magyarságunk e 
rétegére -  attól tartok, akkor is még, amikor már egyre 
nyilvánvalóbb lett, hogy szóban forgó elitünk zömében 
inkább vonakodik, semmint igyekszik a szerepének eleget 
tenni. Nehéz lenne megmondani, miért is: jószerével sok
kal inkább kegyes adománynak, semmint valóságos vív
mánynak tekinthető intézményeink féltéséből-e, avagy ön- 
és pozícióféltésből mulasztva el idejében érzékelni a törté
nelem nyilvánvaló kurzusváltását, s szabadulva meg a kel
leténél nehezebben a rezsimhűség reflexeitől? Avagy 
netán céhbelien előkelő sznobságból, különböző szemé
lyes, rokon- és ellenszenvek befolyásolta finnyásságból 
is? Netán alkati eredetű esztétikaközpontú széplelkűség- 
ből viszolyogva a „napi politikától”? Embere válogatja ala
pon tehát, de azért a mégiscsak megalakuló és a 
magyarságunk eddigi törekvéseit mindenképpen megha
tározó és kifejezésre juttató érdekvédelmi szervezetünk, a 
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége iránt fenn
tartással, sőt ellenérzéssel viszonyulva, s annak keretein 
jórészt kívül maradva. Alighanem időbelileg is elmulasztva 
a kezdeményező, illetve vezető szerep lehetőségét.

Alapjában véve inkább kárunkra, mint hasznunkra, ám
de a szóban forgó, olykor igaztalanul is vádolt, s ma már 
a „tegnapiságtól” is veszélyeztetett elit sajátosan lebegő 
helyzetével is összefüggésben. Abból adódóan, aminek 
tagadhatatlanul értékeket is hozó irodalmi avantgardizmu- 
sunk inkább csak következménye volt, vagyis hogy kultu
rális intézményeink helyzete (és helye is a magyar 
többségűnek sohasem mondható Újvidéken) ezt a bizo
nyos elitet -  legjelentősebbnek mondható alkotóinkat -



magyarságunk zömétől mintegy távol tartotta, eredeti kör
nyezetéből a legtöbb esetben kiszippantotta, s tette akár 
egy idegennek mondható környezet, illetve érdekössze- 
szövódés egzisztenciális értelemben vett foglyaivá is. El
képzelhetően egykori sorsintézőink előrelátását nagyon is 
igazolva, végkövetkezményeit tekintve pedig a tőle függet
lenül megalakuló VMDK észak-bácskai -  Tisza-vidéki súly
pontjából is adódóan válva kívülállóvá.

Ha ugyan nem sajnálatos módon szembenállóvá is 
egyúttal. Akár a „periferikussá válástól” való érthető fé
lelemmel is szoros összefüggésben.

*

Tudattalanul vagy tudatosan, latolgathatnám tovább, 
ámbár holmi rejtett indítékok kitapintgatása helyett inkább 
a fenntartások és kívülmaradások esetleges elvi okait kel
lene számba vennem. Aligha könnyen, mivel ezek csak 
ritkán körvonalazódnak világosan, valóságos alternatívát 
is kínálva. Úgyhogy velük szembeni ellenvetéseimet is 
csak mintegy tapogatózva vagyok kénytelen megfogal
mazni. úgy is mondhatnám, feltételezett nézetek ellenében 
mindenekelőtt.

Kezdve azon az elképzelt és legfőbb alapvádon, misze
rint a VMDK és politikája nacionalista. Nem mintha ez ma 
az említettek részéről kerek perec így hangozna el, s azt 
sem tartva valószínűnek, hogy a tartózkodók és klvülma- 
radók ezt így is érzik. Ellenben, mivel az etnikailag több
ségben levők véleménye sommásan ez (ideértve az álta
lában demokratikusnak mondott ellenzék túlnyomó részét 
is), természetesnek látszik, hogy főleg a kiemelt és így 
„kényes pozíciókban” lévők számára hasson ez a véle
mény megfontolásra késztetőn, sőt riasztóan. Érthetően ős 
akár intézményeinket féltő altruizmustól motiváltán is, bár
mennyire képtelenségnek is tűnjék, hogy mindenekelőtt a 
rólunk kialakult-kialakított (torz) kép határozza meg lépése
inket. Nem mintha megítéltetésünk iránt közömbösek le
hetnénk. Akkor sem, ha nyilvánvalónak tetszik: annyira



„jók” semmiképp sem lehetünk, hogy senki se mondhas
son „rossznak” bennünket. Vagyis a nacionalizmus bélye
gét (anélkül, hogy valóban azok akarnánk lenni, sőt 
védekezve is az ellen, hogy azok legyünk) mindenképpen 
vállalnunk kell, legalábbis akkor, ha belenyugszunk a szó
nak abba az értelmébe, amilyenben a sokáig létezett ún. 
szocializmus gyakorlatában használták, értve alatta az ag
resszív és expanzív nemzeti türelmetlenséget, nem pedig 
a nemzeti azonosulás vállalását, és az abból eredő értékek 
érvényesítésére való törekvést.

De talán maradjunk a megszokott jelentésnél, tekintsük 
„rossz"-nak.

Hiszen ami ma körülöttünk van, közelebb és távolabb, 
szerte az egyszer volt kommunizmus-bolsevizmus térsé
geiben, valóban az is. Mindenekelőtt egészként, abban a 
kiúttalanságot sugalló összképből ránk tekintve, ami 
Ryszard Kapuscinski egyik, a Hegyi-Karabahról szóló, 
nemrég olvasott írásából is felénk sugárzik. Mert amint azt 
a lengyel „száguldó riporter” is megállapítja, ma a világot 
valóban „három járvány, három sorscsapás fenyegeti”, ne
vezetesen a nacionalizmusé, a rasszizmusé és a vallási 
fundamentalizmusé, szükségképpen kapva lángra egy 
mindent „egy csapásra” megoldani kívánó ideológia je
gyében létrehozott hatalmi gépezet eltűntének nyomában, 
mindenekelőtt pedig az ősi gyűlölködés „nemes hagyomá
nyainak” nyomás alóli felszabadulása következtében. 
Ezért aztán Kapuscinski szerint „az örményektől és az 
azerbajdzsánoktól is van mit irigyeinil Nem kínozza őket 
az a gondolat, hogy a világ milyen bonyolult, s hogy az 
emberi sors mennyire bizonytalan és törékeny. Nem isme
rik a nyugtalanságot, ami általában velejárója az olyan kér
déseknek, mint: Mi az igazság? Mi a jóság? Mi az 
igazságosság? (...) Az ő világuk kicsi -  néhány völgy és 
hegy. Az ő világuk egyszerű -  az egyik oldalon mi, jó 
emberek, a másokon ők, az ellenségeink (...) És ha van 
még egy másik világ, mit akarhatnának attól: Hogy hagyja 
őket békén. Békére pedig azért van szükségük, hogy pon
tosan megszámolhassák a másik fél csontjait."



Akárcsak valamivel közelebb hozzánk -  vonnám le 
mindjárt a következtetést. Csakhogy mi itt, a bennünket 
megsemmisítéssel fenyegető konfliktus peremén -  síksá
gon élünk. Toleránsabb térségben, de huzatosabban is: 
törzsi rezervátumokat, de gyűlölséget is megőrző, barbár
ságot konzerváló rekeszekre tagoltság nélkül.

Védtelenebben és szabdalhatóbban is egyúttal, amint 
azt Trianon példája is mutatja. Trianoné, aminek következ
tében a történelmi Magyarország feldarabolásakor magyar 
többségű, sőt színmagyarnak tekinthető területeket is anél
kül csatoltak el a magyar államtól, hogy erről az ott lakók 
véleményét kikérték volna. Eladdig kisebbségi helyzetben 
lévő és magukat a valóságosnál elnyomottabbnak érző, s 
így többségi helyzet után áhítozó nemzetiségiek izzó han
gulatú tömeggyűlésein határoztatva csupán -  mások ne
vében is és népszavazás helyett -  a kérdéses ország
részek jövője felől. Azé a Trianoné, amelyet megelőzően a 
feudális múltjától ugyan kissé nehezen szabaduló és gyors 
fejlődésétől néha elkapatott, kiegyezés utáni, félfüggetlen 
magyar állam alapjában véve mégiscsak toleráns nemze
tiségi politikát folytatott. Türelemmel vagy olykor némileg 
lenéző indolenciával olyképpen hagyva felnőni nemzetisé
geinek kultúráját, hogy abból azok a határon túl, független 
anyaországban élő néprészeiknek is bőven adhattak. 
Akarva-akaratlanul is feldajkálva a köldökzsinórjáról lesza
kadókat -  mielőtt e magyar állam a hálásnak aligha mond
ható utódok emlékezetében végképp kegyetlen elnyomó 
hatalomként rögződött volna. Annyira, hogy már-már ma
gunk is higgyük. Belénk sulykolt haraggal nézve vissza a 
múltra, nem igazán vagy csak késéssel tanulva meg, hogy 
bármennyire nemzetállamként kísérelt is meg létezni, mint
egy a „korszellemnek” is engedve, azért az a bizonyos 
„Nagy-Magyarország” mindazzal szemben, ami tőle kelet
re és délre terült el, a civilizáltság és az európaiság vonat
kozásában mindenképpen többletet jelentett. Alkalmasint 
pedig annak a többnyelvű és többnépű állammodellnek a 
lehetőségét is egyúttal, aminek jegyében hosszú százado
kon át, meg-megtépetten és részekre szakadtan is, de



mégiscsak fennállt, és amilyenként végül is éppúgy nem 
volt lehetősége kiteljesedni, mint annak az utódállamnak, 
amelynek kereteibe mi, déli peremvidékiek végül is bele
kerültünk vagy beleszülettünk. Abban, igen, amelyik 
(őszintén avagy csak a látszat kedvéért, ma már mindegy 
is lehet) ugyancsak ilyen államképződményként kísérelte 
meg magát megfogalmazni. Némileg a néhai Habsburg- 
monarchia szerepébe kerülve, s hozzá hasonlóan szintén 
egy nemzetek feletti vagy nemzetközi ideológia csődjébe 
bukva bele -  bizonyos szemszögből nézve legalábbis. 
Hiszen az egyik esetben a monarchikus és dinasztikus 
eszme, a másikéban a proletár internacionalizmus, illetve 
annak jugoszláv népfelszabadító változata, a „testvériség
egység" bizonyult további fenntartásra alkalmatlannak. 
Aligha pusztán „önhibájából”, sokkal inkább világméretű 
folyamatokból fakadóan, mintegy a történelem ügyeletes 
„fősodrával” szembekerülve. Ám éppen egymással való 
összevethetősége révén mutatva minden ránk erőszakolt 
magyar bűntudatot is értelmetlennek, s érvénytelenítve 
minden olyan felfogást, miszerint Trianon úgy, ahogy tör
tént, az volt, aminek sokáig még áldozatainak szemében 
is látszott: fájdalmas, de elkerülhetetlen történelmi szük
ségszerűség.

Mivel Trianont éppen ma látjuk annak, ami valójában 
volt: nem feltétlenül szükségszerűnek, de jóvátehetetlen
nek annál inkább. Kegyetlenül igazságtalan büntetésként 
kirótt csonkításnak, illetve a legelnézőbb megítélés szerint 
is téves diagnózis alapján elvégzett csonkolásnak, hosszú 
idő után is utókezelést kívánó amputálásnak.

Megmásíthatatlansága folytán emlegetni sem érde
mesnek, illetve emlegetni sem ajánlatosnak, ám olyannak 
is, amit lehetetlen nem emlegetni. Éppen mert... elvégre ezt 
is megpróbáltuk megtenni, attól tartok, jobb sorsra érde
mes elszánással is. Meglehet, nem is csak azért, amiért az 
ellenkezőjét még sem tehettük. Ám igyekezetünk éppen 
amiatt fulladt kudarcba, mert mások emlegették helyet
tünk és nekünk, bennünket gyanúsítva, rejtetten egymás
ra hunyorító emlegetéssel. Azok, akik nem csupán a



megváltozhatatlanba való beletörődést várták volna el tő
lünk, hanem h’ogy azt igazságosnak is érezzük, sőt ünne
peljük. Vagy talán ezt várják el ma is még -  elképzelhetően 
belső nyugalmuk vagy inkább a véglegesség érzetének 
érdekében is.

Nem értve vagy nem is akarva megérteni, hogy az ilyen 
„nemzeti életérzésből" fakadó és egymással szembe kerü
lő igazságok nem hozhatók közös nevezőre s így nem is 
elengedhetetlen feltételei az együttélésnek. Annak a bizo
nyos Trianon utáninak, amelynek feltételeit éppen azért 
kellene számunkra is elviselhetővé formálni, mert Trianon 
megtörtént és úgy történt meg, ahogyan történt.

*

Számunkra annyira sorsmeghatározóan, hogy ezt kö
vetően szinte minden magyar gesztus eleve meghatáro
zott. Amiért is Trianon után magyar nacionalizmust 
emlegetni a szó expanziós értelmében mindössze bizo
nyos megszorítással lehet indokolt. Nem tagadva ugyan 
létezését, „hőfokának” éppen Trianon miatti emelkedését, 
sőt annak nyilvánvaló bűneit sem, ám ha mentséget nem 
is, magyarázatot mindenképpen találva rájuk. Akár még a 
„bűnös néppé” válásra, illetőleg mások által való ilyenné 
bélyegeztetésünkre is azzal összefüggésben, hogy az an
nak idején „csonkádként emlegetett, de akár „maradék”- 
nak is mondható Magyarország a náci Németország 
oldalán lépett háborúba és maradt meg Hitler utolsó szö
vetségesének, szinte máig érvényes értékelés szerint a 
„rossz” oldalon -  holott a másik oldal sztálini része szintén 
„rossz” volt! Amiért is. a vele szövetkezett demokratikus 
(„jó”?) Nyugat, bármennyire rákényszerült is erre az ördög
gel való cimborálásra, meg is fizette annak árát. Vagy in
kább megfizettette. Nem utolsósorban azzal a Magyar- 
országgal is, amely több más, szintén csatlósi szerepet 
yállaló utódállamával ellentétben, végül is nem a győzte
sek közt ünnepelve érhette meg a háború végét. Újabb 
szükségszerűségnek minősíthető fejlemény hát, ámde 
legalább ennyire szükségszerűen igazságtalanságként át



élhető csak. Újabb okként akár a nacionalizmusra is, ha 
számottevően létezne ilyen, s még inkább arra, ami való
ban volt és van is: a már-már permanensnek tetsző nem
zeti letargiára. Egyértelműen az anyaország esetében is, 
ám még inkább azokéban, akik határain kívül maradtak, 
sőt átmeneti intermezzo után újra rajtuk kívül kerültek.

Amiért is magyar nacionalizmust emlegetni ma -  leg
feljebb „védekező nacionalizmus” összetételben lehetsé
ges csak. Bármennyire a támadás is feltüntethető véde
kezésnek, vagy ha sok minden a védekezés jegyében is 
elkövethető. Másokkal szembeni méltánytalanságként 
ugyanúgy, mint falnak menő őrültségként vagy bumeráng 
módjára visszaütő ostobaságként.

De hát ami a magyarságunk részéről az elmúlt évtize
dek során itt történt, vagy inkább nem történt, és amit a 
hatalom nacionalizmusnak mondott, csakugyan az volt-e 
vajon? Vagy aminek meg kellett volna történnie, bár
mennyire fennállott is annak veszélye, hogy annak mond
ják, vagy annak is látják, netán annak látják jónak tekinteni 
némelyek egykori elitünkből is... így, igen, mert hát bár
mennyire kerülném is, hogy tegnapi elitünk soraiból bárkit 
is szemrehányással illessek, számomra nehezen hihető, 
hogy tegnapi csúcsérteimiségünk egyik-másik politikailag 
is csúcsközeiben lévő tagja ne vehette volna jobban is 
észre magyarságunk elszivárgását a látszólag virágzó és 
néha látványos (látszat?) eredményeket is felmutató 
csúcsintézményeink talpa alól, s hogy ezek a csúcsintéz
mények ily módon alapjaik elvesztésének arányában vál
nak fölöslegessé. Számomra nehezen hihető, hogy 
valóban nem is tehetett mindezek ellen semmit, ha más
képp nem, hát legalább a szóvátétel szintjén, természete
sen nem minden kockázat nélkül, ideértve szükség esetén 
a konzekvenciák elkerülhetetlen levonását is, mindenek
előtt a tervszerűnek tetsző sorvasztáshoz való további (lát
szólagos vagy valódi) segédkezés megtagadását. Mert 
bármiképpen legyen is, ami engem illet, én főleg olyankor 
érzem súlyosnak e téren a mulasztásokat, ha személyes 
tapasztalatokra hivatkozóktól hallok olykor még ma is ar



ról, hogy a tegnapi hatalom igenis megértő volt és tole
ráns, lehetőségeink igenis adottak voltak.

Mert ha csakugyan így volt, ki az, aki mulasztott?
Főleg pedig nem lenne szabad ma fanyalogniuk (az 

állítólag nem is) mulasztóknak. Ma, amikor... azaz dehogy 
is, ha egyszer ma mindenki által érzékelhetően süllyedő
ben vagyunk, dehogy is írhatom le, hogy feltételeink job
bak, mivel inkább csak mások. Másképpen is fenye- 
getőek, másfajta félelmekre, de másfajta bátorságra is okot 
adóak. Holmi „gyanúsan” egy nemzetiségű vertikális szer
vezetekkel való szembehelyezkedést semmiképp sem in
doklók. Legkevésbé azok részéről, akik valamikor, a 
pártállam egy némileg szabadabb fázisának idején, maguk 
is ilyenek létrehozása érdekében álltak ki és „égették is 
meg magukat” némileg netán emiatt. S főleg nem indokolt 
e szembehelyezkedés ma, a máskülönben nagyon is 
vészterhes napjainkban, amikor ilyen szervezetek végre 
létre is jöttek. Törvényes alapon, sőt nemzetközileg is elis
merten -  de persze hogy nem gáncsoskodások és fenye
getések, szitkok és rágalmak, pánikkeltő mesterkedések 
nélkül. Mintha bizony bárki is hihette volna, hogy ez más
képpen is történhet. Amiképpen azt sem nagyon hiheti ma 
már senki, hogy csúcsintézményeink fennmaradása a to
vábbiakban mindenekelőtt lojalitásunknak, alattvalói simu
lékonyságunknak lehetne még következménye. Ahogyan 
azt sem hihetjük, hogy mostani veszélyeztetettségük, egy
re leplezetlenebben tapasztalható leépítésük annak lenne 
betudható, hogy a vajdasági magyarság -  jórészt nem a 
korábbi elitbeliek befolyására -  ilyenféle elvárásoknak vég
re mégiscsak késznek mutatkozott nem megfelelni. Meg- 
érezve, hogy végleg elmúltak azok az idők, amikor a 
kegyek és juttatások sajtját a hatalom hollójának énekre 
táruló csőréből képesek lehettünk még kiudvarolni.

Magunkat olykor ravasz rókának is érezve, de azért 
mégis inkább megalázottan és átejtve. És ami még ennél 
is fontosabb: magunkat nem is lakatva jól túlságosan.



„Elvi” kifogásokat emlegettem az imént a VMDK és 
jelenlegi szerepe kapcsán, ámde a fentiek még mindig 
nem azok, továbbra is a háttérből hatók csak, nem igazán 
érvek, inkább csak érveket „súgók".

No de előre is bocsátom talán: nem arról van szó, hogy 
a VMDK politikáját egyedül helyesnek érzem, dehogy is, 
mindössze a jelenlegi körülmények közt a leginkább lehet
ségesnek. Függetlenül attól, hogy a VMDK -  s ez már „elvi 
kifogás” -  csakugyan „kisajátítja"-e magának a vajdasági 
magyarságot, hogy indokolttá teheti-e ezt a vajdasági ma
gyarok szavazatainak most frissen rá adott 85%-a. Nem 
mintha a támogatottság mértéke mellékes lenne, hanem 
mert a VMDK-val szembeni bíráló észrevételek rendszerint 
csak negatív megfogalmazásban hangzanak el, anélkül, 
hogy arról is szó esne, hogy a kifogásolt lépések helyett 
mit is lehetne és kellene tenni? Mit, ha nem csupán fizikai 
mivoltunkban kívánunk itt megmaradni, hanem nyelvileg, 
kulturálisan és szellemiségünkben is magyarként, nem be
olvadni a többség soraiba, részeként a több országban 
élőn is egységes magyar nemzetnek? (Hogy törvénytisz
telő polgáraiként is annak az államnak, amelyben élünk, 
arról talán nem is kell külön szólni.) S hogyan, ha nem a 
VMDK hármas autonómiatervezetének megvalósításáért 
szállva síkra, benne látva megoldást? Nem feltétlenül attól 
téve függővé a bizakodást, hogy ez az elképzelés csak
ugyan utópia-e, amint az nemrég elhangzott, s ha igen, 
mennyire az (mennyire ma, és mennyire holnap), sőt talán 
attól sem igazán, hogy „Európa és a világ”, amelyben 
egyébként csalódni is elég okunk lehet, kedvezően értéke
li, már-már más régiók számára is ajánlható modellt lát 
benne. De talán még azt az állítást is megkockáztatnám, 
hogy valamennyire is messzebb tekintő és valóságos 
megoldást kínáló elgondolás el sem képzelhető úgy, hogy 
azt senki se nevezze utópiának -  főleg ha az „erősebb 
jogának” valamiképpeni meghaladása lehetőségét is ma
gában rejti. Úgyhogy amiben semmi utópisztikus elem 
sincs, talán nem is megoldás. Ami tehát ézt az utópiát, a



VMDK hármas autonómiatervezetét illeti, számomra pilla
natnyilag alig tetszik esélytelenebbnek annál, amivel legin
kább összemérik: a Vajdaság egykori autonómiájának 
újbóli helyreállításánál. Mindenekelőtt azért, mert ma már 
szinte csak formálisan létező tartományunk többségi la
kossága jelenleg alig mutat érdeklődést iránta. Nem sok 
értelme lenne hát, ha a Vajdaság magyarsága a VMDK 
autonómia-modellje helyett, másoktól meg nem támogat
va, ezt tűzné a zászlajára.

Úgyhogy ezzel összefüggésben is kívánkozik ide a 
„hagyományos” vajdasági autonómia időszerűségének a 
kérdése. Nem okvetlenül úgy, hogy aktuális-e pillanatnyi
lag, hanem hogy egyáltalán az lehet-e még, s nem olyas
miről van-e szó, ami visszahozhatatlanul áldozata lett a 
történelemnek. Arról a Vajdaságról, amely Habsburg bá
báskodással Szerb Vajdaságként alakult meg, s így a Dél
vidék szerbsége számára addig volt csak igazán jelen
tősége (s lehetett volna továbbra is, ha hosszabb időn át 
fennmarad), amíg államhatár választotta el az „igazi", a 
majdani „szűkebb” Szerbiának is mondott szerb anya
országtól. Hogy miután államjogilag is hozzá, illetve az 
SZHSZ-Királysághoz, majd Jugoszláviához csatlako- 
zott/csatoltatott (úgy az elsőhöz, mint a másodikhoz), lét- 
jogosultságát most már lakosságának vegyes összetétele, 
sót egy ideig még többségében nem is szláv (I) jellege 
indokolhassa. Az a heterogén jelleg, ami ma még Európá
tól távol is európaivá teszi, és ami az első komolyabb 
csapást a II. világháború után a vajdasági németség el- 
tün(tet)ésével szenvedte el -  elindításaként annak a dél
szláv jelleget „feljavító” folyamatnak, amely napjainkban 
mindinkább az egynyelvűségbe látszik beletorkollni. Terü
letének nagyobb részén legalábbis, eltekintve a még úgy- 
ahogy magyar rezervátumot képező Tisza-vidéktő! és 
Észak-Bácskától, amiért is jószerével már csak az itt tömö
rülök jelentik a Vajdaság egyetlen jelentősebb nem dél
szláv nyelvű népességét. Nem mintha az itt élő szlovákok, 
románok, ruszinok jelentőségét lebecsülhetnénk, hanem 
mert a magyarság esetleges eltűnése után ők önsúlyuknál 
fogva már aligha lehetnének megőrzői ennek a többnyel



vűségnek és annak <az erre épülő autonómiának is, amely 
a délszlávságon belül legfeljebb a horvátoknak-bunyevá- 
coknak lehet szívügyük. Azaz a szerbségnek abban az 
esetben csupán, ha választását más, nem etnikai-nyelvi 
szempontok, mindenekelőtt gazdaságiak is befolyásolnák
-  alkalmasint még a homogenitás vonzónak tetsző távlatát 
is ellensúlyozva. Ami bizonyos tényezők hatására akár be 
is következhet, csak hát ez esetben is kérdéses, hogy a 
Vajdaság ügyének ez a jobbra fordulása, önkormányzatá
nak újbóli kiszélesítése, akár még az államiság valamilyen 
formájáig is, mennyire oldhatná meg problémáinkat, azaz 
mennyire lenne képes és kés% ez a bizonyos vajdasági 
önkormányzat a VMDK által elképzelt autonómia helyett 
biztosítani további létezésünket. Könnyen meglehet, hogy 
semennyire. Hiszen az elmúlt évtizedek során mind veszé
lyeztetettebb helyzetbe tartomágyunk mind szélesebb au
tonómiája és deklarált jogaink egyre hangsúlyozottabb 
gyarapodása mellett kerültünk, mivel a testvériség-egység 
felett éberen őrködő hatalom, minden tüsszentésünkben 
nacionalizmust látva, éppen a vajdasági autonómia fény
korában fojtotta el a legkíméletlenebbül valamennyi önkez
deményező törekvésünket. Amiért is kilátásaink a 
vajdasági autonómia restaurálásának lehetőségétől füg
getlenül nem túl rózsásak -  bármennyire lényegesnek lás
sam is, hogy többpártrendszerű parlamentáris demok
ráciában ugyanez az autonómia annyira másképp funkci
onálna, hogy pusztán emberi-polgári jogainkból adódóan 
nemzeti kisebbségi jogaink is sokkal inkább képesek len
nének kiteljesedni. Éppen csak nem maradéktalanul, hi
szen valamely nemzetet, etnikumot, kultúrát kívülről még 
maximális jószándék mellett sem lehet minden vonatkozá
sában megérteni, létéből fakadó igényeinek hiánytalanul 
eleget tenni. Annyira legalábbis nem, mint amennyire ez 
akkor lenne lehetséges, ha sorsukat az érintettek megfele
lő keretek között maguk is irányíthatnák.

Vagyis a VMDK autonómiakoncepciója, legyen bár utó
pia, meggyőződésem szerint aligha helyettesíthető pusz
tán az egykori vajdasági önkormányzat helyreállításával 
úgy, hogy valóban megoldást hozzon.



Aligha helyettesíthető a feltételezés esetében, hogy ez 
a kétféle autonómia kizárja egymást. Amit egyébként nem 
is kell okvetlenül feltételeznünk, hiszen a kettő, minden 
ellenkező állítás ellenére, akár ki is egészítheti egymást. 
Úgyhogy semmi sem akadályoz meg bennünket abban, 
hogy elképzeljük magunknak azt a vajdasági autonómiát, 
amely kollektív jogainkra sokkal inkább kész áldását adni 
egy centralizált Szerbiánál, ám amíg sem egyik, sem másik 
lehetőség sincs tőlünk karnyújtásnyira, mindkettő csakis 
alternatívaként mutatkozhat meg, alkalmasint, egyszer 
még dilemmaként is. Amiért is a kettő egymáshoz való 
viszonyát szemlélve akár oda is kilyukadhatunk, hogy 
amennyiben igaz, miszerint egy széles körű és valóban 
demokratikus vajdasági autonómia feleslegessé teszi a 
vajdasági magyarság kollektív nemzetiségi) önkormány
zatát, úgy az is igaz, hogy ez a széles körű és valóban 
demokratikus vajdasági autonómia nem gördíthet akadályt 
e „felesleges" önkormányzat elé. Ellenkező esetben 
ugyanis aligha lehetne valóban demokratikusnak nevezni. 
Vagyis a látszólag felesleges dolgokat gyakran nem azért 
nem könnyű megvalósítani, mert valóban feleslegesek, ha
nem mert egyesek szemében egyáltalán nem azok, máso
kéban viszont ugyanezért nagyon is veszélyesek.

Meglátásom szerint semmiképp sem elegendő okként 
arra, hogy róluk végképp lemondjunk.

*

Akkor sem, ha a szerb közgondolkodás ma egyik au
tonómia iránt sem mutat (még?) érdeklődést. Irántunk 
megértést pedig még ennél is sokkal kevésbé.

De ha egyszer mi sem nagyon mutatunk megértést a 
szerbség ügye, „igaza” iránt, holott mindenekelőtt mégis
csak a szerb néppel kell megegyezésre jutnunk -  vethetné 
ellen erre valaki, s ezzel máris újabb érvhez érkeztünk. 
Nem kifejezetten az elithez számítók által hangoztatotthoz, 
mivel ezzel nem is túl régen még merőben más szintet 
képviselő embereknél találkozhattunk. De azért ez az evi
denciának is tekinthető szempont kimondva vagy kimon



datlanul, többé-kevésbé mindenkinél megtalálható. „Elvi” 
érvekkel is kifejezésre juttatva, s ugyanilyen ellenérvekkel 
történő válaszra is késztetve, hiszen bármennyire „elvte
len” legyen is sokszor a reálpolitika, a mellette való érvelés 
is elvinek számít. Akkor is, ha a reálpolitika az erőviszo
nyok „reális” felmérését, a hozzájuk való alkalmazkodást 
jelenti mindenekelőtt. Gyakran az „erősebb jogának" elis
merésével együtt és morális szempontjaink ellenére is. Lé
vén a reálpolitika mindig egyfajta egyensúlykeresés és 
-találás valóság és erkölcs, „realitás” és „moralitás” közt, 
a „taktika és etika” két ellentétes előjelű tényezőjének 
összeadása, amelynek összege végül is a kettő valamiféle 
kiegyenlítődése lesz, kellőképpen eltalált arány esetén 
nem csupán sikerre vivő, de morálisan is igazolható. Nem 
kevésbé pedig választás is -  amiért is „lelkünk rajta”, hogy 
mikor hogyan választunk, mi vagy ki mellett döntünk.

„Önzőn" vagy „önzetlenül”, netán „önfeláldozón" is -  
folytathatnám tovább is még. Figyelembe véve, hogy ezek 
a kategóriák az emberek többségének tudatában nem is 
egészen ok nélkül minősülnek másképpen politikai vonat
kozásban, illetve a különböző népek-nemzetek viszonyá
val összefüggésben, mint az egyének közti kapcso
latokban. Nemzeti szempontból nézve ugyanis, amint az 
„én” helyébe a „mi”-t állítjuk, az önzés számít erénynek, és 
az önzetlenség bűnnek, minél „nacionalistább” erkölcsről 
van szó, annál inkább. Ami viszont az önfeláldozást illeti... 
nos, e téren talán annyiban bonyolultabb a helyzet, hogy 
személyek közötti kapcsolatok esetén az önfeláldozás 
többnyire az esetektől függően vált ki csodálatot vagy ér
tetlenséget, míg abban nyilván mindenki egyetért, hogy 
kötelességként senkitől sem lehet elvárni. Addig legalábbis 
nem, amíg az önfeláldozás „haszonélvezője”-ként nem va
lamilyen közösségi kategória lép az egyén helyére, legyen 
az bár „haza” vagy „nemzet", netán „osztály", „egyház” 
vagy éppenséggel az „emberiség”, mert ilyenkor nyomban 
a „sehonnai bitang ember, ki hogyha kell, halni nem mer” 
képlete lép működésbe. Vagyis az önfeláldozás, életünk 
kockáztatása, sőt feláldozása, ebben az összefüggésben



már nem csupán dicséretessé válik, hanem követel
ménnyé is egyúttal. Vagyis aki erre nem hajlandó, az nem 
csupán a törvénnyel kerül szembe, hanem a gyakran ma
nipulált közvélemény szemében árulónak minősülve, fe
nyegetett helyzetbe is jut. Még ha etnikailag nem is része 
(vagy éppen ezért) az önfeláldozást elváró közösségnek, 
mindössze akaratán kívül találva magát olyan területen, 
amelyet az hatalmában tart -  függetlenül attól, hogy az 
„államalkotó” nemzet „igazában” tud-e és kész-e osztozni.

Pedig az „abszolút képtelenség” éppen ez lenne: an
nak elvárása, hogy az egyik nép vagy nemzet magát a 
másikért áldozza fel, legyen bár szó annak egészéről vagy 
csak részéről.

Egyértelmű jogi helyzet mellett is akár, de ezt tán hagy
juk.

Annak feszegetése kedvéért, hogy miért is ne érthet
nénk meg a szerb népet legfőbb nemzeti aspirációjával 
együtt, azzal együtt tehát, hogy összességében egy állam
ban szeretne élni. Elvégre ki értse meg ezt, ha nem éppen 
mi, magyarok, főleg miután ennek lehetősége minden bi
zonnyal végérvényesen elveszett a számunkra. Csak hát 
épp ezért kell pótmegoldást találnunk, mindenekelőtt a 
légiessé párologtatott határok Európa-modelljével össz
hangban. S előbb vagy utóbb nyilván majd ezt kell tennie 
a szerb népnek is, annak érdekében, hogy több országban 
élve is fennmaradhasson. Hacsak nem az következik be, 
ami azért lenne mindenképpen elfogadhatatlan a szá
munkra, mert erőszak eredménye- és jutalmaképp történ
ne -  azt követően, hogy ez az áhított állapot a szerb nép 
számára hosszú időn át-fenn is állt. Hiszen a Jugoszlávia 
néven ismert és olykor érdemein felül elismert állam volta
képpen a szerb nép egészének hazája volt mindaddig, 
amíg -  elsősorban a szerbség nemzeti egyeduralomra törő 
vezetőinek hatására -  napjainkig is tartó és példa nélkülien 
szörnyűséges háborús folyamat következtében szerteszét 
nem hullott. „Nemzeti önsorsrontás” következtében is 
akár, nem utolsósorban azzal a sajátosan „heroikus" szerb 
nemzeti közérzettel összhangban, amely minden államok



vagy nemzetek közötti érdekösszeütközést fegyveres 
harccal, tehát a háborút a történelem mindörökre kiiktatha- 
tatlan tényezőjeként is kezelve, vél megoldhatónak. Nem 
csupán hordószónokok és kávéházi kibicek esetében, hi
szen a törzsi fegyvertánc középpontját képező tüzet a 
szerb szellemi élet felkent akadémiai mágusai, tudósai, 
művészei, írófejedelmei, felelőtlenségük egész súlyával és 
egész magával ragadó erejével szították fel és állították a 
maguk... á, dehogy is! Sokkal inkább öntetszelgő szerep- 
játszásuktól hajtva, a hagyományosan szentnek érzett, te
hát soha igazán végig nem gondolt nemzeti célkitűzések 
szolgálatába. Azért nem felmenthetően, mert nyilvánvaló
an nem csupán a szerb nemzeti jellemnek van olyan sötét 
oldala, amely csak akkor kerülhet igazán felszínre, ha van, 
aki felszínre hozza. Nem mintha e minket is fenyegető és 
szülőföldünkről részben máris elűző kataklizma rémtettei 
nem lennének (ma már) minden fél részéről kölcsönösek. 
Csak hát a pokol legfőbb elszabadítőjának kérdését aligha 
lehet mellékesként kezelni.

Vállalható ügyként sem tekinteni rá tehát, akár mind
össze a szurkolás szintjén sem szolidárisnak lenni iránta. 
Akkor sem, ha erre netán kísértést érzünk.

Vagy ha rövid távon érdekeink netán ezt követelnék.
Ámde nem is csupán etikai értelemben tetszik válasz

tásunk, autonómiatervezetünk melletti kitartásunk helyes
nek, hanem taktikailag ugyanígy, megkockáztathatóan 
semmivel sem kevésbé. Minden pillanatnyi vagy végleges 
katonai győzelem ellenére sem, mivel cseppet sem alap
talan a megállapítás, miszerint a háborúban mindig győz
tes Szerbia a békét mindig elveszti. Minden esetleges 
félreértéssel szemben nem úgy, hogy a (ma egyébként 
hiányzó) megfelelő szövetségesek oldalán végül is győz
tesen befutó Szerbia nem képes a maga számára előnyös 
békét kötni. Hiszen akár a balkáni háborúkra, akár az első 
és a második világháborúra gondolunk is (akár Szerbiát, 
akár Jugoszláviát emlegetve), előnyösebbet már aligha 
köthetett volna. Hanem úgy, hogy annak előnyeit képtelen 
tartósítani, előremutatóan ki is használni. Emiatt is derül ki



idővel, hogy háborújában „túlgyőzte magát". Ereje eltékoz- 
lása folytán is, ámde legalább ennyire mindannak híján, 
amire nem görögtüzes győzelmi ünnepeken, hanem az 
azokra következő, dolgosán szürke hétköznapokban len
ne szüksége. Egyáltalán nem valamilyen sajátosan 
sorsszerű „szerb átok" miatt, hanem egy olyan, a történe
lemben gyakori szindróma következtében, ami szinte min
dig tapasztalható, valahányszor a mennyiség győz a 
minőség, a fejletlenebb fél a fejlettebb felett, az erőfölény 
a szellemi felett -  nem pusztítva el egészen a legyőzöttet, 
de uralmát tartósan, sőt a véglegesség illúziójával terjeszt
ve ki fölötte. Úgy, ahogyan az, szó szerint globális mére
tekben, a „Nagy Honvédő Háborújában” győztes Szovjet
unió esetében is történt. Hasonlatosan a „történelmi Jugo
szlávia” térségében az első, majd a második világháború 
során végbementekhez. Ezért is volna ma szükséges az 
akkori győzteseknek nem revansra, hanem a „győzelem 
repetájára”, szövetségesek nélkül is, ha másképp nem le
het, akár még Európa és a világ ellenében is. Annak az 
Európának és annak a világnak ellenében, amelyben jog
gal, de illúzióink túlméretezése következtében is csalód
tunk. S amelyet indokoltan látunk gyámoltalannak és 
tehetetlennek, netán cinikusnak is, főleg arriíg eszünkbe 
nem jut, hogy miért kellene civilizált és jól képzett embere
ket áldozni múltba hullottan mitikus eszelősök háborúja, a 
„megbocsáthatatlan ártatlanság”, az emberi butaság kö
vetkeztében. És hát ennek az ilyen-olyan-amolyan Európá
nak és a világnak annyi ereje még nagyon sokáig lesz, 
hogy némi lelkiismeret-megnyugtató humanitárius segít
ség mellett viselve el mások szenvedését, ne siesse el a 
mégiscsak mind hatékonyabb zárlat megszüntetését. Re- 
zignáltan legyintő türelemmel várva meg, amíg a végén 
még azt a győzelmet is visszaveheti, amelyet korábban 
némi fejcsóválás mellett és elítélendő módon nem is 
annyira megadott, inkább „ráhagyott” csak. Hiszen önnön 
integrációs törekvéseiről és az együttélés játékszabályairól 
mondana le, ha a fegyverek hozta „realitást” el is ismerné. 
Idővel ugyanis „kellő szilárdsággal” párosulva, ha más



képp nem, hát a kifárasztás technikája révén, akár még a 
tehetetlenségnek és a tanácstalanságnak ez a „módszere" 
is ki kell hogy váltson egy bizonyos elmozdulást a szerb 
közgondolkodásban, közelebb hozva azt mindannak felis
meréséhez, amit a szerbségen belül ma mintha még min
dig csak kevesen értenének. S még kevesebben lennének 
hajlandók -  vállalva az áruló szerepének látszatát -  ki is 
mondani. Mert enélkül a folyamat nélkül helyzetünk rende
zését illetőleg a szóértés aligha képzelhető el.

Legfeljebb a behódolás, amit a jelenlegi hatalom nyil
ván nem azért vár el, hogy mindazt, amit elvett és elvesz 
tőlünk, hűségünk jutalmaként visszaadja.

*

De hogy ez a folyamat végül is mikor jut el a megfelelő 
konzekvenciák levonásáig, továbbá hogy mi ezt itt képe
sek lehetünk-e egyáltalán kivárni... nos, igen, nem utolsó
sorban erről kellene értelmiségünk jeleseinek felelősségtől 
áthatva eszmét cserélni. Azoknak, akik még itt és a helyü
kön vannak, ám nem kevésbé azoknak is, akik indokoltan 
vagy kevésbé indokoltan -  Európába távoztak.

Mármint abba az anyaországba, amely a maga európai 
arculatát ha súlyos nehézségek árán és botladozva is, de 
mégiscsak kezdi visszanyerni, és amellyel kapcsolatunk 
szintén téma lehetne. Annál is inkább, mivel a hozzá fűző
dő szálak, nem csupán érzelmileg, hanem gyakorlatilag is 
mind szorosabbak -  ugyanazon körülmények hatására is, 
amelyek egyebek mellett értelmiségünk baljós méretű át- 
vándorlását is elindították, részben az elitbe tartozók sorá
ból is, végképp eloszlatni látszón mindazokat az illúziókat, 
amelyeket mi itt a magunk sajátos „vajdaságiságáról”, kul
túránk külön entitásként való számbavehetőségéről, önál
lóságunkról, szellemi önellátásunk lehetőségeiről táplál
tunk. Attól tartok, a kelleténél tovább dédelgetve azt a nár
cisztikus képet, amelyet önmagunkról formáltunk, s elmu
lasztva idejében felismerni azokat a változásokat, amelyek 
következtében irodalmunk sem létezhet többé olyan „au
tonóm" módon, amilyenként (nem utolsósorban az anya



országival szemben is) létezni próbált. Kezdetben, a vala
mikori határon túli irodalompolitika miatt, akár indokolt 
szembefordulással is, később viszont önmaga beidegző
déseinek vagy egyebeknek is engedőn hangsúlyozva túl 
azt a bizonyos szelleminek érzett autonómiát, melynek szí
vós emléke közvetetten mintha még a politikai jellegű au
tonómia-elképzelések megítélését is befolyásolná. Felte
hetően a sanda és fenyegető tekinteteknek attól a kereszt
tüzétől sem függetlenül, amely napjainkban anyaorszá
gunkhoz való viszonyunk alakulását is kíséri, és amellyel 
ugyancsak számolnunk kell. Realitásként tekintve rá, és 
eredményesen csakis akkor ellensúlyozhatóan, ha úrrá tu
dunk lenni hosszú időn át kialakult kisebbségi reflexeinken.

Úgy a meghunyászkodást sugallókon, mint a mene
külésre késztetőkön.

(1993)



A kötetben szereplő írások 
forráshelye

Társadalom és boszorkányper =  Híd, Újvidék, 1984/10. 

Devianciáról deviáns módon =  Forrás, Kecskemét, 1987/12. 

A totalitarizmus világszínháza =  Üzenet, Szabadka, 1990/2. 

Búcsú a fausti embertől? =  Új Symposion, Újvidék, 1989/10. 

Diktátorok komédiája =  Híd, 1990/12.

Farkasok és filozófusok =  Híd, 1991/5.
Csillagkeresés, szerepkeresés =  Forrás, 1992/9. 

Léphetünk-e még? =  Új Symposion, 1990/1-2.

Tanulság: semmi =  Híd, 1989/6.

Rigómezei harangok =  Forrás, 1990/6.

Délszláv démonok =  Palócföld, Salgótarján, 1993/4. Új 

Symposion, 1993/1.

Lépések után =  Híd, 1994/1-4.





TARTALOM

I. CSILLAGKERESÉS, SZEREPKERESÉS

Társadalom és boszorkányper.....................................7

Devianciáról deviáns módon...................................... 19

A totalitarizmus vllágszínháza..................................... 33

Búcsú a fausti embertől?........................................... 47

Diktátorok komédiája................................................. 55

Farkasok 6s filozófusok.............................................78

Csillagkeresös, szerepkeresés............................... 102

II. LÉPHETÜNK-E MÉG?

Léphetünk-e még?..................................................125

Tanulság: semmi...................................................146

Rigómezei harangok............................................. 154

Délszláv démonok.................................................168

Lépések után........................................................194

A kötetben szereplő írások forráshelye.............215



Varga Zoltán
FARKASOK ÉS FILOZÓFUSOK
JMMT, 1994

Ukin -  KaTajiorn3aunja y nyÓ/iMKaunjH 
BMÓ/iHOTeKa MaTHue cpncKe, Hobh Caa

894.511(497.1) - 4

VARGA, Zoltán
Farkasok és filozófusok : esszék, tanulmányok / 

Varga Zoltán. -  Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelő
dési Társaság, 1994 (Újvidék : Verzál). -  216 p. ; 19 
cm. -  (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kis
könyvtára. Esszék, irodalmi közírás ; 4.)

A kötetben szereplő írások forráshelye: 215. p.

ISBN 86-82043-30-0

85755143



Varga Zoltán 1936-ban született Nagykikindán. Három
éves korában gyermekparalízisben megbénult. Elbeszélő- és 
értekező prózával, valam int drámai szövegekkel 1960 óta je
lentkezik a jugoszláviai magyar lapokban és folyóiratokban, 
újabban pedig magyarországiakban is publikál.

Kötetei az újvidéki Fórum kiadásában: A kötéltáncos 
(elbeszélések, 1963); Kirándulás (egy kisregény és elbeszé
lések, 1965); A méregkeverő (regény, 1966); Várószoba (el
beszélések, 1968); Életveszély (regény, 1970); Eláll az eső 
(elbeszélések, 1971); Periszkóp (kritikák, esszék, 1975); 
Hallgatás (kisregények és elbeszélések, 1978); Tücsök a 
hangyabolyban (elbeszélések, 1980); Búcsú az utópiától 
(esszék, tanulmányok, 1984); A tanítvány (színművek, 1985); 
Leszámolás (válogatott elbeszélések, 1987); Későn okosan 
(esszék, tanulmányok, 1990); Indiánregény (kisregény, 
1992).

Döglött hal c. elbeszélésével a Szép magyar novella (Új 
Idő kft. Budapest, 1991), A Tékozló fiú c. novellájával pedig 
az Ötágú síp (Móra Könyvkiadó, Budapest, 1992) c. antoló
giákban is szerepelt. Válogatott elbeszéléseinek kötete, majd 
két kisregényét tartalmazó könyve szerbhorvát fordításban is 
megjelent.

1978-ban Híd-díjban, 1992-ben 
Szenteleky-díjban részesült. 1974 óta 
Zentán él.



„Varga Zoltán esszékötete Babits Az 
írástudók árulása és Szerb Antal A Har
madik Torony c. tanulmányát asszociálja 
bennem, nem is annyira tartalmi össze
függéseik, mint inkább megírásuk indíté
kai alapján.(...) Varga Zoltánt azonban 
nem a Szépség, a Morál, az Igazság esz
méjének puszta felmutatása érdekli csu
pán az irracionalizmussal szemben, 
hanem ez utóbbinak gondolati úton való 
legyőzése. Az ő írástudója sem »cselek
vő«, ám feltár, elemez és értékel, ami az 
értelmiségi »személyiségjegyeit« adja. 
Nem véletlenül válik tehát reflexióinak kö
zéppontjává az autonóm, gondolkodó 
egyéniség, akit a különböző irracionaliz
musok a legveszélyesebb ellenségnek 
tartanak és mint »deviánst« üldöznek. (...) 
Egy alapos műveltségű értelmiségi gon
dolkodik ezekben az írásokban azzal a 
nem rejtett szándékkal, hogy múltunk és 
közelmúltunk téveszméit és irracionaliz
musát leleplezze, nyelvünket megtisztítsa 
tőle (...) Receptet nem ad, de gondolko
dásmódja, ahogy a problémát történelmi
leg és etikailag levezeti, új csillagok 
keletkezését sejteti: annak a kornak az 
eljövetelét, amelyben Szerb Antal, Babits 
és Szarajevó tornyai talán újjáépíthetők.” 

(Piszár Ágnes recenziójából)


