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SZABAD  WENDLAND* 

KI  Z 	Szerkesztette GÜNTER ZINT 

Épülőben a Szabad Wendland Köztársaság. 

NYILATKOZAT 

1980. május 3-a óta megszállva tartjuk a gorlendi földalatti k ősó-
réteg kivizsgálását végző  harmadik fúróberendezés helyét. A Lü-
chow-Dannenberg körzet Környezetvédelmi Egyesülete, a Földm ű -
vesek Közössége és a Zöldek szolidaritást vállaltak az akcióval, mert 
képtelenek tovább viselni azt a terhet, amelyet a Bonn és Hannover 
között kirobbant politikai párbaj rakott a vállukra. A nézeteltérés oka a 
rádióaktív hulladék tárolásának mindaddig megoldatlan problémája. 

Az 1004-es próbafurat helyének elfoglalása tiltakozás az olyan 
történelmi döntések ellen, amelyeket a polgárok beleegyezése nélkül 
hoztak a rádioaktív hulladék tárolásának ügyében. Az olyan kijelenté-
seknek, miszerint a terület elfoglalása „a magántulajdon nyilvános 
mesértésével" történt, csak az acéljuk, hogy eltereljék a figyelmet az 
akció valódi hátterérő l és annak békés jellegérő l. Mi nem a már meg-
hozott döntésekrő l akarunk tudomást szerezni, hanem magában a 
döntéshozatalban kívánunk részt venni. 

Ismételten figyelmeztetni szeretnénk mindenkit az 1004-es elfog-
lalásának okaira. Ezek a következ ők: 

A gorlebeni földalatti k ősóréteg további vizsgálata tudománytalan 
alapokon nyugszik. A Szövetségi Fizikai és M űszaki Intézet adatai 
szerint rádioaktív hulladék tárolására nem alkalmas. Ne mérjünk 
mérce nélkül! 
Szándékosan figyelmen kívül hagyták néhány nemzetközileg elis-
mert tekintély ű  tudós állásfoglalását. Szerintük a k ősórétegben 
való raktározás veszélyes. 
E. Grimmel geológusprofesszor tudományos kutatásainak ered-
ménye megcáfolhatatlan. Az összes számításba jöhet ő  észak-né- 

* die Wende: fordulat, fordulópont, váltás, változás 
das Land: ország 
das „Wendland" — a változások országa 

metországi kősóréteg közül rádioaktív hulladék raktározására 
szerinte a gorlebeni a legalkalmatlanabb. 
Aki mindezek után rádioaktív hulladékot termel, szemet huny a 
jövő  problémái felett. A föld alatti raktárak kiépítése még nem a 
végleges megoldás, hanem az id őhúzásnak egy igen kockázatos 
és veszélyes formája. 
A rendőrség és határőrség egységeinek összevonása a gorlebeni 
térségben nyomást gyakorol a környék lakosságára. Az örökös 
kémkedés sokakat elbizonytalanít és az egyén szabadságjogainak 
korlátozásához vezet. Az atomállam el ő reveti árnyékát. 
Ha tudomásul vesszük a fenti tényeket, beláthatjuk, hogy tiszta ci-

nizmus a DWK'-nak az a nyilatkozata, miszerint „az idegen terület 
törvényellenes birtokbavétele és az engedély nélküli építkezés... stb. 
stb." (Elbe-Jeetzel-Zeitung, 1980. 5. 7.) Gondoljunk csak a „kapita-
lista üzelmekre" (Hasselmann), amelyek segítségével a DWK meg-
kaparintotta a gorlebeni területet, vagy az 1002-es és 1003-as fúró-
erődítményekre, amelyeket építési engedély nélkül létesítettek. 

Az 1004-es területének birtokbavétele nem öncélú cselekedet és 
nem is szórakozás. Célunk nem a rend őrséggel és a határ ő rséggel 
való összet űzés, sem pedig az, hogy látványosságot csináljunk a ki-
lakoltatásból. Az antiatomfalu létrehozása olyan szükséges lépés, 
amellyel életünket és környezetünket szeretnénk megvédeni. A legu-
tóbbi tüntetés, amelyen több mint százezren vettek részt, üres igére 
teken kívül más eredményt nem hozott. 

A falut önként kiürítjük, ha teljesítik az itt felsorolt követeléseinket: 
-- az összes elvégzett próbafúrás jegyz őkönyvének nyilvánosságra 

hozatala; 
- egyes fúrások leállítása és a kutatási program beszüntetése a 

KONRAD bányaüzemben; 
a rádioktív hulladéktárolók építését engedélyez ő  eljárások beszün- 

DWK: Deutsche Gesellschaft zur Wiederaufbereitung von Kernbrennstof-
fen =német társulás az atomer őm ű  üzemanyagának újrafeldolgozására 
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1980.5.3. Trebelb ő l környezetvédők hosszú sora indult el Gorle-
ben felé. 

tetése; 
— nyilvános vita megszervezése az atomenergia felhasználásáról és 

a hulladék raktározásának lehet őségei гöl. A vitában a Környezet- 
védő  Egyesületek képvisel ő in kívül tudósok is részt vehetnének. 
Követeléseink összeállításakor abból indultunk ki, hogy a radioak-

tív hulladék biztonságos raktározására egyel őre még nincs megoldás. 
Az atomerőműveknek le kell állniuk, mert éppen elég gondot okoz a 
már meglévő  hulladék. 

Ha mégoly kényelmetlen is, a hatóságoknak és a politikusoknak 
végre tudomásul kell venniük a próbafúrások kedvezбtlen eredmé-
nyeit. A gorlebeni program folytatása csak politikai önfej űségükrő l 
tenne tanúbizonyságot és a probléma tudományos megoldásának út-
jába állna. 

Az 1004-es falu lakói, a Lüchow-Dannenberg körzet Kör-
nyezetvédő  Egyesülete, a Földművesek Közössége és a 
Szövetségi Környezetvédő  Egyesület elnöksége 

Az akció kezdete 
A színhely a Német Szövetségi Köztársaság, Niedersachsen, 

Lüchow-Dannendberg körzet, Gorleben. 
1979. július 6-án a helybeli környezetvéd ők atomeröm űellenes 

tüntetést szerveztek Gorlebenben. Erre az 1002-es és 1003-as fúró-
torony üzembe helyezése adott okot. Miután a tüntetés nem hozta 
meg a várt sikert, világossá vált, hogy itt másfajta akciókra lesz szük- 
ség. 

1980. februárjában megtartották a környezetvéd ők első  trebeli ta-
lálkozóját. Megvitatásra került a közeljövőben beindítandó 1004-es 
fúrótorony problémája is. Döntés született: ezúttal a környezetvéd ők 
lesznek azok, akik hamarabb a helyszínen lesznek. Valami szépet, 
maradandót építenek, talán egy „antiatomfalut". Letelepszenek, 
kunyhókat építenek — bárki láthatja, hogy nem fognak csak úgy, min-
den további nélkül elmenni onnan. 

Hosszas megbeszélések kezd ődtek. Márciusban lefektették a te-
rület elfoglalásának alapelveit: 

az 1004-es elfoglalása a helybeli lakosság tiltakozása az atompo-
litika folytatása ellen. A lakosság vagy személyesen részt vesz az 
akcióban vagy pedig külsőleg támogatja azt. A terület megszállása 
e támogatás nélkül értelmetlen. 
Minden segítségre szükség van. Erőnk az együttes munkában rej-
lik. 
Akciónkkal konkrét követeléseinknek adunk hangot. 
Követeléseink teljesítését a terület elfoglal бsбval kívánjuk elérni. 
Az akciót befejezzük, mihelyt teljesítik követeléseinket vagy ha 
erőink nagyságát tekintve azt a továbbiakban értelmetlennek tart-
juk. 
Sohasem fogunk csatát vívni a területért. Mások testi épségének 
veszélyeztetése részünkrő l teljesen kizárt. Az esetleges katonai 
vagy rendőri kilakoltatáskor passzív ellenállást tanúsítunk. 
Az akció nagyságánál fogva szükség van kisebb csoportok meg-
alakítására. Minden csoportnak egy küldötte lesz a Küldöttek Ta-
nácsában, ahol csoportja érdekeit képviseli. A Küldöttek Tanácsa 
a küldöttekbő l és a helybeliek képviselő iből tevődik össze. A 
közérdekű  kérdésekben szavazattöbbéggel döntünk, így minden 
egyes csoport közvetlenül részt vesz a döntéshozatalban. 
Az első  letelepedőket a helybeliek világosítják fel az akció jellegé-
rő l. Először mindenki a saját lakóhelyén szervezett el őkészülete-
ken vesz részt, majd pedig a helyszínen kapcsolódik be a további 
munkába. 

Wendlandi munkagép. 

A jó szemezés ellenére húsvétkor néhányan időnap előtt el-
foglalták az 1004-es helyét. Ez valamelyest elkeserítette a szervez ő-
ket, mert rendőri beavatkozástól tartottak, s így veszélyeztetni látták 
az egész"akció sikerét. Mivel ilyen beavatkozásra szerencsére nem 
került sor, ezek az els ő  fecskék képezték a későbbi letelepedők 
magvát. 

1980. május 3-án végre sor került a jövendöbel! próbafúrás helyé-
nek, az 1004-nek az elfoglalására, és ott a Szabad Wendland Köztár-
saság kikiáltására. 

A Szabad Wendland Köztársaság 

K IÁLTVÁNYA 

I. 	A Szabad Wendland Köztársaság polgárainak jogában áll: 
hogy a Trebel, Flur 13, Flurstück 89/7 jelzés ű  területet az ott 
tervezett további mélyfúrások megakadályozása érdekében tar-
tózkodási helyként használja; 
hogy ott különböző  objektumokat létesítsen; 

I.3. hogy a környező  utakat közlekedésre felhasználja. 
II. A Szabad Wendland Köztársaság polgárainak kötelessége: 
II. 1. hogy olyan települést létesítsen, amely harmonikusan illeszke-

dik a tájba; 
II. 2. hogy az „1004. évbő l származó kultikus helyet" védelmezze és 

gondozza. 
III. A fent említett területet a Szabad Wendland Köztársaság birtok-

ba vette. A határozat 1980. május 3-án lép életbe. 

Meg!ndoklás 

A Szabad Wendland Köztársaság polgárainak kötelessége a ha-
za védelme. Félő , hogy a gorlebeni földalatti kősóréteget гбdioak-
tív hulladék raktározására akarják felhasználni, habár a nemzet-
közi előírások értelmében erre nem alkalmas. Alapos a gyanú, 
hogy a föld mélyének kivizsgálását a DWK csak megjátszotta a 
lakosság előtt. A politikusok állítását, miszerint az atomprogram 
nem sürgős és egyéni érdekeket nem képvisel, az 1002-es fúró-
torony üzembe helyezése megcáfolta. 
Had Gorlebenben az ideiglenes hulladéktároló mellé egy végle-
geset is felépítenek, mint ahogy azt tervbe vették, akkor nagyon 
valószínű , hogy az újrafeldolgozó üzem létrehozására is itt kerül-
ne sor. Ennek pusztító hatása pedig közismert. 
Az ideiglenes és végleges hulladéktárolók kiépítésével az atom-
energia felhasználása még nagyobb méreteket öltene. igy egy-
részt az atomerőművek, másrészt pedig az általuk termelt radio-
aktív hulladék még inkább veszélyeztetné egészségünket. 
Egyenlőre csak a megújuló energiaforrások (nap, szél, bio-
massza) és a környezettel való intelligensebb bánásmód biztosít-
hatja számunkra a jövőt. Az ezekre való áttérést az atomenergia 
térhódítása csak megakadályozza ill. késlelteti. Mivel a DWK, mint 
tulajdonos, a fent említett erdőként kijelölt tегб letet nem erdőgaz-
dálkodási célokra használja, a terület átruházásával nem vétünk a 
közérdek ellen. Azt is meg kell jegyezni, hogy a DWK tisztesség-
telen úton jutott hozzá. A Szabad Wendland Köztársaság által 
elő irányzott tevékenység javítana a környék állapotán, melynek 
során értéke is növekedne. A mélyfúrás megakadályozása e terü-
let igénybevétele nélkül lehetetlen. A jövőnket érintő  гбd!oaktív 
tervek megsemmisítésére irányuló tevékenységünk nem túr ha 
lasztást. 
Wat mutt, dat mutt! 

Szabad Wendland Köztársaság 
A nép megbízatásábбl: a bázis 
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Az „antiatomfalu" kiépítése 

A terület elfoglalása után megkezd ődött a falu kiépítése. Alapokat 
ástak, farönköket szállítottak, mértek, f ű részeltek. Naphosszat mást 
sem lehetett hallani, mint kopácsolást. Az 1004-es próbafurat számá 
ra fönntartott sivár környéken szép és hasznos épületeket emeltek. 
Tették ezt olyanok, akik 1980. május 3-áig legfeljebb, ha egy polcot 
fel tudtak szerelni a falra. 

Az egyetlen épület, amely pontos számítások szerint épült, a 
Barátság Háza. Tet őszerkezetét a computer úgy tervezte meg, hogy 
szükség esetén száznál is többen elférjenek rajta. Tornyokat is 
építettek. Számukra két méter mély alapot ástak, hogy ily módon is 
növeljék szilárdságukat. A legmagasabb tornyon a következ ő  felirat 
állt: 

„Falunkat és tornyait megsemmisíthetitek, 
de az ERŐT, amely mindezt létrehozta, soha!" 

Detlef Koppeler, mérnök, a hannoveri Építészeti Egyetem profesz-
szora: 

Építészet 

Miért olyan fontos számunkra a Szabad Wendland Köztársaság 
építészete? 

Szerintem azért, mert kialakulása politikai eseményekhez f űződik, 
és mert abból a szükségletböl n őtt ki, hogy a megszállt területen 
bizony élni is kellett. 

Csak az „antiatomfaluban" vettük észre, hogy mennyi fantázia és 
erő  rejlik bennünk, ami mind-mind szabad jelzésre vár, és olyan cso-
dálatos falu létrehozására is képes, ahol szabadon éltünk és kölcsö-
nösen megégettük egymást. 

1004-es falu azén olyan erős, mert együtt építettük. Különféle hul-
ladékok, régi ablakok, letört ágak, üvegdarabkák, drót, elgörbült 
szögek - tulajdonképpen élettelen anyagok mind életre keltek a 
Barátság Házán, a kunyhóinkon, a padokban és asztalokban, ahol 
együtt ettünk és ittunk. 

Abban reménykedünk, hogy ha bátrak leszünk és nem hagyjuk 
magunkkat, egyszer talán még jobb életünk lehet. Abban reményke-
dünk, hogy le tudjuk győzni az önpusztító gépezetet:,az atomenergiát 
és vele az „atom-rend őrállam" kialakulását. Mikor tudunk már kihar-
colni magunknak egy olyan társadalmat, amelyben félelem nélkül 
élhetünk? 

Az itt leírtakat tükrözik képeim is. 

Az útlevél 

A Szabad Wendland Köztársaság bejártánál sorompókat állítottak 
fel „KIUTAZÁS" ill. „BEUTAZÁS" felirattal. Azon belül már nem az 
NSZK-ban, hanem a Szabad Wendland Köztársaságban érezhette 
magát az ember. A sorompónál az Útlevélhivatal tanyázott, melynek 
feladata természetesen az volt, hogy útleveleket osszon ki az állam-
polgárok között. 

Szabad Wendland Köztársaság 
Utasítás az útlevél kitöltéséhez 

A Szabad Wendland Köztársaságnak mindenki állampolgára le-
het, ha egyezik az útlevél 7. oldalán található nyilatkozattal. 

Az útlevél hitelesítéséhez szükséges a tulajdonos fényképe, vala-
mint sajátkez ű  (jobb vagy bal) aláírása. Mivel egy útlevél csak pecsét-
tel az igazi, az 5. és a 6. oldalra kerül a köztársaság pecsétje, melyet 
a hol itt-hol ott felbukkanó állami szervek osztogatnak. 
AZOK SZÁMÁRA, AKIKNEK ILYEN DOKUMENTUM A BIRTOKUK-
BAN VAN, FELESLEGES A TÖBBI „PAPÍR", AMELYET EGY BIZO-
NYOS, MAGÁT ÁLLAMNAK NEVEZ Ő  JOGBITORLÓ SZERVEZET 
ÁLLÍTOTT Klmn ~ nnumnn п nnnnnnmm ~ nnnnunnnnnnunnunniunniuni 

Az útlevél különösen alkalmas arra, hogy az ember nukleáris épí-
tđhelyekre magával vigye. 

Míg egyesek rád!oaktív hulladéktárolók után kutatnak, addig MI 
szüntelenül az igazság után kutatunk! 

Míg egyesek egyenruhában, fegyverrel a kézben elkeseredetten 
védik a hivatalos sz űk látókörűség határait, addig MI éhelemmel és 
humorral védjük az emberi kibontakozás lehetđsége!t! 

Hogy még több energiát elpocsékoljanak, egyesek „kutatásokat" 
végeznek, de bennünket ez nem akadályoz meg abban, hogy tovább-
ra is az élet éhelme után kutassunk. 

Wat mutt, dat mutt! 

A Szabad Wendland Köztársaság hivatalos útlevele 
ez az ÚTLEVÉL 

az egész világegyetemen érvényes, de csak addig, amíg tulajdonosa 
nevetni tud. 

7. oldal 

NYILATKOZAT 
Az útlevél tulajdonosa a Szabad Wendland Köztársaság állampol-

gára, mellyel mindenki tudomására hozza, hogy többé nem tekinti sa-
játjának az olyan hazát: 

amely nem biztosítja az emberek testi, szellemi és lelki sértetlensé-
gét; 
amely nem képes az emberek, növények, állatok és ásványok kö-
zötti természetes egyensúly fenntartására; 
amely az utóbbi id őben senkit sem ösztönöz arra, hogy a közjó 
érdekében cselekedjen; 
amely annak a végzetes tévedésnek az áldozata, hogy a bels ő  és 
külső  biztonságot kizárólag egyenruhában, állig felfegyverkezve 
lehet megő rizni. 

Gyere a wigwamomba! 

Élet az „antiatomfaluban" 

Interjú a Szabad Wendland Köztársaság néhány állampolgárával 
a terület kiürítése után: 
KÉRDÉS: Hogyan kezdtetek el építkezni? 
JEANNIE: Úgy terveztük, hogy a falunk ún. „körfalu" lesz. Középen a 
fđtér, oldalt a Barátság Háza, a konyha és a klinika, a déli részen sát-
rak állnak, az északin pedig épületek. A kunyhóépítésnek szerintem 
fontos szerepe volt, ezzel fejeztük ki, hogy a falu a miénk és nem aka-
runk egyhamar elmenni onnan. 
KÉRDÉS: Hogyan kell egy kunyhót felépíteni? 
JEANNIE: Nagyon egyszer űen. Fogod magad, elmész ide, ebbe a 
felperzselt erdđbe, hozol pár farönköt meg ilyesmit, amit aztán meg-
munkálsz... 
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MARTIN: Persze azt még otthon megszerveztük, hogy mindenki hoz-
zon magával szerszámot, kalapácsot, szöget, baltát stb. 
GEORG: Ezért is sikerült már az els ő  héten annyi kunyhót felépíte-
nünk. Az is igaz, hogy hihetetlenül kedvező  körülmények között dol-
gozhattunk. A homokos talajt könnyen megmunkáltuk, aztán meg ott 
volt a szomszédban az a felperzselt erd ő , ahonnan farönköket, 
ágakat lehetett hozni épít őanyagnak. 
CALLO: Télire is berendezkedtünk... 
DIETRICH: Igen, volt egy nagy kályhánk... 
YOGI: Át lehetett volna ott telelni, persze ha aztán még egy kicsit job-
ban szigeteltük volna a kunyhót. 
KÉRDÉS: Hát igen... és mit csináltatók, amikor már állt a ház? 
DIETRICH: Volt azon még mit csinálni aztán is. A beltér 2/3-át levá-
lasztottuk és szénát terítettünk be. Polcokat ácsoltunk, padokat, egy 
ebédlőasztalt... 
GEORG: Ne felejtsd ki az ajtóreteszt... 
MINDANNYIAN: Ó, egek! 
CALLO: Nem akartuk csak úgy összecsapni azt a házat, de hát voltak 
elöbbrevaló feladataink is, mint az, hogy felkészüljünk a télre, hiszen 
addig még rengeteg id őnk maradt hátra... A második héten már so-
kunknak más kötelezettségei is voltak: t űzvédelem, tájékoztatás stb. 
De azért a házon még a harmadik héten is tökéletesítettünk ezt-azt. 
YOGI: Az volt a legjobb az egészben, hogy vegigcsináltunk valamit. 
Sohasem gondolunk arra, hogy minek dolgozzunk, amikor ez az 
egész úgysem tarthat örökké - egyszer úgyis kilakoltatnak bennün-
ket. Pl. az utolsó este megöntöztük a kertben a virágokat, habár tud-
tuk, hogy másnap reggel úgyis összetapossák őket. 
CALLO: Nekem azért megfordult a fejemben ilyesmi. Szemben a mi 
kunyhónkkal a környékbeli iskolások is felépítettek egyet, de nem fe-
jezték be, mert elutaztak. Nagyon megörültünk ennek az új háznak, 
mert a miénkben, amely maximum 15 személyes volt, id őközben már 
negyvenen aludtunk. A diákok lyukas m űanyagponyvát terítettek a 
kunyhó tetejére, amelyet ki kellett volna javítani. Három nappal a kila-
koltatás előtt arra gondoltam, hogy ezen a ponyván már nemigen le-
het segíteni, jobb volna, ha újat vennénk helyette. És akkor eszembe 
jutott, hogy vajon érdemes-e ezért 60--100 márkát kiadni, amikor két-
három napnál úgysem maradhatunk tovább. 
KÉRDÉS: Az építkezésen kívül mit csináltatok még? 
CALLO: Eljártunk úszni is. 
GEORG: Sokat vitatkoztunk. 
JEANNIE: Bicikliztünk. 
MARTIN: Zenéltünk. 
FUNKY: Plakátokat festettünk. 
DIETRICH: Lustálkodtunk. 
YOGI: Reggelente tömegesen rohantunk a W.C.-re, hogy szarjunk az 
atomprogramra... (Röhögés.) 
JEANNIE: Tűző rséget tartottunk fenn a faluban és az erd őben. Ezen-
kívül még ott volt a tájékoztatás is, hiszen rengeteg látogatónk volt, 
akiknek meg kellett magyaráznunk, hogy miért is vagyunk itt, mit 
akarunk, hogy lesz a kilakoltatáskor stb... 
CALLO: Rádióállomásunk volt... 
GEORG: Valakinek a parkolóhelyen is szolgálatot kellett teljesítenie. 
CALLO: A vége felé rengeteget énekeltünk, f ő leg, ha Christian is ve-
lünk volt. Tudod, ő  nagyon jól gitározik és kedve is volt hozzá. 
KÉRDÉS: Mozi, tv? 
MINDANNYIAN: Micsodaaa?! 
DIETRICH: Ilyesmi nem volt, sőt még a rádiót is szám űztük, meg a 
magnót is. Egyik reggel a szalmán feküdtem, beteg voltam, hát gon-
doltan, előveszem a rádiómat. Látnod kellett volna, milyen arcot vá-
gott, aki csak belépett. A dekadencia jegyeit vélték felfedezni... 
Nagyon vicces volt. 
JEANNIE: A szórakozás más, a néző  számára aktívabb formája után 
néztünk. Volt színház, több zenekar, olyanok is felléptek, akik egy-
szerre három-négy hangszeren tudtak játszani. Felesleges volt a 
mozi meg a tv. 
FUNKY: Engem szörnyen idegesítettek a zenekarok. Túl hangos volt 
az egész. 
MARTIN: Ilyen csak az elején volt. Később megegyeztünk abban, 
hogy éjfél után nincs rock, meg aztán az er ősítőnk is felmondta a 
szolgálatot. 
GEORG: Amúgy elég sokat zenéltünk mi magunk is. Ha este végig-
ment az ember a táboron, kb. minden harmadik sátorból zeneszó hal-
latszott ki. De nemcsak gitároztunk, hanem hegedültünk, furulyáztunk 
is. 
CALLO: Dalokat írtunk, amelyek végre nem angol, hanem német 
nyelvűek voltak. A Blowing in the wind és más hasonló szarásokat 
alig lehetett hallani, mert megvoltak a saját dalaink. 
JEANNIE: Azok meg éppen sokat segítettek a kilakoltatáskor. Ének-
lés nélkül én ki sem bírtam volna... 
GEORG: Nekem a „Hé, zsaru, dobd el a botot" kezdet ű  dalunk tet- 

szett a legjobban, már csak azért is, mert olyan jól lehetett ordítani... 
CALLO: Nekem a „Hé, zsaru.." azért tetszett, mert a Pink Floyd 
egyik számának dallamára énekeltük. Így sokkal jobb volt, mintha mi 
magunk írtuk volna a zenét. 
FUNKY: Ha látogatók jöttek és mi éppen énekeltünk, általában meg-
álltak, végighallgatták a dalt, és csak azután indultak tovább. Volt aki 
közénk is ült... 
KÉRDÉS: Eddig csupa jó dolgokról meséltetek. Harag, veszekedés 
nem volt? 
GEORG: Dehogyisnem, méghozzá a dohányzás miatt. Ja, meg a 
csoportok felosztásával kapcsolatban. Ez akkor kezd ődött, amikor 
már többen voltunk és a meglévő  csoportokat kétfelé kellett osztani, 
mert így már nem fértünk el egy házban. Na most, hogy csinálsz te 
harminc emberbő l., akik többé-kevésbé ismerik egymást, két csopor-
tot? Egyrészt a régiek együtt akartak maradni, másrészt pedig az 
újaknak is kellett tanozni valahová. Erre a problémára szerintem 
nincs megoldás, legalábbis mi nem találtunk. Legtöbbször az lett 
a vita vége, hogy kijelöltük a két csoport helyét és mindenkit felkér-
tünk, hogy válassza ki a számára megfelel őt. Ezt a többség elfogad-
hatónak találta, de néha mindenképpen rontott a hangulaton. 
JEANNIE: Nemcsak néha, hanem mindig. Egyetlenegyszer sem sike-
rült mindenki számára elfogadható megoldást találni. Ilyenkor mindig 
kényelemetlenül éreztem magam. Ez a kaotikus csoportszevezés 
nagyban befolyásolta a hangulatot. Rám úgy hatott, hogy egyre nyug-
talanabb, idegesebb lettem. A csoportmunka maga egy jó dolog, a 
későbbiekben csak azt kellene jobban megszervezni, hogy mi legyen 
az újonnan érkezőkkel, hogyan kellenne őket bevonni a munkába, 
anélkül, hogy a régi csoportok felbomlanának. 
KÉRDÉS: Mi volt a Küldöttek Tanácsában? 
CALLO: Hát ott mindent megvitattunk. A passzív ellenállás kérdését 
Pl. minimum százszor: teljesen passzívak maradunk-e, volt aki kövek-
kel akart dobálózni, barikádokat akart építeni stb. Ezenkívül tájékoz-
tattuk egymást a falun kívüli eseményekről is. Pl. a Baum belügy-
miniszterrel folytatott tárgyalások eredményér ő l, jobban mondva 
eredménytelenségérő l. Aztán más gyakorlati kérdések is terítéken 
szerepeltek. Pünkösdkor pl. olyan 3000 látogató érkezésére volt kilá-
tás: hogyan szállásoljunk el ennyi embert? Hogyan akadályozzuk 
meg, hogy tüzet gyújtsanak az erdőben? 
GEORG: Az embernek néha az volt az érzése, hogy semmire sincs 
Ideje, még rengeteg emberrel nem beszélt a faluban. Unatkozásról 
tehát szó sem lehetett. 
KÉRDÉS: Volt-e sok problémátok azokkal, akik a falu ellen voltak? 
YOGI: Sok látogatónk volt, köztük természetesen olyanok is, akik az 
atomenergia mellett foglaltak állást. Tetszett, hogy egyes csoportok, 
habár egész más volt a véleményük, máshonnan jöttek, a végén é пé-
kelni tudták idealizmusunkat. Egyikük meg is jegyezte, hogy ha ilyen 
fiatal lenne, mint mi, talán ő  is itt élne köztünk. 
FUNKY: Sokan építkezéssel kapcsolatos tanácsokat adtak. 
DIETRICH: Általában nem úgy mentek el a faluból az emberek, mint 
ahogy jöttek. Ezt legjobban a parkolóhelyen figyelhettük meg, az otta-
ni szolgálat teljesítése közben. Megérkezéskor sokan szkeptikusak 
voltak, induláskor lelkesek, egyesek szomorúak, felt ű nően csendesek 
vagy meghatódottak. 
GEORG: Volt egy nagyon kellemetlen élményünk is. Dahlenburgban 
bementünk az egyik vendégl őbe, ahol alkalmunk volt végighallgatini a 

A Barátság Házát mérnökhallgatók építették. Ez volt az egyetlen 
olyan épület, amely pontos tervek szerint épült. 
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Hétvégeken rengeteg látogató jött a faluba. 

szomszéd asztalnál folyó beszélgetést. Rólunk beszélgettek, olyas-
miket mondtak, hogy hosszú hajú huligánok vagyunk, sárosak, 
büdösek, nem dolgozunk, hanem csak erőszakoskodunk meg ve-
szekszünk. Szuper volt, amikor induláskor Callo odament hozzájuk és 
közölte velük, hogy nagyon furcsállja, hogyan is bírták ki ilyen sokáig 
mellettünk, amikor mi éppen a táborból jövünk és szörnyen büdösek 
lehetünk. Erre nagyon agresszíven reagáltak. Utánunk jöttek, hogy el-
verjenek bennünket, mire mi jobbnak láttuk, ha gyorsan elhúzzuk a 
csíkot. 
JEANNIE: A kilakoltatás után hallottam, hogy egy kocsmában — igaz, 
nácikocsma volt — az egyik fiú megállapított, hogy a kilakoltatás 
— olyan szépen ültünk ott a falu f őterén egy kupacban, hogy legoko-
sabb lett volna, ha egyszer űen lebulldózereznek bennünket. 
KÉRDÉS: Tisztálkodás, higiéna? 
FUNKY: Egyesek azt állították, hogy a lányok nem is mosakodhattak 
meg rendesen, mert ha levetkőztek, bárki megláthatta őket. 
CALLO: Minden attól függ, hogy ki mit tekint szemétnek meg piszok-
nak. Egyesek piszkosnak mondták a falut, miközben a homokra és az 
elszenesedett fadarabokra gondoltak. Én inkább a civilizációs hulla-
dékot, eldobott margarinosdobozt meg ilyesmit tekintek piszoknak, 
szemétnek. Az, hogy magát a talajt, a földet piszkosnak mondjam, 
még meg sem fordult a fejemben. 
GEORG: Persze voltak köztünk néhányan, akiknek még az arcuk is 
fekete volt, de mindenki tudta, hogy ez a homoktól és az elszenese 
dett fadaraboktól van. 
CALLO: Szerintem nem is voltak olyan rosszak a tisztálkodási lehet ő-
ségeink. Igaz, hogy csak egyetlen tusolónk volt, de velem pl. soha-
sem fordult elő , hogy várnom kellett volna, amikor tusolni akartam... 
GEORG: Persze, mert a többség egyáltalán nem is akart tusolni... 
(Röhögés.) 
CALLO:... nem, hanem azért, mert egész nap lehetett mosakodni, a 
nap állandóan melegítette a vizet, a két pumpa meg a széler őmű  is jól 
működött... 
GEORG: Azért ilyen tiszták, mint most, a faluban sosem voltunk. 
DIETRICH: Amikor a terület kiürítése után a biciklis tüntetésen újra ta-
lálkoztunk, alig ismertük meg egymást, olyan tiszták voltunk. 
CALLO: Ne hülyéskedj! A táborban az nem piszok volt, legfeljebb egy 
kis por meg korom, az pedig messze van a piszoktól. 
YOGI: Eszembe jutott még valami, amiért sokan haragudtak ránk. Az 
anarchista zászlók miatt, amib ő l volt jó néhány a táborban. O tt  igazán 
éreztem és másoknak is meg tudtam magyarázni, hogy az anarchia 
nem az, aminek sokan képzelik, tehát nem totális káosz, hanem hata-
lom nélküli rend, ahol mindenki a saját elvei szerint él. Persze bizo-
nyos határozatokat azért hoz — ezekhez igazodik. 
FUNKY: Úgy érzem az egymás közötti viszonyokról még nem beszél-
tünk eleget. A faluban bizalommal fordulhattunk egymáshoz, még 
azokhoz is, akikkel csak akkor ismerkedtünk meg. Ez azért volt, mert 
mindannyian ugyanazt akartuk... 
DIETRICH: Én ezt különösen megéreztem, mert id őnként be kellett 
mennem Hamburgba az egyetemre. A faluban bárkit megszólíthattál, 
bárkivel elbeszélgethettél, együtt ehettél, bárkit ő l kölcsönkérhettél va-
lamit. Ezért igazi sokk volt a számomra, amikor el őször mentem be az 
egyetemre és valamit kérdeztem a könyvtárban. Legalább öten benn 
voltak, de egyikük sem méltatott válaszra. 
GEORG: Azért ne idealizáljuk el a dolgokat! Az, hogy ugyanazt akar -
tuk, még nem azt jelenti, hogy mindenki mindenkiben megbízott. 
FUNKY: Ez igaz, de a faluban sokkal közvetlenebbek voltunk egy-
mással. 

GEORG:... már ha csak abból indulunk is ki, hogy a faluban milyen 
viharosan üdvözöltük egymást, ha valaki hosszabb-rövidebb távollét 
után újra megérkezett közénk. Most meg elég tartózkodóan viselke-
dünk. 
JEANNIE: A faluban a közösségi élet kapcsolt össze bennünket. 
KÉRDÉS: Apropó, közösségi élet: mi történt akkor, ha valaki kettes-
ben,.akart maradni a barátjával ill. barátn őjével? 
DIETRICH: Ez nem okozott gondot. Mindig akadt néhány üres sátor, 
ahol kettesben lehetett tölteni az éjszakát. Ezenkívül a „párok" t űző r-
séget is vállalhattak együtt, ilyenkor négy órán át zavartalanul beszél-
gethettek... — szóval alkalom az volt elég. 

A tájékoztatási felel ősök munkája 

A falu bejáratánál építettük fel információs központunkat, és meg-
próbáltunk minden új állampolgárunknak, látogatóinknak és az újság-
íróknak betekintést nyújtani a település életébe. Ha újak jöttek kö-
zénk természetesen el őször nálunk jelentkeztek. Örültünk a „nép-
szaporulatnak". „Honnan jössz? Tartozol-e már valamelyik csoport-
hoz?" Ha szerencsénk volt, akkor már valamelyik csoport tagjai, akik 
még lakóhelyükön megszerveztek mindent. Leginkább az egyedülál-
lóknak volt szükségük ránk. Ők először is csoportot, házat választot-
tak maguknak, mi pedig elláttuk őket „útbaigazító kiadványainkkal" 
(tűzvédelem, m űanyag-, szerves, üveg- vagy a gyúlékony hulladék 
helye, az étkezések id őpontja, mi lesz, ha jönnek a zsaruk stb.) 
Ha látogatók jöttek... először az üdvözlő  feliratot pillantották meg: 
„Isten hozott a Szabad Wendland Köztársaságba!" Mindig akadt kö-
zöttünk, aki vállalta az „idegenvezető" szerepét. Családok, diákok, 
még nyugdíjas egyesületek is jöttek, s őt tanoncok is a rend őrakadé-
miáról. Érdekl ődve nézegették a hirdetőtáblánkat, no meg bennünket, 
ahogy ott újságokat, könyveket, matricákat árultunk, gitároztunk és 
arra vártunk, hogy valakivel elbeszélgethessünk a faluról. Olyanokkal, 
akik vasárnaponként inkább egy-egy nemzeti parkot vagy múzeumot 
keresnek fel. 

Boldogok voltunk, mert mindig többen és többen jöttek. Kérdése-
ket tettek fel. Több busszal egyszer csak bevágódott egy egész 
Nyugdíjas Egyesület. Aggodalmukat fejezték ki, hogy jöv őnket talán 
faházakban, elektromosság nélkül képzeljük el. Beszéltünk nekik a 
jövő  energiaforrásairól. Meglep ődtünk, hogy sokan mennyire tisztán 
látják a veszélyeket, amelyeket az atomenergia mind nagyobb méret ű  
felhasználása rejt magában. Az id ősebbek közül néhányan az egyre 
gyakoribb rendőri beavatkozásokban egy olyan útvonal kezdetét vél-
ték felfedezni, amelyet ők már egyszer sajnos megjártak, anélkül, 
hogy bármit is tettek volna ellene. 

Különösen hétvégeken érkezett sok látogató. Azért hagyták elegy 
rövid idóre az NSZK-t és jöttek a Szabad Wendland Köztársaságba, 
hogy megnézzék, kik is vagyunk mi, akik elfoglaltuk ezt a területet, 
hogy ezáltal kifejezésre juttassuk tiltakozásunkat az életet veszélyez-
tető  atompolitika ellen. 

Közvetlen célunk — a további mélyfúrások megakadályozása - és 
politikai követeléseink a látogatók szemében sokszor háttérbe szorul-
tak. Az „antiatomfalu" egy más világot jelentett számukra, másfajta 
életformát, s igazi közösség utáni vágyat ébresztett bennük. A látoga-
tók akciónk fontos részévé váltak, hiszen mind nagyobb nyilvános-
ságra törekedtünk — ezzel is nyomatékot adva kGeteléseinknek. 

A kilakoltatás előestéjén furcsa látogatók érkeztek: egy csoport 
rövid hajú, rendes öltözet ű  fiatalember. A szövetségi határ ő rségtő l 
jöttek. Kérdésünkre, hogy holnap ők is részt vesznek-e a kilakoltatás-
ban, tagadólag rázták a fejüket: még csak kiképzésen vannak. Meg-
mondtuk nekik, hogy semmi rejtegetnivalónk nincs előttük és beve-
zettük őket a faluba. 

A gorlebeni fúrások eredményeir ő l sokan akkor hallottak el őször. 
A kunyhóink láttán mindjárt más szemmel néztek ránk. Persze ők 
azt hallották, hogy lusta, munkakerül ő  szélhámosok vagyunk. Amikor 
elmondtuk nekik, hogy ide mindenki szabad idejében, saját meggy ő -
ződésébő l jött, elcsodálkoztak. Az egyik megjegyezte, hogy azért az 
ő  munkájukra is szükség van, az is fontos. Erre a többiek letorkolták: 
„Csak azt ne mondd, hogy meggyőződésbő l csinálod! Világos, hogy 
pénzért, meg azért, hogy biztos munkahelyed legyen, vagy nem?" 
Mások is beleszóltak, heves szóváltás lett a vége. Ez az egész még 
jobban meggyőzött affelő l, hogy a parancsoláson és a parancs teljesí-
tésén alapuló rendszer az egyéni felel ősségérzet rovására m űködik, 
és hogy a fiatalok többségét a biztos munkahely vonzza a hadsereg-
hez, nem pedig a saját meggyőződésük. 

Elmeséltem nekik, hogy mennyit vitatkoztunk az erőszak kérdésé-
rő l, mire a passzív ellenállás mellett döntöttünk. igy is fél ő , hogy bujto-
gatókat küldenek közénk. Amikor felhoztunk ilyen példákat, nem 
akartak hinni nekünk. 
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Ki tudja, hogy ezek a még nálunknál is fiatalabb fiúk milyen céllal 
jöttek hozzánk az utolsó estén. Ki tudja, mit érezhettek, miközben a 
sajtó vagy a tv jóvoltából értesültek a kilakoltatás körülmánye!rö1. Mert 
legalább azt, hogy mi is emberek vagyunk, tudomásul kellett venniük. 

Újságírók, fotoriporterek 

Feladataink közé tartozott, hogy információkkal szolgáljunk az új-
ságírók és fotór!porterek számára, akik nap mint nap felkerestek ben-
nünket. Munkájuk végzésében mindegyiküknek a segítségére vol-
tunk. Tapasztalataink ezen a téren különbözőek, mint ahogy az 
NSZK-ban a korrektül végzett újságírói munka fogalmát is különböz ő -
képpen értelmezik. 

A legnegatívabb kategór!ába tartoztak azok az újságírók, akik nem 
az általuk nyújtott információ teljességére törekedtek, hanem a már 
előre kész sztorihoz akartak anyagot gy űjteni. Ily módon egyesek ki-
használták a foglalkozásuk nyújtatta szabadságot — esz űk ágában 
sem volt, hogy elbeszélgessenek velünk, jelenlétükrő l csak kerülő  
úton, véletlenül értesültünk. Így volt ez egy fotóriporter esetében is, 
aki feltűnó anarchista öltözékben igyekezett közénk vegyülni. Kés őbb 
lapja hírül adta, hogy a faluban készítjük már a köveket meg a Molo-
tov-koktélokat. 

Az NSZK-ban az újságírói munka fontos mozzanata, hogy az új-
ságírónak nem szabad megfeledkeznie munkaadója érdekeir ől. Így 
pl. a Quick sem állhatta meg, hogy a miénkkel ugyan ellentétes hoz-
záállást tükröző , de érdekes írása mellól kihagyja néhány meztelenül 
tusoló lány fényképét. A Sternben a változatosság kedvéért meztelen 
férfiak képét közölték. 

Sokan csak a szenzációhajhászás kedvéért jöttek el. Egy tv-stáb 
tagjai pl. az „antiatomfaluban" tett rövid séta után a lüchowi hotelba 
vonultak vissza: „Hívjatok fel bennünket, ha jön a rend őrség!" —
mondták. 

Mivel igen sok velünk kapcsolatos tévhit kelt szárnyra, kénytele-
nek voltunk egy olyan csoport megalakítására, amely nyilatkozatokat 
adott ki, hogy ily módon pótoljuk a sajtóban megjelent cikkek hiányos-
ságait. 

Szerencsére akadtak olyan újságí гбk is, akik őszintén fordultak 
hozzánk, nyíltan elmondták, hogy mit szeretnének csinálni a faluban. 
Mindenről részletes tájékoztatást kértek, sót még arra is hajlandók 
voltak, hogy aktívan részt vegyenek a falu életében. Nem azért jöttek, 
hogy előre megfogalmazott véleményükhöz bizonyítékokat keresse-
nek, hanem hogy olvasóik elé tárják a teljes igazságot. Szerencsére 
az đ  munkájuk sokkal többet használt ügyünknek, mint amennyit a 
többieké ártott. 
Az utolsó látogatók... — ők voltak a legmeggyőzőbbek. Mintha fel-
húzható zöld játékemberkék ezrei lepték volna el a falut. A kormány 
küldte őket, hogy döntő  bizonyítékkal támasszák alá állásfoglalásu-
kat. Habár mindent megtettünk annak érdekében, hogy szóba ele-
gyedjünk velük és megmagyarázzuk ittlétünk ókát, a hallgatás falaiba 
ütköztünk. Ezeknek az embereknek ugyanis azt mondták, hogy beve-
tésüknek semmi, de semmi köze sincs az atomenergiával kapcsola-
tos kérdésekhez. Mindössze csak el kell hallgattatniuk bennünket. 

Elsőnek információs központunkat rombolták le. Leszántották azt 
is, mint a többi épületet, amely egy másfajta életre emlékeztetett. 
Szögesdrótot húztak ki, önmagukat is bekerítve ebbe a vigasztalan 
pusztaságba. Jóllakott hordaként telepedtek le országunk földjére, ül-
tek le asztalainkhoz. Néhányan trófeákat, értéktárgyakat gyüjtöget-
tek, vagy buta pillantással méregették egy röpirat foszlányait. Mintha 

Ebédszünet. Volt nap, amikor 1000 személyre kellett főzni.  

csak hieroglifákból próbálnák megfejteni egy feledésbe merült kultúra 
titkait. Reméljük itt-ott sikerült valami. 

Mi igazak módjára éltünk ebben a faluban, nyílt szívvel fordultunk 
azok felé, akik jöttek és kérdeztek. 
MERT MINDENKINEK MEG KELLETT TUDNIA, MIT CSINÁLUNK! 

Információs központunkból romhalmazt csináltak, a falunkból 
pusztaságot. Felfegyverkezve, némán állnak szögesdrótjuk mögött. 
Nincsen többé válasz a kérdésekre. 
MERT NEM TUDJAK, MIT CSELEKSZENEK! 

Művelődési élet 
A SZABAD WENDLAND KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRAI 
AKARUNK LENNI! 

Egyik este öt egyenruhás kér bebocsátást a faluba. A kis csoport 
veztöje fehér zászlót lengét. Mögötte két férfi, egyiknél trombita, a 
másiknál tuba. Leghátul jön a két n ő , kezükben transzparans, melyen 
a gótbetűs felirat olvasható: „A Szabad Wendland Köztársaság á1- 
lampolgárai akarunk lenni!" 

A sorompónál álló néhány wendlandi figyelmezteti őket: „Ide csak 
fegyvertelenül jöhettek be!" 

Az egyenruhások azonban kihasználják az alkalmat, amikor egy 
szénaszállító traktor el őtt felhúzzák a sorompót — besurrannnak ők is. 
Zeneszóra masíroznak tovább, egészen a falu f đteré!g. Ott  meg-
csókolják az „1004-bő l megőrzött kultikus hely" köveit és tovább-
menetelnek a színpadig. 

Azt hiszem, most már mindenki számára világossá vált, hogy itt 
éppen színdarabot játszanak. 

A színészek a színpadon folytatják: „Mi mindig az er ősebbik fél ol-
dalán álltunk. Gorlebenben állomásozó rendő rök vagyunk és észre-
vettük, hogy fordult a kocka. Ezért is akarunk most már a Szabad 
Wendland Köztársaság állampolgárai lenni!" Véleményük szerint a 
faluban szükség volna rendőrökre. Közülük két kimondhatatlan nevű  
svájci az egekig magasztalja képességeiket. 

Az egyik nö, aki eddig a rend őrfőnökök luxusétkezdéjében dolgo-
zott, azt javasolja, hogy a falu rend ő rei a legfinomabb falatokat kap-
ják. A svájci a köztársaság pénzügyi rendszerének kiépítésér ő l be-
szél. Ő  csak tudja, hiszen svájci. 

Most a másik nđ  kezd el beszélni. Javaslatokat tesz arra, hogy ho-
gyan lehetne nagyobb rend a faluban: egyenes utcák kereszteznék 
egymást, mindenki jól látható sorszámot viselne a ruháján, osztályoz-
nák a viselkedést, pontos könyvelést vezetnének mindenrő l. 

A csoport vezetője bajtársainak nevezi a wendlandi népet, velük 
együtt szeretné megszervezni a védelmi harcot, persze egyenruhá-
ban, fegyverrel a kézben. Szinte önkívületben beszél minderr ő l, de 
hiába, mert kérdésére, hogy ezek után befogadják-e őket maguk 
közé, a falubeliek határozott nemmel válaszolnak. 

Az egyenruhások csalódottak, kétségbeesetten tekingetnek a fa-
lubeliekre meg egymásra. Hirtelen vetk őzni kezdenek, kibújnak az 
egyenruhából és felajánlják, hogy javítóintézetet ill. átképz őközpontot 
építenek a faluban a rend őrök számára. Néhányan ezt is elutasítják, 
de a többségnek tetszik a terv. Végül elhangzik a dal, amely az „anti-
atomfalu" slágerlistáján végig az els ő  helyen maradt: 

„Az életért harcolunk, rend őrterror. nem kell, 
szabadok maradunk, menjetek el innen! 

Hé, zsaru, dobd el a botot! 

A Szabad Wendlandért harcolunk, ez a mi hazánk. 
Innen el nem megyünk, fegyverrel ne törjetek ránk. 

Ültess fákat, építs kunyhót, öleljük meg egymást, 
szívedben kivirágzik a szeretet, meglásd! 

Hej, barátaim: Wat mutt, dat mutt! 

A Szabad Wendlandért harcolunk, ez a mi hazánk. 
Innen eb nem megyünk, fegyverrel ne törjetek ránk." 

Ez a színdarab a Szabad Wendland Köztársaság elevenjébe 
talált. 

A „Hé, zsaru" kezdet ű  dalon kívül még sok más saját szerzemé-
nyünk is volt. Mindenütt énekelgettük őket, a kilakoltatáskor lelket ver-
tek belénk. Olyan eseményekről, érzelmekről szóltak, amelyek azóta 
is összekötnek bennünket és amelyekben tovább él a Szabad Wend-
land Köztársaság eszméje. 
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A vallás 

A Szabad Wendland Köztársaság lakói templomot is építettek. A 
május 11-én megtartott istentisztelet után azonban az Egyház nem 
engedélyezte papjainak, hogy azok további szentbeszédeket tartsa-
nak az „antiatomfaluban". Ez a tilalom legjobban Gottfried Mahlke 
lelkipásztort érintette, mert meggátolta elhatározásában, hogy Pün-
kösdkor szentbeszédet mondjon a hívőknek. 

Ami a terület kiürítését illeti, a lelkipásztoroknak a Kormány enge-
délyezte a részvételt. A kilakoltatás el őestéjén azonban a rend őrség 
közölte velük, hogy személyi biztonságukért nem vállalnak felel őssé-
get. Hosszú eszmecsere után a lelkipásztorok úgy döntöttek, hogy 
legalább a harmadik felszólításig a falubeliek támaszai és az esemé-
nyek szemtanúi lesznek. Persze voltak, akik végig kitartottak. Köztük 
Otfried Halver lelkész is: 

„ A kilakoltatáskor a szeretet és az er őszak találkozott egymással. 
Ti, akik ott voltatok, legyetek büszkék: felismertétek, hittétek a jót, 
szerettétek egymást, megtettétek, amit kellett. Legközelebb minden-
kire szükségünk lesz. Ne mondjátok, hogy túl fiatalok vagy túl öregek 
vagytok. És azt se, hogy nincs időtök. Kérlek benneteket, harcoljatok 
az életért, a szeretetért, mert édemes. Fogjunk össze mindannyian!" 

„A szeretetben nincs félelem... (1., Ján. 4, 18.) 
(Részlet Otfried Halver lelkipásztornak a kilakoltatás után három nap-
pal tartott szentbeszédébő l.) 

Viselkedés a terület kiürítésekor 

Callo: 
„A faluban mindig is a legtöbbet vitatott téma az er őszak kérdése 

volt. Miután sikerült megállapodnunk abban, hogy kilakoltatáskor 
passzív ellenállást tanúsítunk, meg kellett beszélnünk, hogy pontosan 
mit is értünk ezalatt. El őző  akcióink alkalmával tapasztaltuk, hogy jó 
lett volna előre elpróbálni az egészet. Így id őben megtudhatom: Mit 
érzek, miközben elvonszolnak a helyemrő l? Hogyan reagálok, ha va-
lakit ki akarnak szakítani mell ő lem a gyű rűbő l? Nagyon félek-e, ha a 
tetőn ülök és közelharcra kerül sor? 

Egyikünknek sem volt ebben túl sok tapasztalata, hát megpróbál-
tuk beleélni magunkat a helyzetbe. Hetente próbakiürítést játszottunk. 
Ilyenkor kiderült, hogy mely viselkedésforma lehet praktikus és melyik 
nem. Ezekben a játékokban a falubeliek többsége részt vett. Két tá-
borra oszlottunk: falubeliekre és „rendő rökre", akiknek szeme köré 
vastagon krémet kentünk, hogy ily módon különböztessük meg őket. 
Végül mindig kiértékelést végeztünk és megtudtuk, hogy a közeljöv ő -
ben mire kell nagyobb figyelmet fordítanunk. Persze akadtak problé-
mák: az egyik pl. az volt, hogy még hosszas rimánkodás után is alig 
akadt jelentkező  a rendőri szerepre..." 

Az 1004-es falu minden lakójához! 
Utasítás 	a 	kilakoltatáskor 

	
tanúsítandó 

viselkedéshez 

Akciónkat tovább folytatjuk. A falut önszántunkból nem hagyjuk el, 
amíg nem teljesítik követeléseinket. 

Véleményünk szerint hamarosan sor kerül a rend ő ri kilakoltatásra, 
ezért határozatot hoztunk arról, hogyan viselkedünk majd. Mivel nem 
szeretnénk veszélyeztetni a többi akció sikerét és azt sem, ha a vár-
hatóan túlerőben levő  rendő rség elverne bennünket, a fegyvertelen, 
erőszakmentes ellenállás mellett döntöttünk. Ezalatt azt értjük, hogy 
ha megérkezik a rendérség, akkor mindannyian a falu f őterén gyüle 
kezünk, hogy elkerüljük az egymástól való elszakadás veszélyét. Ha 
sokan leszünk, több gyülekez őhelyet jelölünk ki. Hogy aztán mit csi-
nálunk (tánc, ének, színjátszás, összeölelkezés, vetkezés), az attól 
függ, hogy melyik lesz hatékonyabb. Aki hamarabb el akarja hagyni a 
falut, az szervezett csoportokban megteheti az értéktárgyak elszállí-
tásakor. Egyes csoportok a tornyokra másznak fel, de harcra ott sem 
kerülhet sor. Sisakot, gázálarcot magaddal vihetsz, de csak szükség 
esetén használhatod. A toronyból nem dobálózhatsz semmivel. 
Onnan lehetetlen megszökni, ezért az ott tartózkodók jobban ki lesz-
nek téve a rend бrök brutalitásának, mint azok, akik a földön ülnek. 

A kilakoltatás főpróbája. Június 4-én persze jóval több wend-
landi foglalt helyet a főtéren. 

Hetente elpróbálták a kilakoltatást. Így hasznos tapasztalatokra 
tettek szert. 

Barikádok: 
Jól látható, fából készült barikádokat emelünk a falu felé vezet ő  

utakon. A rejtett barikádok építésének ötletét elvetettük, mert azok 
számunkra is veszélyesek lehetnek. Ne akadályozzuk még mi is 
barátainkat és támogatóinkat abban, hogy a faluba jöjjenek. Úgyis 
megteszik ezt a jól felszerelt rend őrségi alakulatok. 

Közeleg a kilakoltatás napja: 
Minden jel arra mutat, hogy nincs sok id őnk hátra. Amennyire 

csak lehet, meg kell nehezítenünk a rend ő rség dolgát. Ez annál 
könnyebben fog menni, minél többen leszünk. Ezért aki tud, jöjjön 
már most a faluba! Minden új jövevény, aki eddig nem vett részt a 
megbeszéléseken, köteles betartani ezeket a szabályokat. Aki vala-
milyen oknál fogva már nem tud eljutni a faluba, az részt vehet 
azokban az akciókban, amelyeknek célja a rend ő rség járm űveinek 
késleltetése és a rend őrök munkájának megnehezítése. 

Mi lesz a terület kiürítése után? 
Errő l rengeteget vitatkoztunk. A falubeliek többsége az akció foly-

tatására szavazott. Javaslatok hangzottak el: központi közlekedési 
csomópontok blokádja, városházák, áramelosztó központok, bankok, 
templomok elfoglalása stb. A kilakoltatást követ ő  hétvégén nagy tün-
tetést szervezhetnénk a környéken. Az 1004-es helyének vissza-
foglalására azonban nemigen lesz lehet őség. 

A Szabad Wendland Köztársaság népe 

A „döntő  bizonyítékok" 

„Olyan döntб  bizonyítékok vannak a kezünkben, amelyekre a 
Kormány csak fegyveres erбszakkal válaszolhat!" 

Az akció óriási méreteket öltött. Erre senki sem számított. Próbál-
kozások kezd бdtek az 1004-es falu lakói és Baum szövetségi belügy- 
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A hajnali órákban megérkeztek a rendőrség és a határőrség ala-
kulatai. A lovasok és gyalogosok arca feketére volt mázolva, 
hogy ne ismerjék fel őket. 

Utolsó játék a lerombolt faluban. 

miniszter közötti megbeszélés megszervezésére. Erre a belügymi-
niszter elfoglaltsága miatt (nem volt szabad terminusa) nem került 
sor. Egy küldöttség, amely wendlandiakból, gorlebeniekb ő l és a Kör-
nyezetvédő  Egyesület néhány tagjából állt, mégiscsak elutazott 
Bonnba, ahol írásban leadták követeléseiket és az 1004-es elfogla-
lásának megokolását. Ezután sajtótájékoztatón vettek részt. 

A Kormány fenyegetései mind er őszakosabbá váltak, de az 
1004-es lakóival is egyre többen vállaltak szolidaritást. A környékbe-
liek élelemmel segítették őket. 

Megbeszélések kezd ődtek, ezúttal Hannoverben a szász tarto-
mány belügyminiszterével, Möcklinghoffal. Ezeken a megbeszélése-
ken részt vett Marianne Fritzen és Jörg Janning a Környezetvéd ő  
Egyesülettő l, valamint Addi Lambke a Földm űvesek Közösségét ő l. A 
wendlandiak közül senkit sem hívtak meg. A miniszter beszélget ő -
partnereit közte és az „antiatomfalu" között közvetítésre szerette vol-
na felkérni, melynek célja a falu önkéntes kiürítése lett volna. Amikor 
ezt nem tudta elérni, hozzálátott a „dönt ő  bizonyítékok" felsorakoz-
tatásához. Erre 1980. június 4-én reggel 6 órakor került sor, amikor a 
rendőrség és a határőrség páncélozott járm űvekkel, pisztolyokkal, 
övükre csatolt bilincskötegekkel, töltényhevederekkel, rend ő rkutyák-
kal, vegyi fegyverekkel és harci helikopterekkel felfegyverkezve tá-
madást indított a Szabad Wendland Köztársaság fegyvertelen lakói 
ellen. 

Lili Woilny, 60 éves asszony, földm űves: 
,,... akkor megmérgeznélek, te disznó!" 

Az „antiatomfaluban" töltött négy hét igazi élmény volt számom-
ra. Mindig is féltem mások érintését ő l, a faluban meg át szerettem 
volna ölelni az egész világot. Megtanultam kimutatni az érzelmeimet. 
Négy hétig megpróbáltunk másként élni. A konyha is eltért a megszo 
kottól: elektromos háztartási gépeink nem voltak, mégis négy héten át 
több száz ember számára f őztünk. Nekem senki ne mondja, hdgy ezt 
nem lehet megoldani. Igenis meg lehet, csak akarni kell. Örömmel töl-
tött el, hogy minden munkára akadt önkéntes jelentkez ő . 

A terület kiürítésekor az els ő  sorban ültem. Nem sokat láttam, 
mert hamar rám került a sor. Már az els ő  rendőrök verekedtek, úgy 
látszott, attól tartanak, hogy visszaütünk. Ezt látván felszólítottam a 
mellettem ülőket, hogy álljunk fel önszántunkból, mert nem fogom 
megadni a rendőröknek azt az örömet, hogy összeverjenek. Ekkor 
odajött hozzám az egyik rend őr és így szólt: „Nagyon helyes, köszön-
jük, asszonyom, hogy felállt. Mondja a többieknek is! ,,  

Hirtelen észrevettem, hogy három rend ő r ráront a mellettem ül ő  
férfira. Elébe álltam, mire én is kaptam egyet. Elkezd ődött a vessző -
futás. Egyik rendőr a másikhoz lökött, vertek, tapostak. Rászóltam 
arra, amelyik a hajamnál fogva rángatott: „Ember, viselkedj egy kicsit 
illedelmesebben, hiszen az anyád lehetnék." 

Így válaszolt: „Akkor megmérgeznélek, te disznó!" Annyi harag 
és gyű lölet volt a hangjában, hogy nem is értettem, mit akart ezzel 
mondani. 

Egy fiú a főtérrő l: 
Olyan volt, mint egy rossz álom 

A főtéren ültem sok társammal együtt. Énekeltünk. A hangosbe-
szélőbő l értesültünk, hogy mi történik a falu többi részén. Hallottuk a 
bulldózereket is. 

Ránk került a sor. Elég öreg zsaruk jöttek. Kegyetlenül ránk ron-
tottak. Egy transzparens el őtt ültem: „Béke utáni vágyakozásunk 
legyőzi az erőszakot!" A gumibotok m űködésbe léptek. Ordítás min-
denfelé. Egy asszonyt a hajánál fogva rángatnak el ő . Miután a jobb 
felemen ül ő  fiú önként felállt, baloldali szomszédomat pedig kiszakí-
tották a gy ű rűbő l, engem is elvonszoltak a helyszínr ő l. Szörny ű  volt. 

Heinz Brandt: 
Szabad Wendland Köztársaság 
(részlet) 

A Szabad Wendland Köztársaság antiatomfalu és életfalu volt. Az 
emberek, állatok és növények közötti rég felbomlott egyensúly utáni 
vágy hozta létre. Egyetemisták, földm űvesek, munkások, m űvészek, 
falusiak és városiak együtt, egymásért, egymás mellett éltek és dol-
goztak egy rövid ideig. Persze voltak ellentétek is, de ezek békés, ke-
mény vitákban oldódtak fel és alakultak át ismét megértéssé. 

Wendlandban egyetlen kunyhó sem hasonlított a másikhoz — 
mesterm ű  volt mindegyik. Az emberek is nagyon különböz őek voltak 

egyéniség mindahány. Feltalálták az er őszak élő  ellentétét. Az erő-
szakra nem erőszakkal, a rombolásra nem rombolással válszoltak. 
Ők csak építettek, alkottak, ápoltak, ültettek. 

Magántulajdon nem volt a faluban, tehát kerítés, szögesdrót, „ha-
rapós kutya" felirat sem. 

Az antiatomfalut nemcsak a halált hozó atomenergia elleni tiltako-
zásból építették, hanem egy teljesen új életforma szimbólumaként. 

A wend!andi rádiót nemcsak Gorlebenben hallhatták az emberek, 
hanem az NDK-ban is. A plutónium ott is ugyanolyan veszéÍyes. Az 
atombomba ott is abból készül. 

Az antiatomfalu lerombolása és a terület kiürítése egy pillanatra 
sem jelenti a felettünk aratott gy őzelmet. Az akcióból csakis mi kerül-
hettünk ki győztesen. Mi, akik élünk és élni akarunk. A Szabad Wend-
land Köztársaság eszméje tovább él bennünk, és az a bizonyos 
június 4-e óta még erősebb, mint valaha. 

Fordította KOHAJDA Gizella 
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A  Szabad Wendland Körtársaságot bekerítik és  a  területet kiürítik. 

A  terület kiürítése után folytatódott az akció.  
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HANS CHRISTOPH BUCH 

Tudósítás a nyugtalanság 
fészkébő l 
Gorlebeni napló 	(részletek) 

Gorleben, 1977. január 12. 

A környezetvédők tegnapi gyű lésén bombaként robbant a hír, 
hogy a kormány radioaktív hulladékraktárat tervez Gorlenben. Egye-
lőre ez még csak híresztelés, hivatalos körökben „átdolgozóparkról" 
beszélnek, mintha zöldövezetrő l lenne szó. Pontosan még egyikünk 
sem tudja, hogy mi az a radioaktív hulladékraktár és az átdolgozó-
üzem, csak azt tudjuk, hogy valami szörny űség, ami még egy atom-
erőműnél is ezerszer rosszabb. Langendorfban is akartak atomerő-
művet építeni, de a helybeli és a brokdorfi tüntetések és a grund-
remmingeni erőműben történt szerencsétlenség után már senki sem 
hitt benne. Az ellenállás szinte elaludt, a földm űvesek vagy eladták 
a földjüket vagy tovább használták. Az építkezés kezdete meglehe- 

Hans Christoph Buch 1944-ben született Wetzlarban. Berlinben germa-
nisztikát és szlavisztikát tanult, majd az iowai egyetemen ösztöndíjasként egy 
ideig az Egyesült Államokban élt. 1972-ben doktorált. írói tevékenysége mel-
lett ma egyetemi előadásokat ta rt  Brémában, Essenben és Dél-Kaliforniában. 

H. C. Buch nős, két gyermeke van, Nyugat-Berlinben és Lüchow-Dannen-
bertag körzetében, Gorleben közelében él. 

1980. tavaszán Gorleben közelében atomer őműellenes tütetők százai el-
foglaltak egy területet, amelyet a kormány radioaktív hulladék tárolására látott 
elő . Ezen a területen az egész NSZK területér ől összesereglett tüntetők a 
helybeliekkel karöltve egy antiatomfalut létesítettek és kikiáltották a „Szabad 
Wendland Köztársaságot'. 1980. június 4-én a területet az NSZK történelmé- 

tősen távolinak tűnt, közben persze mindenki abban reménykedett, 
hogy nem lesz semmi az egészbő l. Most meg itt van ež a gorlebeni 
probléma. Alig tudjuk elhinni. Pedig úgy néz ki a dolog, hogy tönkre-
teszik ezt a kis földdarabkát, amelyet már éppen hazámként kezd-
tem szeretni. (Városi barátaim azt mondják, csak azért ellenzem az 
egészet, mert van egy kis házam a környéken. Mintha lehetséges 
volna politikai kötelezettségvállalás személyes érdekeltség nélkül. 
Azok az amerikaiak, akik ellenezték a vietnami háborút, nem azért 
tették, mert belátták, hogy történelmileg és politikailag igazságtalan, 
hanem azért, mert a saját életük forgott kockán, azt féltették. Az 
atomerőművek és hulladékátdolgozó üzemek környékének lakói is 
a saját életüket és gyermekeik egészségét féltik. Ami persze nem 
azt jelenti, hogy a városok lakói nem érdekeltek az ügyben.) 

nek eddigi leglátványosabb rendőrségi akciójával kiürítették. 
H. C. Buch még jóval az események el őtt Berlinből gorlenbeni házába 

vonult vissza, hogy ott egy regényén dolgozzon. A helybeli események azon-
ban annyira hatalmukba kerítették, hogy a tervezett regényb ől nem lett sem-
mi. Ehelyett naplófeljegyzéseit rendezte sajtó alá, amely Tudósítás a nyugta-
lanság fészkébбl címmel jelent meg. A könyv személyes beszámoló egy szé-
leskörű  ellenállási mozgalom anatómiájáról és egy „ellenz őkre és „támoga-
tókra" oszlott község mindennapjairól. átélt eseményekr ől szól, az író baráti 
kapcsolataiban beállt változásokról és egy meghiúsult szerelem tapasztalatai-
ról. A mű  eredeti címe: Bericht aus dim Infirin der Unruhe (Rowohlt 
Taschenbuch Verlag GmbH, Reibek bei Hamburg, 1984). 
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Az ülés után két ipari tanulóval, két gimnazistával és egy fiatal 
tanárnővel röpiratok fogalmazása közben a lakásomon folytattuk a 
beszélgetést. A tanulók az elmúlt éjjel áttanulmányozták az idevágó 
irodalmat, és olyan szörny űségeket meséltek, amelyek túlszárnyal-
ták a legmerészebb elképzeléseinket is. 

A tervezett hulladékátdolgozó-üzemben (amely már méreteiben 
is túlszárnyal minden eddigi ipari létesítményt) a Nyugat-Európa és 
Japán atomerőműveiben elhasznált hasadóanyagot h űtik majd óriási 
medencékben. Ezután egy olyan vegyi eljárásnak vetik alá, amely 
során az újra felhasználható plutóniumot elválasztják az urántól és 
a többi hulladékanyagtól. Az átdolgozás végeztével a plutóniumot 
hasadóanyagként újra felhasználhatják az atomreaktorban. Ehhez 
persze az urán és a plutónium ide-oda szállítása járul. Az egész 
környék nukleáris tolatбpályaudvarrá alakul át, vasútvonalakat, autó-
utakat és magasfeszültség ű  vezetékeket kell építeni. A vidék ritka 
madár- és növényfajait a szó szoros értelmében lebetonozzák, hogy 
a radioaktív sugárveszélyekr ő l ne is beszéljünk. Egy gramm plutó-
nium milliomod része elegendő  ahhoz, hogy belélegezve tüdő rákot 
okozzon, egy citrancsnagyságú darabka pedig az egész emberiség 
megsemmisítéséhez (ez az a bizonyos „kritikus tömeg", amely el-
indíthatja a láncreakciót). A visszamaradt radioaktív hulladékot pár 
száz méter mélyen fekv ő  kősórétegbe süllyesztik, ahol még évezre-
dekig radioaktív sugarakat bocsát ki magából: a plutónium felezési 
ideje 24 000 év, ami nem jelenti azt, hogy 48 000 év elmúltával már 
nem sugároz többé. Ellenkez ő leg, a bomlási folyamat tovább folyik. 
Földrengés vagy a kősóréteg átszakadása következtében az egész 
környék élővilágát radioaktív sugárzás érné. Az évekkel ezel őtt meg-
írt tudományos-fantasztikus novellám, amelyben egy esetleges nuk-
leáris katasztrófa következményeit ecsetelem, a valósághoz képest 
naivnak, ártatlannak t űnik. 

A röpcédulával kapcsolatban apró nézeteltéréseink támadtak. A 
diákok nem akarták megemlíteni benne Riemer gazáaságügyi mi-
niszter nevét, aki az atomerőművek építésének három évre szóló 
leállítását szorgalmazza. A diákok szerint politikusnak ne nagyon 
higgyen az ember. A tanárnő  támogatásával mégiscsak utaltunk 
a röpiratban Riemerre. Egy ideje azonban én magam is úgy vé-
lem, hogy a diákoknak igazuk volt: a politikusoknak valóban kár 
hinni. 

A kormány Gorlebennel kapcsolatos bejelentése a környezetvé-
dőket is felrázta Csipkerózsika-álmukból. Én is úgy érzem, tennem 
kell valamit az ügyben. Vigyáznom kell, nehogy túlságosan bele-
avassam magamat ezekbe a dolgokba, mert ilyen éghajlat mellett 
nem virágzik az irodalom. 

A beszélgetés után a vizek olajszennyezettségér ő l filmet néztem 
a tévében. A tengervíz szennyez ődése következtében sok tintahal, 
kagyló és plankton kipusztul. Még a rákok is kaphatnak rákot. Az 
óriási tartályhajók a nemzetközi tilalom ellenére még most is a ten-
gerben mossák ki tartályaikat. A kelet új csodája: az ezeregyéjszaka 
repülőszőnyegei úszó olajsz őnyegekké változtak. 

Wetzlar, 1977. május 15. 

A Der Spiegel e heti számában a West Falls-i (USA) radioaktív 
hulladékot átdolgozó üzemrő l olvastam. Az üzemet a közelmúltban 
állították le, mert nem váltotta be a hozzá f űzött reményeket. M űkö-
désének néhány éve alatt több szerencsétlenség történt: egyszer 
a fű  vált radioaktívvá és a legszigorúbb biztonsági intézkedések 
mellett a föld alá kellett süllyeszteni, akárcsak kés őbb egy egész 
teherautót, máskor pedig a sugárszennyezett víz beleömlött az Erie-
tóba, amely ivóvízzel látja el az egész Chicagót. A tudósok azt állí-
tották, hogy a földrengés veszélye West Valley környékén teljesen 
kizárt, ennek ellenére többször mértek itt földmozgásokat, még a 
Richter-skála szerinti nyolcas er ősségűt is. Ezenkívül az üzem kör-
nyékén feltű nően sok csecsemő  jött magzati ártalmakkal a világ-
ra. Természetesen az illetékesek megpróbálják másokra hárítani a 
felelősséget; időközben csődeljárást indítottak, a több milliárdos kár 
pedig az államot terheli. 

Nyolcvanöt éves nagynéném szerint annyira hozzászoktunk a ké-
nyélemhez, hogy nemigen tudunk lemondani róla. Nagynéném nem 
tudja követni a tévém űsort sem, mert „minden olyan gyorsan törté-
nik". Az áldozatot összekeveri a tetessel, a híradóról azt hiszi, hogy 
krimi, a krimirő l pedig azt, hogy a tévéhíradó. Az adott körülmények 
között ez igazán nem meglep ő . 

P. s. Délután sétáltam egyet az erd őben. Szajkók, harkályok és 
pintyek hangját hallottam, megfigyeltem egy mezei egeret, aztán 
egy aprócska ökörszemet, ahogy ágról-ágra ugrándozott, mint egy 
kolibri. A természet szépségét csak most kezdem újra felfedezni,  

amikor az már veszélyben van. Ugyanígy jártam a feleségemmel 
is szépségét csak akkor kezdtem tudomásul venni, amikor el 
akart hagyni. 

Ma már enyhe nosztalgiával gondolok a régi, fából készült távíró-
póznákra, amelyek egykor az út szélén zümmögtek. Drótjain verebek 
csiripeltek, és ha mi, gyerekek odaszorítottuk a fülünket a bekátrá-
nyozott oszlophoz, tengerzúgáshoz hasonló, távoli hangot hallottunk 
és közben a Kanadával vagy Ausztráliával folytatott telefonbeszél-
getésekre gondoltunk. Manapság ezek helyett acélállványok szelik 
át a vidéket, amelyek mint az Eiffel-torony olcsó kópiái és a tech-
nizált világ jelképei újra és újra megihlették az ötvenes évek fo-
tósait. 

Tegnap a vonatból életemben el őször láttam igazi atomerömü-
vet: Biblist. Hófehér h űtőtornyaival és koponyaformájú reaktortartá-
lyával mozdulatlanul állt a méregzöld síkság közepén. Akármilyen 
impozáns látvány, mégis van benne valami természetellenes, vala-
mi, ami nem illik a ragyogóan kék égbolt alá. 

Megszomjaztam és rendeltem egy sört magamnak. 

Nyílt levél dr. Ernest Albrecht miniszterelnök úrhoz 

Igen Tisztelt Albrecht Úr! 
Az Ön energiapolitikájának alapos tanulmányozása után bátor-

kodom felhívni figyelmét az Alsószász tartomány lakóit fenyeget ő  
veszélyre. Most nem a Gorlebenbe tervezett radioaktív hulladékrak-
tárról kívánok szólni, amely közvetlenül érint, hiszen magam is a 
környéken lakom, sem pedig a kínvallatás újbóli bevezetésére tett 
javaslatáról és annak kés őbbi cáfolatáról, mégcsak nem is a vá-
lasztásokon megígért és be nem tartott reformpolitikájáról. Mindösz-
sгe egy'témára szeretnék szorítkozni, mégpedig a grohndei esemé-
nyek kapcsán adott nyilatkozatára. A történések ugyanis még eléggé 
frissek az emlékezetemben, igaz, úgy is mondhatnám, hogy a b ő-
römön. 

A március 19-i tévéhíradóban Ön a grohndei épít őhelyen össze-
gyű lt 30 000 atomerőm ű -ellenes tüntetőt bűnözőnek titulálta, és ki-
fejezte abbeli reményét, hogy a törvény majd szigorú büntetést szab 
ki rájuk. Mit értett Ön szigorú büntetés alatt? Kínvallatást? Vagy 
halálbüntetést talán? 

Mi ez a nagy izgalom? Netalán „szükségállapot" uralkodott 
Grohndeban, hogy Ön még az alkotmányt is hatályon kívül akarja 
helyezni? Vagy egyszerűen csak kijött a béketű résbő l, ahogy heli-
kopterbő l figyelte az eseményeket? Habszivacs üléséb ő l ötven vagy 
száz méter magasságból (lejjebb nem ereszkedhetett a pilóta, való-
színű leg az Ön biztonságát veszélyeztet ő  papírsárkányok miatt) ren-
geteg fehér m űanyagsisakot láthatott, amelyet veszélyes támadó-
fegyvernek vélt. Hajógyári és bányalátogatásain kívül Önnek bizo-
nyára még sohasem volt szüksége arra, hogy ilyen sisakot viseljen. 

Kényelmes ülésébő l Ön valószín ű leg az ütéseket sem láthatta, 
amelyek a sisakokra zúdultak, mert különben megértette volna, hogy 
mi a szerepük. Nem láthatta, hogy a rend őrség hogyan kutatta át 
a buszokat és hogyan zárta le a Grohnde felé vezet ő  utakat. Ez 
arra késztette Grohnde polgárait, hogy tiltakozásul a vasút síneire 
telepedjenek. Tehát tulajdonképpen a rend őrök szemtelen provoká-
ciója adott okot a tettlegességre, melynek kirobbanásáért Ön ké-
sőbb a tüntetőket tette felel őssé. 

Nem tagadom, hogy a tüntet ők között voltak bujtogatók is, akik 
direkt keresték a rend őrséggel való összet űzést. Az atomiparnak és 
a vele szövetkezett államapparátusnak is igencsak köze van a tett-
legességhez, mert megengedi, hogy a vezet ők ártatlan környezet-
védőket bűnözőknek minősítsenek, és azt is, hogy az ún. „energia-
politikai szükségszerűségeket" gumibottal juttassák érvényre. A tün-
tetők között persze voltak mindenre elszánt egyének is, akik meg-
kockáztatták, hogy véresre verjék őket. Miért bűnözők ezek az em-
berek? Csak azért, mert megpróbáltak ledönteni egy olyan palán-
kot, amelyet az atomerőm ű  helye körül éjszaka, ködben, építkezési 
engedély nélkül emeltek? Az Ön szemében, Albrecht úr, ez bizo-
nyára halálos vétek, magántulajdon ellen elkövetett b űntett, még ha 
a tulajdonos egy névtelen óriáskonszern is. Más esetekben viszont 
nem volt ilyen érzékeny, pedig rendszerint tisztázott tulajdonviszo-
nyokról volt szó: pl. amikor Bernstorff gróf, a gartowi földbirtokos 
közölte, hogy minden. eszközzel igyekszik megakadályozni a ra-
dioaktív hulladékraktár építését a birtokán, ön azonnal elkobzásról 
és kisajátításról kezdett beszélni. 

Az egyetlen, ami a jövőt illető  tervekkel szemben bátorságot önt 
belém, az a környezetvédők politikai ereje, fegyelmezettsége és 
fantáziája. Ezekben az egyesületekben ma már többen tevékeny-
kednek, mint a nagy politikai pártokban. Önszántunkból, teljesen 
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ingyen, v!lágnézetünktöl és életkorunktól függetlenül kivesszük гб- 
szünket a munkából . Nemcsak a környezetszennyezés miatt fejez-
zük ki aggodalmunkat , hanem parlamentáris demokráciánk begye-
pesedettsége és merevsége miatt is, amelynek rozsdás sínein már 
alig-alig van közlekedés. Albrecht úr, Önnek komolyan kellene venni 
a polgárok gondjait , ha a száz méter magasan lebeg ő  helikopterbő l 
még egyáltalán regisztrálni tudja a bázis jelzéseit . Bevallom, ebben 
kételkedem. Mona Lisa-mosolyán kívül Ön semmiben sem különbö-
zik párttagtársaitól , Stoltenbergtő l , Strausstól és Filbindertöl, akik 
a környezetvédőket afféle kommunista szervezeteknek hiszik, és 
a környezetvédelemért felel ős bíróságot állandóan túlterheltnek mi-
nősítik. 

Önt, Albrecht úr, és kollégáit állandóan tévesen tájékoztatják. 
Ez már a tüntetők számának meghatározásánál is látszik, mert 
mire a rendőrség hiteles adatai a tömegtájékoztatási eszközökhöz 
érnek, a tüntetők száma általában a felére zsugorodik : így lesz 
a 30 000 grohndei tüntetőbő l 15 000, majd 10 000, hogy a sebe-
sültek számáról ne is beszéljek: mindenki tudja, hogy míg a rend-
őrök pár karcolástól már betegek , addig a tüntetők közül csak az 
számít betegnek , akit hordágyon szállítanak el a helyszínr ő l. 

Olyan rendő rségi csaták hallatán , mint amilyen Brokdortban és 
Grohndeban volt, még a legbékésebb polgár zsebében is kinyílik 
a bicska . A rend szüli a káoszt , vagyis tulajdonképpen az atom-
profit védelmére létrehozott államrend szüli a maga terroristáit , akikre 
azén van szükség , hogy a saját létjogosultságát bizonyítsa. 

Hogy is van a dolog azzal a nyílt információs rendszerrel, ame-
lyet ön a környezetvéd őknek ígért? A gorlebeni radioaktív hulladék-
raktár ügyében ez inkább pókerre hasonlít , vagy egy eladósorba 
került leányhoz , aki nem tud dönteni, de egymás után tépkedi le 
a virágszirmokat és közben azt mondogatja : Felépül , nem, nem épül 
fel, Grönlandon épül fel, nem, inkább Iránban épül fel stb . stb.", 
amíg Gorlebenben, Grohndeban meg másutt is, mindenütt felépül. 
Az Ön jobb keze nem tudja , mit csinál a bal : amíg egy pártatlan 
professzort és atomerőmű-szakember hív kabinettjébe, hogy a kör-
nyezetvéd ők előtt ezzel is kifejezze tárgyalókészségét, addig az 
éj leple alatt kész tények elé állítja a lakosságot . Később pedig úgy 
tesz, mintha semmirő l sem tudna. 

Tisztában vagyok azzal , hogy Önnél, Albrecht úr téves címen 
kopogtatok. Tudom, hogy Ön is kutyaszorítóban van, és inkább le-
mondana az atomerőművek építésérő l , mintsem hogy elveszítse 
véres verejtékkel kiharcolt népszer űségét. Azt is tudom, hogy az Ön 
szociáldemokrata kollégái, akik a felügyel ő  bizottságban végzik 
munkájukat, élükön a szövetségi kancellárral , semmivel sem külön-
bek Önnél , hiszen ők is a nagytöke napszámosai , akárcsak az ún. 
liberálisok . Végsősoron Önök mindannyian egyszerű  bábúk , akiket 
ide-oda tologatnak a profitérdekek sakktábláján , és akiket időnként 
másokkal cserélnek fel, ha erre szükség mutatkozik. 

Lüchow-DanПenberg, 1977. márciusa 

Berlin, 1977. június 5. 

A múlt munkásmozgalma halott , akárcsak az 1967 /68-as évek 
kultúrforradalma . Az új forradalom faluról indult: nem nincstelen 
proletárok fegyveres lázadása ez , hanem anyagi javakkal rendel-
kező  földművesek , polgárok békés, fegyvertelen lázadása —még ha 
erre az állam és az atomipar er őszakkal válaszol is. Most az éle-
tért harcolunk, s e harcban mindenki részt vehet — lelkészek, mun-
kások , földmúvesek és arisztokraták egyaránt , sőt még magánvál-
lalkozók is, persze ha nem az atomiparban tevékenykednek. Ez 
ZÖLD forradalom. A zöld szín éltet ő  ereje csak akkor t űnik a sze-
münkbe, amikor már nincs jelen : pl. a sivatagban , amely az élet 
tagadása . Persze itt nem a „természetes sivatagra " gondolok, mert 
ott igenis van élet, („A sivatag él!” — ez egy természetfilm címe az 
ötvenes évekbő l ) hanem a „mesterséges sivatagokra ", melyeket az 
ember betonból és szögesdrótból hoz létre. 

Ökológiai látomások 

Már megszoktuk, hogy a szemételnyel đ  nyílást az alvilág bejá-
ratának tekintjük , melyen keresztül a szemét egyenest a pokolba 
kerül és soha többé nem jut a föld felszínére: valószín ű leg sötét 
ördögök, négerek meg Pouerto Ricó-iak vannak ott, akik a pokol 
tüzén elégetik a szemetet. Ebben a meggyözódésünkben csak 
megerősít bennünket a szemetesek rikító sárga vagy t űzpiros mun-
karuhája . Bergman vagy Cocteau egyik filmjében a halál hírnökei vi-
seltek hasonlót. A szemeteskocsi miközben összezúzza a szemetet 

Olyan hangot hallat, mint a ragadozók , amikor erős álkapcsukkal 
széttépik a zsákmányt . Ijesztő  az a tompa zörej is, ahogy a sze-
mét egy New York- i felhőkarcoló légaknáján keresztül harminc 
emeletnyi hosszan lezuhan . Sohasem látjuk többé , gondoljuk. Gyer-
meki hitünk azonban jócskán meginog , ha szemétkosaraink tartal-
mát hiánytalanul felmerülni látjuk a feledés csatornájából : kávézac-
cot, amelyből még nagyanyáink jósoltak és ami különben nagyon 
alkalmas a rózsák öntözésére; továbbá tojáshéjat , vattát és gumi-
óvszert . Talán a legbomlandóbb mindezek között az emberi széklet, 
amely a kanalizációban tápanyagokban gazdag folyadékká alakul át. 
Ezzel szemben ott az elévülhetetlen m űanyag, amely úgy látszik 
örökéletre van ítélve. 

Nemrég az egyik barátom leégett házában jártam, és ahogy a 
cipőm orrával a hamuban kotorásztam , egy műanyag babára 
bukkantam . Ragacsos masszává olvadt össze szegény és az 1968-
ban látott napalmról szóló film egyik jelenetére emlékeztetett. 

Ha otthon be akarok menni a gyermekszobába, akkor el őször 
egy halom összedobált müanyagјбtékszer között kell utat vágnom 
magamnak : kerekeken guruló sárga kacsák, m űanyagkardok és 
-pisztolyok, cowboyok, lovasok, doboló majmok és zöld tankok, 
amelyek körbe-körbe forognak, ágyúcsövük pedig le-fel mozog. 
A nagyszülők és barátok ajándékait lábbal kell elsöpörnöm az útból, 
hogy a m űanyagkupac alatt rátaláljak a csehszlovák gyártmányú 
fából készült játékvonatra vagy a keletnémet bábszínházra. 

Gyermekeink a m űanyagjátékszerek trágyadombján turkálnak, 
bennünket , felnőtteket pedig a m űszaki civilizáció szemete fojtogat. 
Nincs már messze az az id ő  sem, amikor az óceánok koszos olaj-
szőnyegekké változnak és vizükben igaziak helyett sárga m űanyag 
kacsák meg piros m űanyag halak úszkálnak . A radioaktivitással 
szennyezett erdők és mezбk felett pedig zászló gyanánt az Esso 
vagy az Edeka cégek fehér múanyagzacskói lobognak. 

Gorleben, 1977. június 19. 

Amikor tegnap feleségemmel meg a gyerekekkel visszaértem 
az erdei sétából, ott találtam C-t a ház el őtt . A konyhaajtó előtti 
padon ültek Knuddal és beszélgettek. C kedves volt, mint mindig. 
Abban a pillanatban , ahogy megláttam , elszállt minden kétségem 
a polgári iniciatíva munkáját és az ellenállás értelmét illet ő leg. A 
feleségem nagyon elfogódott volt C-vel szemben, de ez érthet ő  is. 
Azt akarta tudni , hogy szeretem -e C-t, van-e viszonyom vele. Erre 
nem tudtam mit vđlaszolni — hogyan is magyarázhatnám el kap-
csolatunk lényegét egy idegennek? Talán becsületesebb volna t ő-
lem, ha bevallanám, hogy szeretem . C-t, de szexuális kapcsolat 
egyelő re nincs köztünk . Számomra C a polgári iniciatíva, az ellen-
állás megtestesítője . Szükségem van rá, hogy tapasztalatokat sze-
rezzek (a politikai motiváció mellett mindig van egy személyes is). 
C nélkül mindig újra és újra elmerülnék polgári opportunizmusom 
mocsarában . Ennek biztos a 68-as generáció és a mai húszévesek 
közti gondolkod đsbeli különbség az oka. 

Gorleben, 1977. június 5. reggel 10 óra 

Szerelmesem , ha lépdel, lábával a földet érinti. 
Fekete haja léptei ritmusára ring utána. 
Szeme sötét titkokkal teli nádas. 
Ajkai erdei tisztáson egymást becéző  barna őzek. 
Mellei fiatal nyulak vagy föld alatt rejtőző  vakondok. 
Bőre íze akár a mogyoróé, cimettel és cukorral megszórt tejbe-
rizsé. 
Arcán a forradás a mennyország kulcsa. 

Gorleben, 1977. július 17. 

Amit manapság átélünk , az nem más , mint végső  támadás az 
Élet ellen. Az, hogy kihal đs veszélye fenyegeti a Csendes óceánban 
a bálnákat (a Szovjetunió és Japán nem tartja magát a nemzet 
közi megállapodásokhoz ) és az Északi Jeges -tengerben él ő  utolsó 
heringrajokat (a tilalom ellenére a hollandok továbbra is halásszák 
őket) még nem minden. Dattingenben egy fizikaprofesszor említette, 
hogy az olyan radioaktív gázok, mint a tritium (felezési ideje 17 
millió év) és a jód 129, amelyek az atomerömúvek h űtőtornyain 
keresztül ellenđrízetlenül a bioszférába jutnak , a táplálkozási lánc 
végén az emberi csontvel őben felgyülemlenek, és ott rákot, az ivar-
mirigyekben pedig bizonyos elváltozásokat okoznak , amelyek ké-
sőbb örökletes betegségek kialakulásához vezetnek . Ezek a radio-
aktív gázok természetes formában már nem is fordolnak el đ  a Föl- 
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ATOMMÜLLTRANSPOBTE 
laufei' wíe geschmiert 
Lasst uns Sand  seme 
der blockiert!!! 

dön, csak a Napon, ahol állandók a maghasadások. Bolygónknak 
több milliárd évre volt szüksége, hogy ezeket az anyagokat „meg-
eméssze". Tulajdonképpen felbomlásuk volt az élet kialakulásának 
feltétele. Most meg mesterségesen állítjuk el ő  őket. Ami már meg-
van, az nem t űnik el nyomtalanul — ez az ökológia egyik alaptörvé-
nye. Úgy t űnik, az ember hozzálátott a saját megsemmisítéséhez. 
Mindenkiben feltört ez a gyilkolási ösztön, függetlenül attól, hogy 
melyik politikai rendszerhez, államhoz, társadalmi osztályhoz vagy 
néphez tartozik. Vagy lehetséges volna, hogy itt újra a ravaszság 
és az értelem ügyeskedéseivel találjuk szembe magunkat: a mos-
tani élet megsemmisítése lenne az új élet kialakulásának feltétele? 
Ki tudja! Az is lehet, hogy megint bed ő ltünk a lókupecnek, aki ez-
úttal saját ideológiai mámorát apokaliptikus jóslatként árulja. Ugyan-
így tesz a jelenlegi uralkodó osztály is, mert a saját bukásában az 
egész emberi lét bukását látja. Szerencse, hogy ameddig ember 
él a Földön, addig van remény. Még megvan a lehet őség arra, 
hogy felébredjünk, a homlokunkra csapjunk és másként kezdjünk 
élni. 

P. s. A New York-i áramszünet egyetlen éjszaka alatt szinte 
megváltoztatta a világot: a gettók lakói lopott Chevróletten kocsi-
káztak, a tolvajok utcai hangversenyt rendeztek, ahol a lopott hang-
szereken muzsikáltak stb. Elég egyetlen éjszakán át tartó áram-
szünet, hogy az egész gondosan kieszelt államrend romokban 
heverjen. 

Langendorf, 1977. július 18. 

Kedves C, azt mondod kedvelsz engem, csak éppen nincs 
szükséged rám (így mondtad, nem?). 

Úgy hangzik ez, mint egy halálos ítélet. 
Álom voltál, remény, a boldogság ígérete számomra. Az álomnak 

vége. Felébredtem és a tények kemény talaján találtam magam. 
Nehéz vagyok, mint egy kő , nem érzek semmit, nem tudok gon-

dolkodni, sem dolgozni. Te adtál nekem kedvet az élethez és 
a munkához. 

De hát jól van ez így. Meg kell tanulnom nélküled élni. És igazad 
van, amikor inkább a feleségemre, mint rám vagy tekintettel. 

Mindig szeretni foglak. 
Christoph 

P. s. A feleségem azt mondja, menjünk el együtt Amerikába. Most 
mondja ezt, éppen most. 

Gorleben, 1977. július 19. 

Tegnap és ma veszekedtünk a feleségemmel. C sápadtan és 
kialvatlanul toppant be hozzánk. Nagyon kétségbeesett levelet írtam 
neki tegnap. Sétáltunk egyet az erd őben: szerelmi fogadkozások, 
maradjunk barátok, sohasem felejthetjük el egymást meg hasonlók. 
A feleségem sírva fogadott bennünket. Egyedül hagytam őt C-vel, 
csak pár óra múlva tértem vissza. 

Most minden olyan hazugnak, olyan értelmetlennek t űnik. A csa-
lád ketrecébe vagyok bezárva, ahonnan C segítségével próbáltam 
kitörni. Most ő  is itt ül velem a ketrecben. Nem tudom elképzelni 
az életem nélküle, és azt sem, hogy nélküle utazzam Amerikába. 
Félek az egyedüllétt ő l, saját magamtól. „Száz C van" -- mondtam 
tegnap a feleségemnek — „miért kellett nekem pont ebbe az egybe 
beleszeretnem?" Valójában csak önmagamat szeretem. Talán bol-
dogabb lehetnék, ha megpróbálnék ennek a tudatában élni. 

München, Hotel Biederstein, 1979. március 12. 

A biedermeier stílusú íróasztalnál ülök, az ablakon keresztül az 
Angolkertre Iátok. Nem vagyok sem boldog, sem boldogtalan —még 
csak elégedett sem. Egyszer űen csak itt vagyok. (Élni annyit jelent, 
mint szerepet játszani — ez egy könyvcím az ötvenes évekb ő l). 

A Welt-ben olvasom: „A frankfurti Batelle-intézet kutatásai sze-
rint az energiatermelés veszélyesebb, mint ahogy azt az ember 
hinné. Különösen a napenergia felhasználása jár kockázattal. Ve-
szályes a kőszénbányászat is, mert a bányászokat a sújtólég ve-
szélye fenyegeti. A legbiztonságosabb tehát mégiscsak az atom-
energia, mert itt üzemi baleset nem fordulhat el ő . Egy színes tele-
vízió radioaktív sugárzása pl. százszor nagyobb, mint egy atom-
erőműé." (?!) 

Gorleben, 1979. március 20. 

A Panoráma szerint a Gorlebenbe tervezett atomhulladék átdol-
gozó üzem felépítése 7-9 milliárd német márkába kerülne, az itt 
átdolgozott, újra felhasználható urán ill. plutónium pedig mindössze 
kétmilliárd márka hasznot hajtana — ezt is csak harminc .  év el-
múltával. 

Ezek a szavak, hogy végs ő  raktár meg átdolgozóüzem engem 
valahogy a zsidókérdés fasiszta megoldására emlékeztet, akárcsak 
a következő  bírósági ítélet: a grohndei tüntet őknek saját pénzükbő l 
kell fedezniük a rend őrség kivonulásának költségeit. JS vicc, a rend-
ő rök meg elverték őket. Így volt ez a második világháborúban is. 
Amikor zsidókat végeztek ki, a Zsidók Tanácsának kellett kifizetnie 
a kilőtt golyók árát. 

Az egyik napilapban olvasom, hogy az offenbachi rend őrségnek 
30 000 márkájába került egy gorlebeni tüntet ő , aki másnapra tün-
tetést jelentett be, amelyen kb. nyolcezren vesznek majd részt. Más-
nap reggel bohócnak öltözve, farsangi kalappal a fején, egyedül 
állt öt vízágyúval és 5000 rendSrrel szemben. Üdvözölte a rend őr-
parancsnokot és biztosította affelSl, hogy ez nem vicc — 6 maga 
is több résztvevő re számított. 

A világ egyetlen abszolút biztonságos atomerSmSve az osztrák 
Zwentendorfban van: úgy döntöttek, hogy nem építik fel. •~ 

Forditotta: KOHAJDA Gizella 
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Christa Wolf* 

Üzemzavar 
Egy nap hírei 

* „A nap makulátlan maradt utolsó pillanatáig." Ezen a napon érkezett meg a 
hír Csemobilből egy kis mecklenburgi faluba. Ezen a napon kellett az elbeszél ő  
testvérének egy távoli városban egy bonyolult agym űtéten átesnie. Ezen a na-
pon háborús emlékeket felidéző  látogatók érkeztek a faluba. Ezen a napon az 
öreg szomszéd krumplit akart ültetni. Ezen a napon valójában nem lenne sza-
bad a kertben dolgozni. 
Az Üzemzavar Christa Wolf válasza egy megválaszolhatatlan kérdésre: Mi tör-
tént akkor, 1986 áprilisában az emberekkel? 
Christa Wolf 1929-ben a ma Lengyelországhoz tartozó Landsbergben született. 
Aki volt Christa T.? cím ű  regénye óta napjaink legjelent ősebb írói közé tarto-
zik. Munkásságáért többek között Heinrich Mann-díjjal (Berlin/NDK, 1963), 
Büchner-díjjal (Darmstadt, 1980), Schiller-emlékdíjjal (Stuttgart, 1983) és az 
Európai Irodalomért osztrák állami djjal (1984) tüntették ki. Ma férjével, a szin-
tén író Gerhard Wolffal az NDK fővárosában, Berlinben él. 

Művei: Kettészelt ég, regény, 1963; Ki volt Christa T.?, regény, 1968; Unter den 
Linden /A hársfák alatt], elbeszélések, 1974;. Lesen und schreiben /jrni és 
olvasni!, tanulmányok, 1972; Till Eulenspiegel, elbeszélések (Gerhard Wolffal 
közösen), 1973; Visszaperelt emlékezet, regény, 1977; Kein Ort. Nirgends / 
Nemlétezó hely. Sehol/, elbeszélések, 1977; Gessammelte Erzáhlungen 
/Összegyűjtött elbeszélések/, 1980; Lesen und schreiben — Neue Sammlung / 
jrni és olvasni — Új gy űjtemény/, esszék, tanulmányok, beszédek, 1980; 
Kassandra, elbeszélés, 1983; Voraussetzungen einer Erzáhlung: Kassandra 
/Egy elbeszélés előfeltételei: Kassandra!, poetikai el őadások Frankfurtban, 
1983; Die Dimension des Autors /A szerz ő  dimenziója/, esszék és tanulmá 
nyok, beszédek és beszélgetések (1959-1985), 1987. 

Magyarul eddig három regénye jelent meg: Ki volt Christa T.?, Kettészelt ég és 
a Visszaperelt emlékezet. 
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F1 .-nak 

„Az ölés és felfedezés közötti kapcsolat sohasem 
hagyott el bennünket. Mindkettő  a földművelés és 
a civilizáció származéka." 

Carl SAGAN 

„A sokáig keresett »köztes lény« az állat és 
az igazán humánus ember kőzött mi vagyunk." 

Konrad LORENZ 

Egy napon, amelyrő l nem tudok jelen időben írni, valószínű leg vi-
rágzottak a cseresznyefák. Valószín ű leg eszembe sem jutott aszó: 
„robban"; a cseresznyefák valósággal kirobbantak, ahogyan egy 
évvel ezelőtt; noha már nem egészen naivan, de azért még minden 
további nélkül nemcsak gondolhattam, hanem ki is mondhattam. A 
flóra tehát kirobbant: egy ilyen mondat még sohasem tükrözte híveb-
ben a természeti folyamatot, mint az idén, amikor is a hosszú, vég 
nélküli telet tavaszi forróság követte. A sokkal kés őbb érkező  figyel-
meztetésekrő l, hogy ti. ne együnk azokból a növényekbő l, amelyek 
azokban a napokban virágzottak, aznap reggel, amikor— mint minden 
reggel — a szomszédék tyúkjainak a mi újonnan telepített pázsitunkon 
való kergetőzésén bosszankodtam, még nem tudtam semmit. Fehér 
Leghornok. Az egyetlen pozitívum, amit az ember róluk mondhat, 
hogy tapsolásomra és kiáltozásomra ijedten s enyhén zavartan rea-
gálnak, de többségük azért mégis felkerekedik, és visszaszalad a 
szomszéd telek felé. A tojásaitokat — gondoltam magamban kárör-
vendve — feltehetően meg tudtátok tartani magatoknak. És annak a 
hatóságnak is, amely régóta, egy nagyon távoli jövőbő l szigorú megfi-
gyelés alatt tan engem — egy szemhunyorítással, semmi egyébbel — a 
tudtára adtam, hogy ezután már semmihez sem fogom kötve érezni 
magam. Szabad leszek tetteimben, da mindenekel őtt érzéseimben. 
Az acél, abban a nagyon távoli jövőben, amelyre eddig minden tevé-
kenységem irányult, megsz űnt, a hasadó anyaggal együtt elégett az 
atomreaktorban. Ritka egy eset — 

Hét óra. O tt , testvérem, ahol most te vagy, pontosan kez-
denek. A nyugtató injekciódat bizonyára már fél órával ezel őtt meg-
kaptad. Most toltak be az előkészítőbő l a m űtőbe. Ilyen lelettel, mint a 
tiéd, elsőként kerülnek kés alá. Azt hiszem, most egy nem túlságosan 
kellemetlen szédülést érzel megkopaszított fejedben. Valójában az is 
most acél, hogy ne tudj határozott gondolatokat alkotni, egyértelm ű  
érzéseket érezni, mint például félelmet. Minden rendben. Ez az üze-
net, melyet én, még mielőtt elaltatnának, egy szorosra f űzött energia-
nyaláb formájában neked továbbítok. Észreveszed? Minden rendben. 
Lelki szemeim elé képzelem fejedet, keresem rajta a legérzékenyebb 
pontot, ahol gondolatom áthatolhat, hogy elérjem agyvel ődet, melyet 
mindjárt feltárnak. Minden rendben. 

Mivel nem tudsz kérdezni: Azok a sugarak, testvérem, amelyekrő l 
én beszélek, biztosan nem veszélyesek. Számomra ismeretlen úton 
hatolnak át a szennyezett légrétegeken, anélkül, hogy maguk is meg-
fertőződnének. A szakszó: kontaminálódnak. (Míg te, testvérem, 
alszol, én új szavakat tanulok.) Sterilen, garantáltan sterilen jutnak el 
a mű tőbe, a te tehetetlen, öntudatlan testedhez, letapogatják, a má-
sodperc tört része alatt azonosítják. Akkor is felismerték, ha még 
deformáltabb lenne, mint amilyennek te mondod. Az ég ő , lüktetőmag 
keresése közben minden nehézség nélkül áthaladnak eszméletlen-
séged makacs védőburkán. Egy, a nyelv eszközeivel le nem írható 
módon, most a mind jobban csökken ő  erőd mellé állnak. Úgy egyez-
tünk meg, erre kell támaszkodnod. Ez fontos — 

Nem voltunk éppen felkészületlenek, de azért a hír mégis 
váratlanul ért bennünket. Nem úgy t űnt-e, mintha már egyszer hallot-
tuk volna? Bensőmben hallottam valakit hangosan gondolkodni, 
hogy: hát igen, miért is mindig a japán halászok. Miért nem egyszer 
mi is? 

A MADARAK ÉS A TESZT 
Tusolás közben könnyelm űen és gondtalanul engedtem testemen 

végigcsorogni a vizet. A számtalan szakért ő  közül, akik most gomba-
mód elszaporodtak (gomba! ebben az idényben élvezhetetlen), min-
degyik azt állítja, hogy a talajvíz még távolról sem — megtörténhet, 
hogy egyáltalán nem is lesz — szennyezett. Patakban a tisztaság. Tu-
solás közben énekelni: neveletlenség. Különben is megnehezíti a kis 
Sanyo típusú rádióból a hírek vételét, melyben a HÍRT minden órában 
újrafogalmazva és részletezve olvassák be. Ó, az a szeszélyes piszt- 

ráng! A radioaktív bomlásanyagokat tároló hal. Attól függ ően, hogy az 
érintett szakértő  a közvélemény elő re megjövendölhető  megoszlás-
ában melyik párthoz tartozott, és hogy optimista vagy pesszimista 
beállítottsšgú-e, azt mondta: Nem. A reaktormag semmi esetre sem 
fog megolvadni. Vagy: Dehogynem. Persze, persze: Ez sem teljesen 
kizárt. Ezután persze az a jelenség lenne várható, melyet a tudósok 
humora oly szemléletesen „kínai szindrómának" nevezett el. Még a 
tüzet el nem oltják — és grafittüzek, testvérem, ezt bizonyára nem tu-
dod, de mi is csak most tudtuk meg, hogy amilyen nehezen keletkez-
nek, ugyanolyan nehezen olthatók el —, míg a láncreakció folyamat-
ban van, a reaktormag aktív maradhat, s akár a föld középpontján is 
átolvadhat, mígnem valamelyest átalakulva, de még mindig sugároz-
va, az antipódáknál újra el ő  nem tűnik. Emlékszel még, testvérem, 
arra a mély lyukra, amelyet a házunk el őtt lévő  nagy homokdombba 
fúrtunk, és melybe — a megfelel ő  figyelmeztetőtáblák elhelyezése 
mellett — egy sörösüveg sósavat süllyesztettünk, melyr ő l azt feltéte-
leztük, hogy képes átjutni az antipódákhoz? Emlékszel még a levélre, 
melyet vízmentesen, celofánba csomagolva az üveg nyakára kötöt-
tünk? A tartalmára? Testvérek —így szólítottuk meg az antipódákat, 
és nyomatékosan megkértük őket, hogy jelezzék címünkre, amelyet 
természetesen mellékeltünk, üvegpostánk kézhezvételét. 

Az ember kifejezetten hálás volt, ha valamit képszerűen tudott 
elképzelni. Nem tudtam belemerülni azon gondolatom taglalásába, 
hogy ti. nem kellett volna-e rögtön elnézést is kérnünk az antipódák-
tól, mert arra kellett figyelnem, amit egy rádióriporter kérdezett egy 
valószínű leg fiatalabb szakértőtő l, aki szíveskedett hozzá a stúdióba 
befáradni: Mit csinálna ő  ma a gyerekeivel, feltéve, ha lennének neki. 
Hát vannak neki. đ , felelte a szakértő , meghagyta a feleségének, 
hogy ma ne adjon a gyerekeknek friss tejet, spenónot és zöldsalátát. 
De —szintén elővigyázatosságból — ne menjen velük se a parkba, se 
a homokozóba játszani. Ekkor, miközben a fogkrémet a tubusból a 
fogkefére nyomtam, mintha valaki hangosan azt mondta volna: Hát 
Igy. Ide kellett jutnunk. 

Én voltam az, aki beszélt. A teszt egyik kérdése kapcsán (meddig 
tudok egyedül lenni anélkül, hogy elkezdenék magammal beszélget-
ni) már harmadnap hangos ön-beszélgetések töredékeit jegyeztem, 
Ilyeneket: Így. Még rendbe teszem a ruhát, de akkor aztán slussz! Ez 
a mai az ötödik nap volt, ekkor kezdtem e! — szigorított feltételek kö-
zött -különböző  emberekhez hangosan beszélni: Lehet, hogy ez 
nektek éppen úgy tetszik! például — 

Nem tudom, milyen fű részfajtát használnak a koponya fel-
nyitásához. Állítólag a varratokat követik, amelyek tudvalevő leg több 
szegmentumra osztják a koponyát. Ha akárjuk, mondta neked az or-
vosod, hogy technikájuk tökéletességét illusztrálva megnyugtasson, 
akkor az ön koponyájának fedelét egyszerűen leemelhetjük, mint egy 
kucsmát, és később ismét visszatehetjük. De ezt az ön esetében 
egyáltalán nem is akarjuk. Azt amit akartak, — egyetlenegy szegmen-
tumot felnyitni, mégpedig azt ott jobboldalt a homlok felett —, azt már 
valószín ű leg megtették. Agyvel őd most nyitva áll el őttük. Lassan már 
itt az ideje, hogy a sebész kezére kezdjek koncentrálni. Az ujjhegyei-
re. Impulzusok, amelyekre nincsenek szavak. Légy nyugodt mind-
inkább elmélyülő  eszméletlenségedben. Szenvedsz? Hova jut a 
szenvedés, amelyet képtelenek vagyunk érzékelni — 

Az élet, mint napok egymásutánja. Reggeli. A kávét a na-
rancsszín ű  mérőkanállal a filterbe mérni, a kávéf őzőt bekapcsolni, él-
vezni az illatot, amely a konyhában bontakozik ki. Még nem jutott 
eszembe, hogy a szagokat tudatosabban érzékeljem, mint eddig, 
nem tudhattam, hogy számodra egyszer majd elvesznek. A kiesések, 
mondta neked az orvosod, nem lesznek minden esetben elkerülhetet-
lenek, de mindenesetre olyan alacsony szinten igyekeznek tartani 
őket, amilyenen csak lehet. A tojást pontosan öt percig főzni, a mes-
terművet nap mint nap megismételni, a stopperóra meghibásodása 
ellenére is. A megtartható élvezetek. Az a váz, mely az életet a holt 
időn is átsegíti. A mecklenburgi barna kenyér metszésfelülete. Meg-
vágott rozsszemek. Egyáltalán: mikor és hogyan tárolhatók a nuklei-
dák — ez is olyan szó, amilyent épp most kezdtem megtanulni — a ga-
bonaszemekben. A hatalmas búzatábla a házunk mögött, amelyet, 
mivel a bodzafák még ritkásak voltak, a konyhaasztal mellő l jól láthat-
tam, telt zöld színében pompázott. Kerestem a megfelel ő  szót, hogy 
kifejezzem állapotát. „Pokróc." Zöld pokróc. Faluhelyen az ember 
állandóan ki van téve annak a veszélynek, hogy archaizmusokhoz 
nyúl. 

Aznap az ég felhőtlen volt. (Miért gondoltam éppen azt, hogy „holt 
idő "?) A te h űs árnyékodban / puha gyepszőnyegeiden / te kedves 
időtöltés, / te kedves időtöltés. Dalok, amelyek évekig, évtizedekig 
nem jutottak eszembe. Azzal a hatósággal, amely kritikus pillantását 
vetette mindarra, amit elfogyasztottam, tudattam, hogy azok a tojá-
sok, amelyek h űtőszekrényemben vannak, még a szerencsétlenség 
előtt fejlődtek a tyúk testében, nem sugárfertőzött füvön és nem fert ő-
zött magokon növekedtek; később egyenesen a kereskedelmi mun- 
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kaszervezetnek szállították le őket, ezért nincs rajtuk pecsét sem, 
így tehát garantáltan frissek. De nem is túl frissek. Nem feltétlenül 
tegnapiak. 

Ó, ÉG, RAGYOGÓ KÉKSÉG. 

Milyen törvényszerűségek szerint, milyen gyorsan terjed a radio-
aktivitás kedvező , illetve kedvezőtlen körülmények között? Kedvező  —
kinek? És vajon használ-e az legalább a közvetlenül a kitörés helyszí-
ne mellett élőknek, ha a radioaktivitás a kedvező  szélviszonyoknak 
köszönhetően elterjed? Ha az atmoszféra magasabb rétegeibe emel-
kedett, és láthatatlan felh őként útra kelt? Nagyanyám idejében a „fel-
hő " alatt semmi mást sem értettek, mint kondenzált vízg őzt. Lehető-
leg fehér, többé-kevésbé szépen formázott, fantáziát serkentő  
képződményt az égen. Siető  felhők, a szelek vitorlásai, ki veletek 
vándorol, ki veletek hajózik... Az eljut valahová. Nagyanyánk 
kommentálja, aki sohasem utazott, hacsak ki nem telepítették. Miért 
vagyunk mi, testvérem, ilyen mozgásigényesek? 

A szilvalekvár, melyet tavaly, a szilvafák termésének terhe alatt 
nyögve magunk főztünk, kedvére lenne. Mindig megszórta cimettel, 
de mi már ebben nem követtük a példáját. b pedig valószín ű leg nem 
tenné a száraz kenyérvéget a zománc kék moslékosvöd гбbe, mint 
ahogyan azt én tettem rövid tétovázás után. Ö a száraz kenyérb ő l 
hétvégére kenyérlevest f őzne mazsolával, lengyel módra, az egyetlen 
főztje, amely nekem nem ízlett. Vétek, mondta — egy szó, melyet kü-
lönben sohasem használt —, vétek kenyeret eldobni, ezt jegyezzem 
meg jól. Az egyetlen jelmondata. Szerény volt a mi nagyanyánk, test-
vérem — 

Mi élünk. Pillanatnyilag nem túl jól, ezt bevallanám neked, 
amennyiben ez érintene téged. Lehet, hogy nem éppen selyem, — de 
valamilyen szálon függ az életed. Egy perlonszálon, gondolom. EI-
képzelhető, hogy egy fémszerszám éppen most halad végig agyhár-
tyádon, valószín ű leg félretolja az agyvel őt, hogy előkészítse a helyet 
egy másik szerszámnak, amelynek a végén egy mikroszkóp van... 
Tegnap, amikor még egyszer beszélgettünk telefonon, nem mesél-
tem el neked, amit nemrég láttam a televízióban: egy komputer, kife-
jezetten az emberi agy m űködésére kifejlesztve, századmilliméterny! 
metszéspontosságra beállítva, azt mondják tévedhetetlenebb, mint 
az emberi kéz. Mi azonban kölcsönösen biztosítottuk egymást, hogy 
a te sebészed tapasztalatára és ujjhegyeinek érzékenységére az 
ember százszázalékosan támaszkodhat — 

Megálltam, kezemben a csészével, amelyet a mosogatóba 
akartam tenni, és egymás után többször is, amilyen er ősen csak tud-
tam, arra gondoltam, hogy: Rábízhatod magad sebészed tapasztala-
tára és ujjhegyeinek érzékenységére. A postára menet megálltam az 
öreg WeiB-szal, és ismét arra kellett gondolnom, hogy inkább hasonlít 
egy kiszolgált kapitányra, mint egy kiöregedett jószággondozóra. 
Kiöregedett? —kérdezte. Isten őrizz! Ebben az évben is etetni fogja a 
szokásos borjúállományt függetlenül attól, hogy a Mildenitzen lehet-e 
horgászni, a falu melletti tó partján pedig lehet-e gombát szedni. 
Nyolcvanhárom év még nem nagy idő. De hogy megéri-e a kilencve-
net, mint az apja... Mi az, hogy! — mondta a felesége, aki két teli vö-
dörrel lépett ki az ajtón. Nem úgy nбz ki, mint aki mindjárt meg akar 
halni! — A tél? Ó, mondta az asszony, az idei telünk valóban nagyon 
kemény volt, nagyon kemény. Napjában többször is kellett tüzelni, és 
a hidegnek egyáltalán nem akart vége lenne. És hogy nem lehetett 
sehova sem menni még a f!úkhoz sem a városba, mert hát s ű rűn-sű-
rűn nem volt busz, az „apjuk" meg, így hívta az öreg WeiBt, a férjét, 
nem engedi el éjszakára, úgy él itt, mintha fogoly lenne. Erre nagy ké-
nyelmesen azt mondta az öreg WeiB, hogy az talán még szebb lenne! 
Az asszonynak otthon a helye. Most maga is hallja, mondta az 
asszony, így megy ez már negyven éve. 

Á képeket azért csak ismernünk kellene, testvérem. Én mindene-
setre túl jól ismerem a képsort a menekült kislányról, aki az édesany-
jával egy istenhátaгбgötti birtokon egy zsellérházban bújt meg, ahol 
csak a parasztasszony volt, aki aztán a kislány édesanyjával majd-
nem egyidőben halt meg tífuszban, amely —mint tudjuk — közvetlenül 
a háború után a mecklenburgi vidéket sújtotta, leginkább azzal, hogy 
a zsellérház tulajdonosa, a jószággondozó WeiB csak ezt az idegen 
lányt találta a házban, amikor a fogságból hazakerült; egy egészen 
fiatal, anyátlan árvát, megfélemlítve, hontalanul — a zsellérházat 
leszámítva - födél nélkül. És hát az élet ment tovább, mondta We!!3 
asszony, olyan a hangsúllyal, mintha azt mondaná: ez szerencsétlen-
ség; és mivel én hajlamos vagyok arra, hogy a nagy szerencsétlensé-
get apró szerencsétlenségekre vezessem vissza, úgy arra is hajla-
mos vagyok, hogy az apró szerencsétlenségeket kiküszöböljem, 
éppen ezért úgy gondolom, hogy egy naponta közlekedő  buszjáratot 
kellene bevezetni. Ó, mondta Gutjahr úr, aki szívesen nevezte magát 
„postaminiszternek", mi mindent nem kellene! Ő  büszke saját előre- 

látására, hogy tudniillik mindig van egy kis pénztartaléka, ha valaki, 
mint például én, egy bizonyos összeget kölcsön szeretne kérni. M!n-
dent lehet, mondta. Mindig lehet, csak akarni kell, igazam van, vagy 
nincs igazam? És hogy éjszaka nem félek-e egyedül a házban. Kit ő l 
ugyan, kérdeztem én, s erre ő  azt mondta: Ebben megint magának 
van igaza. Szívesen meghallgattam már egyszer, hogy ő , egy hadi-
rokkant, hogyan vetődött ide Szászországból, s hogyan tudott 
magának és népes családjának kenyeret és megélhetést biztosítani. 
Szívesen húztam néhány vöröskeresztes sorsjegyet a hosszú, kes-
keny dobozból, a milliós szelvényeket azonban jól eldugta, mondta 
Gutjahr úr, és mindketten nevettünk, majd feltéptem a második boríté-
kot és az orra alá dugtam: öt márka. A mindenét! — mondta Gutjahr úr. 
Nem tudhatta, mekkora szükségem van erre a nyereményre, babo-
násan, mint amilyen aznap voltam. És hogy ezért az öt márkáért 
azután öt űreset húztam, már egyáltalán nem érdekelt. Ebül szerzett 
dolog ebül vész el, mondta Gutjahr úr, és közben gyorsan kiszolgált 
egy fiatal kollégát, aki az istállóban dolgozott; egy ajánlott levélért jött, 
s egy alkoholfelhőt hagyott maga után a kopár kis postahivatalban. 
Taгtásdíjkövetelés, mondta Gutjahr úr. Mióta elvált, még többet iszik. 
A felesége sem ért sokat, de manapság melyik n ő  hagyja magát meg-
verni, még ha az ember tökrészeg is, mondjam már meg! Nagyon ke-
vés, mondtam, és nem tudtam magamba fojtani a kérdést, hogy ti. mit 
szól Gutjahr úr a rektorszerencsétlenséghez. Hát tudja, mondta Gut-
jahr úr, ami megtörtént, az megtörtént. És hogy vajon nem túloznak -e 
el sok mindent? Mindenesetre életében volt már rosszabb helyzetben 
is. És mi történhet még egyáltalán egy öreg, beteg emberrel, mint 
amilyen ö. Mindenre van egy közmondás: Amirő l nem tudok, azért 
nem fáj a fejem. Ő  ehhez tartja magát, és nem is igen figyel a rádió-
ban elhangzó zagyvaságokra — 

A műtét három-négy órát is eltarthat. Alig két óra múlt el, 
testvérem, és érezzük, hogy nyomasztóvá válik. Hogy múlik számod-
ra az idő? Milyen utat tettél meg te, milyen tájon, míg én azt a négy-
-ötszáz lépést teszem meg a postától a házunkig. Valami történt, ami 
arra kényszerített, hogy megálljak. Hé, testvér! Mi az? Elhagyod ma-
gad? Most jól figyelj rám! 1986-ot írunk. Te ötvenhárom éves vagy. 
Az, amit mi életnek nevezünk, itt még nem ér véget. Az ördögbe is, 
nem csak ezek a megtompult, elhalt sejtek vannak benned, amelyek 
halálra unják magukat, állandó önismétlésre vannak ítélve és folyton 
csak ugyanarra képesek: tumort képezni. Hisz itt van még a többi m!I-
lió, de mit beszélek én! milliárd sejt — nem fordíthatsz hátat, nem ezzel 
a kinézéssel, és még véletlenül sem ma! — mondom, milliárd sejt, 
makkegészségesek, igenis, agyvelőd bonyolult szerkezetében külö-
nösképpen agilisek, fölöttébb kiváncsiak, új élményekre várnak, eze-
ket nem hagyhatod egyszer űen cserben, nem szolgáltathatod ki đket 
egyszerűen az elhalálozásnak, csak azért, mert öt percig neked telje-
sen mindegy, hogy mi lesz veled. Holtfáradt vagy, testvérem? Nyo-
morultul érzed magad? Pedig te nem szoktál túlozni. Csak mert nar-
kózisban vagy, gondolod, hogy csendben odébbállhatsz? Hogy nem 
veszi észre senki? Az is lehet, hogy az életered enyhén törékeny. 
Ezért is lett ez a pótvezeték felállítva, mert ami duplán van megvarrva, 
az jobban tart, mint ahogyan anyánk mondaná. (Vigyázz nekem a kis-
testvéredre!). De most aztán ki kell tartanod. Nem szabad ellankadni, 
testvérem. Kitartás. Igen, így. Én most egy kicsit meghúzom, már 
láthatlak, mind közelebbrő l, mind tisztábban. Most egészen közelr ő l 
Így. Ezzel megvolnánk. Kérlek, ezt többet ne csináld! Ez ellentmond 
megállapodásunknak. 

Fogadjunk, hogy a m űszerek egyáltalán nem jeleztek? Még meg 
sem rezdültek? Nagyon goromba szerkezetek, de különben mihez is 
ta пΡhatnák magukat a sebészek. A látóideget, amely sajnos az operá-
ciós felület közvetlen közelében halad el, egész id ő  alatt alapos ellen-
őrzés alatt tartják majd, ígérik. Nincs kommentár. Avagy képzeletben 
hasonlítsuk a látóideget annak a cérnának az er ősségéhez, amellyel 
otthon a leszakadt gombokat szoktuk felvarrni? Te mesélted, hogy 
mondták, a látóidegre nem leselkedik semmilyen idült veszély. Egy 
szót sem tovább a látóidegr ől, egy felet sem. Honnan tudjam, hogy 
mindazt, amit magamnak lopva elképzelek,. valamely érzékeddel, 
vagy érzékeiddel nem szívod-e fel magadba. Látni-hallani-szagolni-
-ízlelni-érzékelni — ez lenne minden? Ki hiszi! ilyesmit? Nem valószí-
nű , hogy egykor ilyen érzéktelenül küldtek volna bennünket útra. Még 
akkor sem, ha egy beépített G-M-számlálócs đ  iránti igény nagyon 
merészen hangzik, lehet, hogy humorosan is. Ki tudta volna évmilliók-
kal ezelőtt előrelátni, hogy egyszer majd éppen az fogja az emberi-
ségnek, mint fajnak az átélési esélyeit megjavítani — 

noha másfelől egyáltalán nem akartam sürg ősen megtud-
ni, hogy a házunk előtt levő , különösen dús zöld pázsit ma hogy fest a 
G-M-számlálócső  skáláján. De azt a néhány gyermekláncf ű -levelet, a 
legkisebbeket, a legfrissebbeket, melyeket elmenőben szokásból 
leszedtem, hogy, mint már egy ideje minden nap, ebédre salátát 
készítsek belöle, mégis inkább eldobtam. Különben is egyértelm űen 
ezt ajánlotta minden órában úgy a kis- mint a nagyrádióm, amelyek 
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különböző  állomásokra voltak beállítva: semmi zöldségfélét. A gyere-
keknek ne adjunk friss tejet. Egy új veszély neve került be a köztudat-
ba: JÓD 131. Kiderült, hogy a pajzsmirigy az egyik legérzékenyebb 
szervünk, amely képes a radioaktív jódot tárolni. Azok az emberek, 
akik a legvalószínűtlenebb tö гténéseket is előrelátják, tegnap óta az 
egyik rádióállomás épülete közelében fekv ő  gyógyszertárakban fel-
vásárolták az összes jódtablettát. Ez, magyarázták nekem, se nem 
szükséges, se nem tanácsos. Igaz ugyan, hogy a normális jód elzárja 
a pajzsmirigyet a rossz el ő l, de... 

Ekkor azonban mégis sürg ősen telefonálnom kellett Berlinbe, de 
már ők is hallották. Leveles zöldségféléket különben sem lehet kapni, 
és a gyerekeknek sem ad már friss tejet, mondta a fiatalabbik lá-
nyunk. (0, ájtatosság nélküli gondolkodásmód teje, keser ű  ital...) 
Tegnap délután ugyan még volt velük a homokozóban, de aztán saj-
nos megfürdette őket. Hát én nem hallottam? A gyerekeket tusolni 
kell, miután kintrő l bejöttek. A fürdő  ugyanis megpuhítja a bőn, kitágít-
ja a pórusokat, és alaposan belemossa a radioaktivitást a testbe. 
Túlzás? Ha az ember tudná. 

Érdeklődtem a hangja után. Olyan furcsa volt. Azt mondta, a 
hangja pontosan olyan, mint amikor az ember éjszaka nem alszik. És 
most persze én úgyis kíváncsi lennék, hogy miéi nem aludt az 
éjszaka, hát ezét inkább megmondja rögtön magától, hogy hozzá 
csak most jutott el a hír, hogy már minden kés ő , és akkor itt feküdt a 
két gyerek az ágyban, és nem bírta elviselni a gondolatot, ezért nem 
aludt, és ha tudok, mondjak jobb okot az álmatlanságra. 

Igen, mondtam. Nem. Másfel ő l — 
Anya! — mondta ekkor, hagyjam már végre abba. Ne legyek már 

naiv. Hiszen tájékozott vagyok a dolgokban; vagy? Ezek nem tanul-
nak semmibő l, mondta a fiatalabbik lányom. Ezek mind betegek. 
Vagy minek kell még megtö гténnie, mint hogy kiöntik a tejet, ezerliter-
számra, és hogy az embernek félnie kell, hogy a különösen egészsé-
ges élelmiszerekkel különösen gyorsan megmérgezi a gyerekeit. Mi-
közben a föld másik féltekén a gyerekek éhenhalnak, mert pontosan 
ezek az élelmiszerek hiányoznak nekik. 

Miközben egy ideig egyikünk sem szólt semmit, ismét úgy t űnt ne-
kem, hogy gondolataink egy módfelett trükkösen elrejtett titok körül 
keringenek. Gondolataimban olyan képek vonultak egymás után, 
amelyeket nem szándékozok leírni. Közben azért meg kellett ön-
magamtól kérdeznem, hogy ezeket a képeket, amelyek bennem fel-
merültek, nem kellett volna-e már régebben sokkal élesebben és ön-
magammal szemben is kíméletlenebbül megírnom, de ugyanakkor 
tudtam, hogy nem ez volt a kérdés, s noha éreztem, hogy minden, 
ami bennem végbemegy, egészében határozatlan marad, minden ér-
telemben az, s ismételten megcsodálhattam, hogy holdkóros bizton-
sággal kapcsolódik mégis minden egymásba: a legtöbb ember igénye 
a kényelmesebb élet iránt, a többség hajlandósága, hogy higgyen a 
dobogókon álló szónokoknak és a fehérköpenyes férfiaknak, minden-
ki egyetértés-akarása és ellentmondás-félelme úgy t űnik, megfelel a 
kisebbség hatalomvágyának és arroganciájának, nyereségvágyának, 
gátlástalan kíváncsiságának és önimádatának. Mi volt az, ami nem 
stimmelhetett ebben a számadásban. 

Megkértem a lányomat meséljen még valamit, ha lehet, a gyere-
kekrő l. Ekkor hallottam, hogy a kicsi egy szárnyascsavart húzott a 
hüvelykujjára és felemelt kézzel peckesen járt fel-alá a konyhában, 
miközben azt hajtogatta: én paprikajancsi, én paprikajancsi. Fel-
villanyozott az, amit hallottam. Honnan tudhatja már most, mi az a 
paprikajancsi. És hogy az szokásos-e, hogy egy másfél éves gyerek 
szerepet váltson. Nemcsak magát változtatja át, mondta a lányom, 
hanem a tárgyakat is. A habverő , amelynek a fejére egy konyharuhát 
tesznek, öregasszony lesz, aki a konyhaasztalon táncol, és ha Marie 
egy másik konyharuhával rácsap, és az öregasszony jajgatni kezd, 
akkor a kicsi sírvafakad, hogy azok a nagy könnycseppek csak úgy 
görögnek végig az arcocskáján, és akkor abba kell hagyni a játékot. 

Ilyenek a kisfiúk, mondtam. Mi mindent kell velük csinálni, hogy 
megkeményedjenek. 

Ezt, mondta a fiatalabbik lányom, kés őbb megbosszulják, bizto-
sak lehetünk benne. Akibő l kiűzik a képességet, hogy másokat 
szeressen, annak kés őbb másokat kell megakadályoznia, hogy sze-
ressenek. 

A kicsinél azonban, mondtam, vigyáznunk kellene. 
Csak a testemen keresztü!, mondta a fiatalabbik lányom, és aztán 

Marie-ról mesélt. Marie-nak van egy barátja, egy bizonyos Julius. 
Majdnem minden nap hazahozza az óvodából, és akkor a két kicsi 
leül egy padra, távol a többiekt ő l, kéz a kézben, és úgy kérdezgetik 
egymást: Te a barátom vagy? A barátod vagyok. Te is az én barátom 
vagy? És akkor ugyanazt a szelet kalácsot eszik és ugyanabból a 
csészébő l isznak, a kicsi meg odaáll eléjük, csíp őre tett kézzel, 
s irigykedve és gyanakodva hallgatja őket. 

Hallod, mondtam, Shakespeare és a görög tragédiák teljesen hi-
degen hagynak, ha a te gyermektörténeteid hallgatom. Egyáltalán  

tudod-e, hogy a hatvanas években, az atomfegyverek esetében vég-
zett légköri mérésekor a sugárzás szintje állítólag magasabb volt, 
mint most. 

Te aztán tudsz vigasztalni, mondta a fiatalabbik lányom - 
Milyen különös, hogy görögül A-tom ugyanazt jelenti, mint 

latinul In-dividum: oszthatatlan. Akik ezeket a szavakat megalkották, 
nem tudtak sem az atomhasadásról, sem a szkizofréniáról. Honnan 
hát akkor ez a modern kényszer, amely befolyásolja a mind kisebb 
részekre való bomlást, az ókorban még oszthatatlannak vélt szemé-
lyekrő l való teljes személyiségjegyek leválását — 

Vajon az agyvel ő , az egyetlen emberi szerv, amely — a szív 
és a tüdő  mellett — alvás közben is aktív marad, a legmélyebb narkó-
zisban megnyugszik-e? Vajon képes-e legalább csak órákra is abba-
hagyni az ingerforrások szüntelen keresését, és, ha környezete nem 
közvetit számára valódi ingereket, merít-e pótforrásókból? Hatalmas 
túltengő  energiáját pótproblémákra fecsérelni: ez nem kutatható ki, 
tehát téves a kérdésfelvetés. Azoknak a férfiaknak az agyvelejében, 
akik az atomenergia úgynevezett békés felhasználását dolgozták ki, 
egyetlen sebész sem tudna behatolni addig az ideggócpontig, amely-
nek nincs nyugta. Ennek tartós ingerültségét csak csökkenteni lehet, 
kifejezetten az ilyen fajsúlyú problémák taglalásával, amelyekkel a 
megfékezhetetlen atomot megfékezni igyekeztek. E cél nélkül, te-
szem fel magamban kísérletképpen, ezek az emberek nem tudtak 
volna magukkal mit kezdeni, mértéktelenül szenvedtek volna túlteng ő  
agytevékenységük miatt — 

Te most, testvérem, igazságtalannak fogsz tartani engem, 
s tudod jól, hogy én félek, igazságtalannak lenni, vagy annak t űnni; de 
tudod-e, miért? Mert mindenkivel szemben igazsággal igyekszem 
mások könnyen sebezhetö igazságtalanságát magamtól távol tartani. 
Majd egyszer megmondom neked— később; nem ma; ma nem — hogy 
azokat az embereket, akik a békés atom után kutatnak, egy utópia 
vezérelte: örökre elegend ő  energiát biztosítani mindenki számára. 
Idejében rájöhettek volna, hogy vannak veszélyek is. Mikor volt el ő -
ször dolgom az ő  ellenfeleikkel? Várj, gondolkodom egy kicsit. A het-
venes évek elején, amikor az erőművet Wyhlnek hívták, de a végén 
nem építették fel. Azokat a fiatalokat, akik az atomenergia „békés" 
felhasználása esetén felmerül ő  veszélyekrő l először adtak az embe-
rek kezébe adatokat, kinevették, ráncba szedték, majd meg is rend-
szabályozták őket. Még a tudósok is, akik saját munkájukat, remélem: 
utópiájukat, védelmezték. „Szörnyek"? Ugyan kérem, mondtam, 
honnan lennének szörnyek? Korunk utópiái szükségképpen szörnye-
ket hívnának elő? Mi is szörnyek voltunk-e, amikor egy utópiáért --
igazságosság, egyenl őség, emberiesség mindenki számára — ame-
lyet már nem akartunk tovább halasztani, legy őztük azokat, akiknek 
nem állt (áll) érdekében ez az utópia, és saját kételyeinkkel azokat, 
akik kétségbe merték vonni, hogy acél szentesíti az eszközt? Hogy a 
tudomány, az új isten mindannyiunk számára talál megoldást, amely-
ért majd felnézünk rá? Rosszul tettem fi! a kérdést? Mivel már napok, 
hetek óta eredménytelenül keringek e valószín ű leg rosszul feltett kér-
dés körül, nem használtam-e túl sokszor azt a kibúvót, melyet a mai 
nap biztosított, hogy ne kelljen a téves kérdésfeltevésekkel teli, bátor-
talan megközelítésekbe belegubancolódott, nem kielégít ő , s éppen 
ezért számtalan újrakezdésbe belerekedt kéziratommal foglalkoz-
nom. A legnagyobb fájdalom csúcsait egyszerre keresik, de menekül-
nek is tő le; tudnom kellene, testvérem, honnan ered a szétszórtság 
érzése; megérteni — ó, istenem, meg tudom érteni, különösen 
ha igyekszünk kitérni el ő le, egészen a kozmoszig, vagy akár az 
atomig — 

Azon tevékenységek listája, melyeket a tudomány és tech-
nika emberei feltehet ően nem gyakorolnak, vagy — mintegy kénysze-
redetten — időfecsérlésnek tekintenek: csecsem őt tisztába tenni, 
főzni, gyerekkel az ember karján vagy a kocsival bevásárolni menni, 
ruhát mosni, teregetni, összeszedni, összehajtogatni, kivasalni, fol-
tozni, söprögetni, feltörölni, padlót fényesíteni, porszívózni. Port töröl-
getni. Varrni. Kötni. Horgolni. Hímezni. Mosogatni. Mosogatni. Moso-
gatni. Beteg gyereket ápolni. Neki meséket kitalálni. Dalocskákat 
énekelni. — És én, e tevékenységek közül hányat tartok én is id ő- 
fecsérlésnek? 

Olvastam: Az embert, aki még nem tökéletes és nem teljes lény, 
úgy is definiálhatnánk, hogy aktívan keresi saját optimális fejl ődésé-
nek az útját. Én — az az énem, amely gondolkodás céljából el szokott 
szakadni tő lem — nagyon furcsán éreztem magam a bodzabokrok kö-
zött, újra meg újra rögzítve magamban a zöldel ő  búzatábla képét, 
ahogy nagy hullámokban lenyúlik egészen a tóig, egy kép, amely ha 
nem lenne, hiányozna, és önmagam kérdezgetve: Mit akar az em-
ber? Én, testvérem, azt gondoltam magamban: Az ember nagy érzel-
mekre vágyik, és azt akarja, hogy szeressék. Punktum. Titokban ezt 
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mindenki tudja, és ha ez nem adatik meg neki, vagy nem sikerül, vagy 
megtiltják neki, hogy a legmélyebbrő l jövő  vágyait kielégítse, akkor al-
kot — nem ö: mi — alkotunk magunknak pótlólagos kielégüléseket és 
egy pót-élethez kötjük magunkat; életpótlék, az egész lélegzetelállító-
an expandáló hatalmas technikai világ csak a szeretet helyettesít ője. 
Minden, amit haladásnak neveznek, és amihez én is ragaszkodom, 
testvérem, függetlenül attól, hogy akarom-e vagy sem, nem más, 
mint segédeszköz, hogy nagy érzéseket váltson ki (..... ha  azén ne-
héz gépem a combomhoz ér, mérhetetlenül több vagyok, mint vézna 
kis főnököm ...") — mondhatnánk; mi lennénk az utolsó generáció, aki 
azt hiszi, nagy érzéseket csak egy másik ember válthat ki bennünk, 
minden más csak b űnös, fajtalan szenvedély — 

de akkor ismét csöngött a telefon, s én rohanok, ahogy 
csak tudok, a hátsó ajtón be a házba, végig a még téli hideget árasztó 
folyosón, az előszoba sötétségén át be a nagy szobába, ahol a piros 
készülék, áldassék meg, a faládán áll; mikor fülemhez tehettem végre 
a kagylót, a feleséged hangja, azén sógorn őmé, közölte velem, hogy 
még nincs hír fel ő led. Még mindig m űtenek, mondta neki az ápolón ő . 
Tizennégy óra előtt nem valószín ű , hogy a szobádba visznek. Hosszú 
idő , állapítottuk meg mindketten, hat óra, ez már rengeteg id ő , és nem 
kérdeztük meg hangosan magunktól, hogy miért ta rt  ilyen hosszú 
ideig az operáció, egyáltalán, csak a legszükségesebbet beszéltük, 
mert mindketten attól féltünk, hogy egy feleslegesen kimondott szó 
átszakítaná azt a gátat, amelynek most még tartania kell. 

Az elülső  verandán keresztül ismét kimentem a szabadba, csak 
még előbb gyorsan meg akartam nézni az ablakpárkányon lév ő  
virágcserepeket, és kellemes meglepetésben volt részem: kikelt a 
zucchinim! Nyolc cserépben tizenhét csíra. Mindegyiket a kezembe 
vettem, sokáig nézegettem a halványzöld összesodrott levelecské-
ket, mindegyiket külön-külön; néztem, hogyan bújik el ő  úgymond a 
könyökével, vagyis hát a szárával a földb ő l, és csak később, az elkö-
vetkező  néhány napban egyenesedik majd ki, kibontja levelét, mely-
nek hegyén még ott van a tökmaghoz hasonló mag, amelyb ő l kifejlő -
dött — egy folyamat, amelyet nem értek; melyet úgy gondolom, egyet-
len ember sem ért igazán. 

Könnyek? — Az idegek, testvérem, bármi legyen is az. 
Csupán az idegek. Történjen már valami ezzel az átkozott felh ővel, 
essen le, oszoljon szét, vagy mit bánom én. Hagyjanak az orvosok 
már egyszer téged békén. Legyen megint minden úgy, mint ahogy 
eddig volt — 

„Azoknak a jele, akik azén nevemben prédikálnak: puszta 
kézzel kígyókat fognak meg, és ha valamilyen mérget isznak, semmi 
bajuk sem lesz tő le..." (Ezek szerint az is b űn, bűnrészesség lenne, 
ha az ember megmondaná, amit tudni vél, és — noha ez sért ő  lehet —
megnyugvást érez közben. Csak mert tudja? Mert kimondhatja? És 
hallgatni nem lenne-e ugyanilyen nyomorult dolog? Valójában milyen 
kutyaszorítóban vagyunk mi mindannyian testvérem?) 

és amikor o tt  álltak", mondta egy ember a rádióban, „szemlá-
tomást felemelkedett, és egy felh ő  eltakarta őt a szemünk elő l, és fel-
ment a mennybe. A térrđl és idő rő l alkotott fogalmaink érvényessége 
megszűnik isten mindent átfogó valósága láttán. Krisztus az atyához 
ment. Ez azt jelenti, hogy ő  vette át a hatalmat. A föld urai mennek, a 
mi urunk jön. Jézus Krisztus azúr. Ismét el fog jönni. 6 fogja befejezni 
a világot." 

Príma, válaszoltam a rádiónak. De talán nem is kellett volna ilyen 
határozottan. Ha tehát már ősidők óta belénk ivódott a fölé- és alá-
rendeltség szükségessége, hogy ezért kell magunknak isteneket is 
kitalálnunk; s ha (tettem hozzá én, saját életemet meggondolva) vég-
hez is tudnánk vinni azt, hogy megszabaduljunk az istenimádattól, 
még akkor is ki lennénk szolgáltatva az embereknek, az eszméknek, 
az eseményeknek való alárendeltetésnek — hol van hát akkor, testvé-
rem, a menekülés útja (hotelekben zöld alapon fehér nyíllal jelölik)? A 
vészkijárat — 

Hogy kifáradtam, testvérem. A kikapcsolódást nyújtó lehe-
tőségek mindegyikét kimerítettem. Egyszer űen ülve maradtam a 
konyhaasztal mellett és azt tettem, ami leginkább nehezemre esett: 
vártam. Természetesen nem tudhattam, hogy az a sok pillanat közül, 
amelyekbб l egy műtét áll, és amelyek közül azért egyik sem teljesen 
veszélytelen, melyikben dő lt el szaglóérzéked sorsa. Szagok el őállí-
tásában — az orrban lev ő  szaglósejteket leszámítva, amelyek nem sé-
rültek meg —részt vesz az olfaktorikus cortex is. A falmélyedésekben 
éli hüllбknél a három távolra ható érzék — látás, hallás, szaglás — kö-
zül a szaglás fokozatosan veszíteni kezdte jelentéségét; mikor a hül-
I6k kipusztultak, az eml ősök vették át a terepet, s azok szárazföldi, 
nappali állatokká váltak. Mivel az evolúció — másképp mint pl. a tech- 

nika — a szelekció által egyszer létrehozottat nem semmisíti meg, 
hanem továbbfejleszti, úgy nekünk is hátrahagyta három agyvel őnk 
egyikeként a kígyók és krokodilok agyvelejét. Életünk rituális és hie-
rarchikus aspektusát állítólag er ősen befolyásolja ez az R-komplexus, 
melynek bizonyos mértékben még dinoszauruszi funkciókat is el kell 
látnia agyunkban: irányítja az agresszív viselkedést... Az evolúció 
későbbi folyamán, mikor megjelennek a zárt csoportok, ismét sürgő-
sen szükségessé válik a szaglóérzék, a szag, a megkülönböztethet ő  
jegy felismerése. (A méhek megölnek kaptárjukban minden idegen 
méhet, melyet szagáról ismernek fel.) Az emberi populációban van-
nak olyan egyedek, kiknél — ezt a tulajdonságot őseiktől, az emlősök-
tő l örökölték — a szag a szexiális izgalom kiváltójaként vagy fokozója-
ként nagyobb szerepet játszik, mint másoknál: erre ismét második 
agyunk van kihatással, a bennünk rekedt eml ősé, az a limbikus 
rendszer, melynek összetevő i az olfaktorikus kéreg és a hipofízis: 
gondolataimmal és meghatározásaimmal, testvérem, mindinkább kö-
zeledek ahhoz a kritikus ponthoz, melyet a sebészed Iát maga el ő tt, 
nekem azonban még az agy anatómiai térképe segítségével be kell 
tájolnom magam. Állítólag azon az érzékeny területen jönnek létre a 
nagy érzelmek, a hatalmas szenvedélyek, a keserves csalódások... 
Az evolúció valószín ű leg már nem tartotta olyan fontosnak, hogy 
szelektálja azokat az emberi mutánsokat, akiknél elt űnt a szag és a 
szexualitás között szoros kapcsolat... Err ől tehát nem fogunk beszél-
ni. Ha jól értékelem, testvérem, a szaglás egy olyan érzék, amely 
visszafejlбdőben van. Csak napok múlva fogod hiányát észlelni, 
akkor is a legbanálisabb esetek egyikében, mikor észreveszed, hogy 
borotvakölnid szagtalan lett. Az els ő  idđben más, sokkal szembet ű -
nőbb panaszok elterelik róla a figyelemed. Ideghálózatodnak azon út-
jai, amelyek arra szolgálnak, hogy feldolgozzák a szagokat, alkotó-
elemeikre bontsák őket, és annak a neocortexben elhelyezked ő  
összehasonlítási alapnak egyes pontjait felvillantsák, amely aztán 
azonositja számodra: „Ibolya". Vagy: „Üveg" — most ezek az utak 
nálad parlagon hevernek, a sebész majd nem gy őzi eleget sajnálkoz-
va vonogatni a vállát, ha ezt, mikor felbontotta a kapcsolatot a szagló-
rendszer és a neocortex között, észrevette. A nehezebb feladatok a 
hipofízisben még el őtte állnak, ahol is tevékenységének egyszerre 
kell roppantul elővigyázatosnak, de ugyanannyira radikálisnak is len-
nie (a hipofízis mint a „fó mirigy", mely uralja az ember bels ő  elvá-
lasztású rendszerét). A sebész tudatában van annak, hogy milyen 
következményekkel jár a hipofízis szövetének megsértése, de tuda-
tában van bátortalansága következményének is, ha ugyanis véletle-
nül egy tumorsejtet hagyna az immár egészséges környezetben — 

Egyszerre csak azt vettem észre, hogy kezeimet össze-
kulcsoltam, de olyan szorosan, hogy ujjaimat csak nehezen tudtam 
szétválasztani, és a hátam meg a derekam is nagyon fájt. Gyorsan 
felugrottam és elkezdtem lazító gyakorlatokat végezni. Közben egy 
dallam jutott eszembe, amelyhez egy id ő  múlva három szó kapcsoló-
dott: ,,...kit régen láttam..." Az egész szöveget nem tudtam felidéz-
ni, mert mindig egy kérdés tolakodott az el őtérbe: Hol van Ábel, a 
testvéred? — Ki kérdezi? Ki az, aki benns őmben ezt a sorsdöntő  kér-
dést teszi fel. Ki meri feltenni az ellenkérdést: Nekem kell-e testvérem 
ő rének lenni? 

Mintha földbe gyökerezett volna a lábam, úgy álltam a konyha kö-
zepén, és először értettem meg, kogy az a második, az ellenkérdez ő  
nem alakoskodik. Nem tudja el őre a választ. Nem. Nagyon megle-
pődve, csodálkozva áll a pusztaság közepén, és kérdezi: Nekem 
kell-e testvérem ő rének lenni? Ez új lenne. S ha a válasz „igen" len-
ne, akkor még igazán megdöbbentő  is. Vajon Káin képes -e egysze-
rűen tovább tenni a dolgát, mint azel őtt? Rosszhiszemű , irigy, sóvá-
rog az elsőszülöttség előnyeire, arra, amit az jelent: az apa kizáróla-
gos szeretetére, és annak megtestesít бjére, a vagyonra — 

Délután egy óra. Testvér, mit csinálnak veled. 
A telefon; már éppen ideje volt. Hallom a legeslegfontosabb szót: 

normális. Azt mondta az ápolón, hogy egészen normális? Val бban? 
Nem kell már tovább aggódnunk? 6. Tényleg. Én tudtam ezt. Te is? 
Természetes, hogy még nincs ébren. Ez a legkevesebb, nem gondo-
lod? Azt mondják, testvér, hogy a körülményekhez képest jól vagy. 
Készen voltam áldani a körülményeket. 
...volt egy felhő , melyet sokáig néztem 
nagyon fehér volt és borzasztóan magasan 
és mikor felnéztem, már nem volt ott... 

Készítek magamnak valami ennivalót. Most már van türelmem, 
hallgatni a rádiót. Svédországban tovább csökken a leveg б  sugár-
szennyezettsége. A talaj radioaktivitása azonban emelkedett. 

De elébb még fel kell hívnom a barátn őmet. Megmondtam neki, 
amit épp most tudtam meg a testvéremr б l. Végre, mondta. Nagyon jб . 
Közel álltok egymáshoz? — 6 az én tökéletes ellentétem, mondtam. 
Nagyon közel áll hozzám. —Megkérdezte, hogy most tulajdonképpen 
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mit kezdek a veteményeimmel, s én azt mondtam neki: Ha én azt tud-
nám! — Lehet, hogy a felezési id őket illetően a végén még valóságos 
szakértők leszünk, mondta. Van neked legalább halvány fogalmad ar-
ról, hogy a céziumnak mennyi a felezési ideje? Vagy a stronciumé? —
Ezt még biztosan tudatják majd velünk, mondtam. Állítólag vannak 
olyan nukleidák, melyeknek százezer évre van szükségük, hogy el-
jussanak ahhoz az átkozott felezési id őhöz. — Erre ő  azt mondta: 
Obszcén, nem gondolod?, és felnevetett, hátborzongató volt, soha-
sem szerettem a nevetését. Fokozatosan, mondtam neki, kezdem a 
kacagását is megérteni. A valóság utolérte a nevetésemet, nem gon-
dolod?, kérdezte, és én azt mondtam: Hát közülbelül. — Nos, mondta, 
most már nem állíthatják, hogy minden dolgot, minden problémát meg 
tudnak oldani. Így szemlélve a dolgokat, ennek is megvannak a maga 
pozitívumai, nemde? —kérdezte. Mivel már úgyis megszoktuk, hogy 
fordítva gondolkodjunk? — Erre én mondtam, hogy ebben azért nem 
lennék annyira biztos. Valamilyen erőbő l azért mindig talpraáll az a 
hit, hogy a technika mindenki számára talál egy megoldást. —Igen, 
felelte. Különben észrevettem-e, hogy a minden órában elhangzó 
rossz hír hallatán valami ágaskod!m bennem? —Sajnos igen — mond-
tam. — Na látod — mondta —, akkor már ketten volnánk. Szóval meg 
kellene vizsgálnunk az egész ügyet a mi b űnrészességünk szem-
pontjából is. — Kicsit nagy a követelmény — mondtam. — Kollektív fele-
iбsség? — javasolta. — Te mondtad — válszoltam. 

... de az a felhő  csak percekig virágzott, 
és mikor felnéztem, már el is t űnk a széllel. 
Remélhető leg. Remélhető leg csak a percek; egyedül csak erre 

tudtam gondolni, noha ez csak egy dal volt, még abból az id őbő l, mi-
kor a felhők még fehérek voltak és költészetbő l meg kondenzált víz-
gőzbő l álltak. De most, gondoltam, miközben a hajában f őtt krumplit 
hámoztam, kíváncsiak lehetünk majd arra, ki !esz az a költ ő , aki elő-
ször merészel egy fehér felhőt megénekelni. Egy egészen más anya-
gokat tartalmazó, láthatatlan felh ő  köti le most érzelmeinket — de 
egészen más érzelmeket. És, gondoltam sötét kárörömmel, a költé-
szet fehér felh őjét az archívumba utasította. Máról-holnapra sikerült 
neki ezt, és kis hiján minden varázst megtörnie. 

Sült krumpli. Tükörtóján. Zöldsaláta. Tej. „Az egyszer ű  étkek a 
legjobbak. Végre, kedvesem, a hangod is el őkerül. Egy teljes napra 
és éjszakára lesz majd szükségünk, hogy megbeszéljük mindazt, 
amit ezen a héten megéltünk. Nem fogom a szemedre vetni, hogy az 
időpont, amelytő! távol kerültünk, nem volt éppen a legkedvez őbb. 
Hallottam, hogy ahol most vagy, ott a reaktorszerencsétlenség után a 
káros anyagok hatásfoka magasabb, mint itt, ahol most én vagyok. 
Fel kéne rajta háborodnunk? Nyugtalankodnunk? Engedjük meg, 
hogy érzelmeink összekuszálódjanak; vagy, ami még rosszabb, mint 
jelentékteleneket fojtsuk magunkba őket? Jelentéktelenek? — a G-M-
számlálócső  értékeihez viszonyítva? Tudom, mit akarsz mondani. De 
ne mondd! Úgy döntöttem, holnaptól csökkentem a tejadagot, és nem 
fogok zöldsalátát enni. Elhatároztam, hogy ma még le!kiismeretfurda-
Iás nélkül fogok mindenbő l enni és inni. A bensőmben mind gyakrab-
ban szót kérő  hatóság felkérés nélkül kezdte nekem kiszámítgatni, 
hogy a mai nap étkezéseinek kései következményei milyen korban 
fognak utolérni, feltéve, ha a fogyasztott élelmiszerekben van radio-
aktív anyag, melynek felezési ideje... Itt a bennem lakó csendes, de 
kitartó számolgató változó értékeket nevezett meg, és én hallottam 
magam, amint kajánul felnevetek. Harminc év? Ah, jobbik énem! Ko-
molyan gondoltad, hogy ezzel megijeszthetsz? Ma el őnyös dolog id ő-
sebbnek lenni. Mondd meg, de őszintén, szeretnél ma húszéves 
lenni? Tíz? Az iszony spontán megny!Ivánulása: Csak azt ne! Ez még 
a legbizalmasabb ellenfelemnek is tökéletesen elég volt. Hagyott nyu-
godtan enni, majd mosogatni. A rádió bemondta a pontos id őt: tizen-
három óra negyvenöt perc. Ekkor láttam magam, ahogy ott állok, a 
konyharuha még a kezemben van, és teli torokból énekelek. Egy dalt 
az örömrő l. Örömittasan lépünk be, ó, uram, a te szentélyedbe. Hát 
ez meg már megint mit jelentsen, kérdeztem durcásan önmagamtól. 
Öröm! Öröm — 

Mivel ezt a jelet tudatom legmélyebb rétegeib ő l sem tud-
tam magamnak megmagyarázni, úgy döntöttem, hogy majd egyszer 
megkérdezlek téged, testvérem, hogy ezen a napon, amely addigra 
már a múlté lesz, tulajdonképpen mikor is ébredtél fel narkózisodból. 
Tizenhárom negyvenötkor? — kérdezhetnéd. Várj csak! Igen. Ez fölöt-
tébb lehetséges. Nagyon messze, teljesen elmosódva, mintha észre-
vetted volna a föléd hajló orvos arcát, emez meg már valószín ű leg 
majdnem kiordította a lelkét, mire megértetted a kérdést: Lát engem? 
Lát engem? És hogy nem tudtál neki — minden erőfeszítésed ellenére 
sem — felelni, mígnem eszedbe jutott, hogy igenlően ints a szemed-
del. Lát! Hallottad? Látok, suttogtad még egészen rekedten, mert az a 
cső , amelyet az altatás miatt le kellett vezetni a légcsövedbe, enyhén 
megsértette a hangszálakat; de azok meg fognak gyógyulni. Igen, 
mind érthetőbben tudod mondani, végül már olyan hangosan is, hogy  

én is megérthetem a telefonban, már holnap: Látok. És az aszó, hogy 
tátok néhány napig a maga sokrétű  és átfogó értelmében jelen lesz 
életünkben. 

Egy nap. Egy nap olyan, mint ezer év. Ezer év olyan, mint egy 
nap. Honnan tudták ezt az öregek? Az elszabadult legkisebb 
anyagrészecskék arra kényszerítenek bennünket, hogy gondosabban 
bánjunk a legkisebb időegységekkel. Most aztán fáradt vagyok, hal-
lottam, amint mondtam önmagamnak. Most aztán feltétlenül le kell 
pihennem. Azt sem akartam már hallani, hogy a lakosság evakuálá-
sát a reaktorszerencsétlenség közvetlen közelében lév ő  települések-
rő l még szombaton délben elkezdték és néhány órán belül be is fejez-
ték. Aznap délben nem akartam már még ezeket a képeket is magam 
elé képzelni. „Evakuáció", ez, testvérem, egy olyan szó, amelyet 
egész életünkben nem tudunk saját élményeinkt ő l elkülöníteni. Itt a 
képek sora összeolvadt az érzelmekkel, úgy vés ődött be emlékeze-
tünkbe. Mikor már végre feküdtem, igyekeztem megszabadulni annak 
makacs képzetétő l, hogy te most hogy fekhetsz ott bekötözött fejjel, a 
különböző  vezetékekkel, amelyek a vénádhoz vannak kapcsolva. 
Nem akartam elképzelni a szenvedéseket sem, amelyeknek jelent-
kezniük kell; a szomjúságod. Egy kopaszra nyírt fejet láttam magam 
előtt, akkor még majdnem gyerek voltál, egy felejthetetlen kép a 
mecklenburgi kisváros járványkórházából, ahol mindketten feküd-
tünk, s ahol a tífuszláz megsz űnése után mindkettőnknek kihullott 
a haja. 

Most aludni akarok. Ki akarok kapcsolódni, tehát olvasni fogok. 
Ágyamról körülnéztem, és úgy találtam, hogy azt a könyvet, amelyet 
egy, a maihoz hasoló napon szívesen olvasnék, valószínüleg még 
nem írták meg. Az jutott eszembe, hogy ki az, aki a veszélyességi zó-
nát pontosan harminc kilométeres körzetben határozza meg? Miért 
harminc? Miért mindig ezek a kerek számok? Miért nem huszonki-
lenc? Vagy harminchárom? Ez annak a beismerése lenne, hogy 
számításaink tetsz őlegesek? Hogy a természetesség és a természet-
ellenesség nem igazodik a mi tizes számrendszerünkhöz. A közvet-
len környezetet leszámítva sehol sincs komolyabb veszély. És ki 
határozza meg azt, hogy az embereket meddig szabad ennek a ko-
moly veszélynek kitenni? Meddig bírják ki? Meddig kénytelenek kibír-
ni? Ki az, testvérem, aki meghatározta a veszélyességi zónákat, 
amelyek közt élnünk kell? 

Minden, amit gondolni és érezni voltam képes, túlmegy a próza 
minden határán. 

Nem írhatunk úgy, ahogy az agyunk dolgozik. Ha már elkezdtem 
beletörődni abba a veszteségbe, amely az agyvel őtől az idegrend-
szeren át az író kezéig elkerülhetetlennek látszik, aznap délben ismét 
nagyon élesen hasított a tudatomba. Veszteség éri a közvetlenséget, 
teltséget, pontosságot, élességet és egy sor más min őségjegyet, 
amelyeket most nem tudnék felsorolni, sőt lehet, hogy egyesekrő l sej-
telmem sincs. Egy sor olyan helyzetet tudtam elképzelni, melyekben 
számomra is közömbösek lennének az effajta veszteségek, mert cse-
kélynek tűnnének azokhoz az áldozatokhoz képest, amelyeket t б lünk 
akkor elvárhatnának. 

Azt kívántam, bárcsak ki tudnám kapcsolni képzel őerőmet. Azok-
nak, gondoltam, akik veszélybe sodorták magukat és bennünket is, 
rendelkezniük kell ezzel a képességgel. Vagy nekik nem kell semmit 
kikapcsolniuk, az ő  agyukban a balsejtelmek helyén, amelyek ben-
nünket üldöznek, csak egy üres folt van? Az üres foltot valószín ű leg 
nem is lehet lokalizálni, olyan mint pl. az étvágy, az egyensúly, a h б-
mérsékletszabályozás, a vérkeringés vagy a légzés központjait. Te-
hát ezt az üres foltot nem is lehet elektromos ingerekkel stimulálni, 
mint ahogy egy Penfield nev ű  neurológus tette, aki páciensei agykér-
gében emléknyomokat aktivizált, úgy, hogy áramot vezetett rajtuk ke-
resztül. Hangok. Színek. Egy illat a múltból. Egy zenekari felállítás 
minden finomságával együtt... Ennek alapján meg lehetne engedni, 
gondoltam szorongva (tanulékonyak vagyunk, testvérem), hogy az 
emberi lényekkel egy bizonyos ideig — húsz évig? huszonötig? -- egy 
normális, sőt egy különösen gazdag emberi életet folytathassanak, 
azzal acéllal, hogy emlékez ő  központjukat „színültig" megtöltsék. 
Azután ezeket a lényeket az eredetileg nekik szánt rendeltetési helyre 
irányítanák, esetleg kitennék valahová: közszemlére bocsátanák 
mondjuk egy földalatti rakétaállomáson vagy egy ű rhajón. És egy 
szakember az egyedet a neki megfelel ő  időpontokban rákapcsolná a 
saját emlékezésvezetékére. Szerelem. Gy ű lölet. Siker. Kudarc. 
Gyengédség. Konfliktusok. Természeti szépségek -- mindent, de min-
dent újra meg újra átélnének, olyan intenzíven, amilyen intenzíven 
csak lehet. Nem esnének áldozatul „valódi" életük halálos unalmá-
nak. A kívánság: inkább meghalni, mintsem ilyen életet élni, nem tud-
ná őket hatalmába keríteni. Az agyuk a hátuk mögött (mennyire 
közömbös eszközzé válik a nyelv!) összefogott azokkal, akik velük 
manipulálnak. 

Fordította BOLYOS Marika 
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Purger Tibor 

A mozgalomból jött 
Interjú Jo Leinennel, a Saar -vidék környezetvédelmi miniszterével 

Ha Oskar Lafontaine-t, a Saar-vidék miniszterelnökét Willy 
Brandt „politikai unokái" közé sorolják, akkor Jo Leinen nyil-
ván a „dédunokák" legkiválóbbika. Ő  az első  és — a hesseni 
szociáldemokrata—zöld koalíció széthullása óta pedig ismét —
az egyetlen olyan tartományi miniszter a Német Szövetségi 
Köztársaságban, aki politikai pályafutását az alternatív moz-
galmakban kezdte, el őször mint az atomerőművek elleni tilta-
kozó csoportok tagja, kés őbb pedig a nyugatnémet békeszer-
vezetek ideiglenes egyeztető  bizottságának egyik kiemelked ő  
vezetője. 1985 márciusa óta a Saar-vidék, a legkisebb szö-
vetségi állam környezetvédelmi minisztere, a sokak szerint 
legígéretesebb, jövend ő  SPD-vezető , Lafontaine kormányá-
ban. 

Jo Leinent nem a miniszteri karosszékben ismertem meg, 
mégcsak nem is az emlékezetes tömeggy ű lések emelvé-
nyein, hanem szó szerint az utcán. Az 1984-es athéni lesze-
relési konferencia részvev ő iként ücsörögtünk az Akropolisz 
sziklái tövében azzal a szónokkal, akinek fél órával korábbi 
felszólalása rendkívül megragadta figyelememet. Az akkori 
európai újhidegháborús szellem okait és következményeit fej-
tegette, s a németközi közeledés egyszerű , mindennapi for-
máinak szükségességér ő l beszélt, rendkívüli toleranciával 
egymás megértése, de könyörtelen határozottsággal a nagy-
hatalmak omnipotens befolyásának eliminálása végett. 

Perugiában, a 3. Európai Nukleáris Leszerelési Konvención 
is az utcán találkoztunk. (O tt  minden régi ismerős a gyönyörű  
etruszk utódváros utcáit és tereit választotta a kés ő  éjszakák-
ba nyúló barátkozás színteréül — sem el őtte, sem utána nem 
volt olyan jó hangulatú konvenció, legalábbis ami a hivatalos  

programon kívüli atmoszférát illeti), miután a tömegb ő l fél fej-
jel kiemelkedő , akkor már az egyik legtekintélyesebb nyugat-
német békemozgalmi vezet őt sikerült az Újvidéki Televízió 
kétszemélyes (deviza-takarékosság végett négy-öt ember 
szokásos munkáját végz ő) forgatócsoportjával egy rövid in-
terjú erejéig összehozni. 

Jó néhány telefonbeszélgetés után a Frankfurt melletti 
Bensheimban találkoztunk legközelebb az NSZK környezet- 
védelmi szervezeteinek kongresszusán — ő  akkor már mint 
miniszter —, hogy megállapítsuk: a körülmények nem felelnek 
meg a korábban megbeszélt interjúhoz... Azon a tribün-vitán 
mellesleg alaposan összeszólalkozott hesseni zöld kollégájá-
val, Joschka Fischerrel... 

Végül is a Saar folyóra néz ő  Környezetvédelmi Miniszté-
riumban ültünk le — ismét csak hónapokkal kés őbb —, ahol a 
betervezett másfél óra helyett négy és felet töltöttünk el, hogy 
a szokásosnál részletesebb képet próbáljunk felvázolni a 
nyolcvanas éveket talán legjobban jellemz ő , az új társadalmi 
mozgalmakat megszül ő  társadalmi-politikai folyamatokról. 
Természetesen az NSZK-ról és a környezetvédelemrő l esett 
legtöbb szó: a történelmi, gazdasági és talán szociálpszicho-
lógiai meg egyéb okok közrejátszása folytán éppen ott kaptak 
legnagyobb szerepet az ifjú nemzedékek társadalmi beillesz-
kedését és új politikai aktivizmusát megtestesít ő  formák és 
tartalmak. Az el őzmények és egyes konkrét körülmények is-
métlésének veszélye ellenére is igyekeztünk részletekbe me-
nően tárgyalni azokról a kérdésekr ő l, amelyek a vége felé járó 
évtized nemcsak egy-egy pillanatában voltak aktuálisak, ha-
nem időben és térben egyaránt rányomták bélyegüket a távo-
labbi'történésekre. 
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A környezetvédelmi miniszter munkahelye persze nem bo-
tanikus kertre hasonlít, de két csodálatos Miró-festmény mel-
lett a növényvilág néhány egészségesen zöldell ő  meg - talán 
jelképül - betegesen sárguló példánya teszi hangulatosabbá 
és egyben ćéltudatosan munkajelleg űvé. A környező  irodák 
számítógépei naprakész adatokat szolgáltatnak a Saar-vidék 
levegő-, víz- és talajszennyezettségének minden elképzelhe-
tő  mutatójáról. A minisztérium hivatalból üldözi a mániákus 
papírhalmozást, és csak a legszükségesebb anyagokról ké-
szül, a lehető  legrövidebb papírkópia. Azok is, akárcsak az 
intézmény minden levelezése, hulladékból újragyártott papí-
ron íródnak. 

Jo Leinen a legfiatalabb nyugatnémet politikus-nemzedék 
tagja (habár 38 éves koránál jóval fiatalabbnak látszik), telefo-
nálás közben is legalább három nyelven képes elméleti vitát 
folytatni. Nem sokat ad a protokollra, egymás után halasztotta 
el az aznapra tervezett teend őket. Az interjú alábbi, írott szö-
vegében használt magázási forma is inkább a hivatalának ki-
járó tiszteletbő l adódik. 

Mocskos folyók, lélegezni sem 
érdemes .. . 

Milyen állapotban volt az emberi környezet a nyolcvanas évek elején 
a Saar-vidéken? Mit tett másfél év alatt az új kormány? Mika legf őbb 
akadályai a hatékony akciónak? 

— A Saar régi iparvidék, ahol minden olyan környezetvédelmi prob-
léma jelen van, amelyet az elmúlt évtizedek alatt az ipari társadalom 
felszínre hozott. Az el őző , jobboldali kormány alaposan elhanyagolta 
az emberi környezetet. Nem volt határozott elképzelése, s még ke-
vésbé igyekezett gyakorlati lépéseket tenni. Én itt mocskos folyóvizet 
és alig belélegezhető  levegőt találtam, tervszer űtlenül összehordott 
szeméthegyeket, évtizedeken át hallgatólagos beleegyezéssel mér-
gezett ipartelepeket. Mondanom sem kell hát, hogy az új környezet-
védelmi miniszter ebben az államban nem ülhet tétlenül. 

Kormányunk a politikai program legfontosabb céljai közé sorolta a 
környezetvédelmi teend őket. Az ipari társadalom ökológiai korszerű -
sítését szeretnénk föllendíteni, mert úgy érezzük, hogy ez a társada-
lom csak abban az esetben nem megy tönkre, az utánunk jöv ő  nem-
zedéknek csak úgy marad élettere, ha a problémákkal azonnal 
szembenézünk — nem pedig majd a jöv ő  évszázadban. 

Egyes területeken gyors eredményeket várunk. Legtöbb szénnel 
fűtött hőerőműnk és gyártelepünk még az idén, vagy legkés őbb jövő-
re befejezi a kéménysz űrök és más környezetóvó berendezések föl-
szerelését. Ily módon nyolcvan százalékkal fogjuk csökkenteni a 
légszennyeződést. 

Mennyi idő  kell ehhez? 
— Öt év. 1985-ben kerültünk kormányra, és 1990-re a jelenleg ki-

bocsátott kéndioxid meg nitrogénoxid egyötödét fogjuk csak megt ű r-
ni. Ez mindennél fontosabb, hiszen a savas es ők következtében 
vészesen romlik a talaj min ősége, kihalnak a saari erd ők. Éveken, sőt 
évtizedeken keresztül észrevétlenül mérgezték őket, de ha egyszer 
elérkeztünk ahhoz a bizonyos kritikus ponthoz, többé nem lehet halo-
gatni a határozott cselekvést, ha az emberi környezetet nem akarjuk 
teljesen tönkretenni. 

A hulladékcsökkentés egy másik terület, ami nem t űr halasztást. 
Évek óta tornyosultak egyre magasabbra vidékünkön a szeméthe-
gyek, és senki még csak a kisujját sem mozdította. Most új hulladék-
gyűjtő  és -eltakarító rendszert vezettünk be. Megkíséreljük megvál-
toztatni a szemét összetételét: különválasztjuk a papírt, az üveget, a 
fémeket, a m űanyagokat és a szerves hulladékot. Célunk a hulladék 
minél nagyobb arányú újrafelhasználása, és az elégetésre kerül ő  
szemétmennyiség minimálisra csökkentése. A hulladékszelektálási 
akció jól szimbolizálja egész ökológiai filozófiánkat: az ipari társada-
lom anyagpazarló zsákutcája helyén a nyersanyagok és természeti 
kincsek egészséges körforgását igyekszünk kiépíteni. 

Az ipari társadalom tévútra jutott. Akár európai, akár globális 
szempontból nézem, igazán kételkednem kell, hogy az emberiség 
tisztában van századunk félelmetes melléfogásával, az el őző  korok 
súlyos hagyatékával, sőt a jövő , az egész faj túlélését fenyeget ő  
veszélyekkel. A környezetvédelem, a tudatos ökológiai modernizáció 
a szocializmus, az egész emberi társadalom legalapvet őbb feladatai 
közé tartozik. Ezért örülök, hogy a Szociáldemokrata Párt (SPD) —
végtelennek tű nő  és sokszor késhegyre menő  viták után — megértette 
és elfogadta, hogy „jobb id őkre" való halogatás helyett azonnal 
szembe kell szállnunk ezekkel a veszélyekkel. 

Melyek a legf őbb akadályok? Milyen ellenállást fejt ki az ipar és 
a nagytőke? 

— A környezetvédelmi intézkedések természetesen rengeteg ne-
hézségbe ütköznek. A korszer űsítésre szoruló iparnak jelent ős ösz-
szegeket kell költenie a környezetbarát technológiára - amellyel 
szemben még mindig gyanakvó vagy nyíltan ellenséges. Mindenféle 
ellenérveket hallunk: 

Először, hogy mindez m űszakilag kivihetetlen. 
Másodszor, hogy a túlzott környezetvédelmi kiadások miatt ipa-

runk versenyképtelenné válik. 
Harmadszor, hogyha az els ő  kettőt nem fogadjuk el, bezárják az 

üzemeket, és a kormány megnézheti magát a munkanélküliek hada 
előtt. 

Így aztán a környezetvédelmi tárca kénytelen a gazdasági és pro-
fitérdekeltséggel szemben agitálni az ökológiai érdekek mellett, és 
meggyőzni a döntéshozatal részvevő it a környezetóvás halaszthatat-
lanságáról. 

Politikai nehézségeink abból állnak, hogy a Saár-vidéken teljes 
harminc évig, úgyszólván az egész háború utáni id őszakban a Ke-
reszténydemokrata Párt (CDU) volt hatalmon. Mi végre megnyertük 
az 1985-ös választásokat, de az állami gépezet tele van olyan kon-
zervatív intézményekkel és er őkkel, amelyek minduntalan hátráltatják 
programjaink végrehajtását. Tehát a bürökrációval is meg kell küzde-
nünk. 

Legsúlyosabb gondunk azonban mégiscsak az, hogy ez egy régi 
iparvidék, főként acélkohók és szénbányák uralják a tájat. Íme a b ű -
vös kör: ez a két ágazat egyáltalán nem virágzik sehol a világon, már-
pedig a környezetvédelemhez is, a modernizációhoz is pénz kell, 
amiben kormányunk nem bővelkedik. 

Létezik-e meghatározott környezetvédelmi beruházási ráta? Vagy 
egy másik mutató, amely a szűrő - és egyéb óvóberendezések 
árából kiindulva jellemezné a profitcsökkenést? 

— A környezetvédelmi beruházások költsége és hatása attól függ, 
milyen szempontból tekintünk rájuk. Számos népgazdasági és üzem-
gazdálkodási kutatás folyik ennek megállapítására. Az ipar nem szí-
vesen költi saját pénzét az általunk javasolt tisztítóberendezésekre. A 
társadalom legnagyobb része viszont határozottan követeli az élettér 
megóvását. Másrészt nyilvánvaló, hogy a természeti környezet tönk-
retétele rettenetesen sokba kerül. Ha pedig nem a károkozókra hárít-
juk ennek az árát, akkor csak szocializálni lehet a költségeket. Szerin-
tem igazságosabb és értelmesebb is, ha a környezetet közvetlenül 
szennyező  tényezők viselik a következményeket és áldozzák fel nye-
reségük egy részét a károk szanálására, mintha azt a következ ő  
nemzedékekre hagyományoznák, vagy ha az egész társadalomtól, a 
kormánytól várnák el, hogy mindent jóvátegyen. Senki sem sajátíthat-
ja ki a profitot, miközben közteherré akarja változtatni a vesztesége-
ket. Az emberi élettér elpusztítása az ilyesfajta éles felel ősség-
megosztás kritikusan rossz példája. Nincs más lehet őségünk, mint 
megszabni a szennyezés t ű rhetőségi korlátait, és záros határid ővel 
számon kérni az ipartól a környezetbarát technológiára való átváltást. 

Milyen kormányintézkedések segíthetik ezt el ő? 
— Kétféle megközelítéssel foghatunk neki a környezetvédelmi el ő-

írások megalkotásának: az egyik az adminisztratív, a másik a gazda-
sági kiindulópont. Ezeket azonnal meg is magyaráznám. 
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A környezet óvásának hagyományos módja olyan m űszaki szab-
ványok elő írása, amelyeket az iparnak tiszteletben kell tartania. A kor-
mány tehát bizonyos dolgokat megtilt, másokat kötelezövé tesz. 
Mintegy tizenöt éves tapasztalatunk van ezen a téren, még Willy 
Brandt kezdeményezte 1971-ben az els ő  szövetségi környezetvédel-
mi programot. Fokozatosan rájöttünk azonban, hogy ez a módszer 
nem a leghatékonyabb, az el ő írások tiszteletben tartása eléggé döcö-
gött: iparágról iparágra, üzemrő l üzemre ugyanaz a vita, ugyanaz a 
huzavona kísérte a szabványok alkalmazását. Az ipar er ősködött, 
hogy az műszakilag kivihetetlen, az állam pedig falra hányt borsóként 
hajtotta az ellenkez őjét. Tehát hiába hoztunk jó törvényeket, ha ennek 
ellenére nem kerültünk közelebb acélok megvalósulásához. 

A nyolcvanas években más hozzáállással, gazdasági eszközök 
segítségével kell szembeszállnunk a szennyezés kérdésével. Dióhéj-
ban ez azt jelenti, hogy a környezet óvásának technikáját olcsóvá kell 
tennünk, a szennyezést pedig drágává. Ismeretes, hogy az ipar, 
akárcsak a jó polgár, annak alapján dönt, hogy mi mennyibe kerül. Ha 
valami, például a természet ajándékai túl olcsóak, a legtöbb ember 
gondatlanul bánik velük. Ellenkező leg, ha a kívánt áru vagy szolgál-
tatás elég drága, gyakrabban kényszerülünk választásra, döntésho-
zatalra — ami nagyobb körültekintést eredményez. 

Ez az oka annak is, hogy az ólommentes benzin olcsóbb, mint a ha-
gyományos? 

— Igen, ez egy konkrét példa, amelyen keresztül kipróbáljuk a fent 
említett módszert. Az ólommentes üzemanyagot 2 pfenniges enged-
ménnyel áruljuk. 

De az elöállítása mégiscsak drágább, nem? 
— Hát tulajdonképpen nem. Számomra ez egy igazi talány: az ól-

mot tatalmazó üzemanyag el őállítása bonyolultabb vegyi eljárást kö-
vetel, mint az ólommentesé, de mivel a személygépkocsik többsége 
eddig amazt használta, a piacon az volt az olcsóbb. Az állam adó-
csökkentéssel lépett közbe, hogy az ólommentes benzinnek biztosít-
sunk előnyt. Egyelőre túl kicsi ez a különbség, én 10 pfenniges árkü-
lönbséget követelek —úgy érhetnénk csak el a tömeges átállást a 
benzinkutakon. 

Számos példát lehet felhozni az egyszeri használatra készült ja-
vakról, az újra felhasználhatókra való átállásra. Itt van például az 
üvegpalack meg a fémpalack (konzervdoboz esete). Az utóbbit azért 
találták ki, hogy a fogyasztást serkentve növelhessék a termelést. 
Iparunk sajnos még mindig a használat után eldobható termékek felé 
törekszik. Ökológiai gondolkodással viszont éppen az ellenkezőjét 
kell serkentenünk. Az államnak itt is közbe kell lépnie, hogy az adó-
rendszer segítségével megdrágítsa a konzervdobozt és olcsóbbá 
tegye az üvegpalackot. Természetesen megmarad a fogyasztó vá-
lasztási szabadsága, de a környezetszennyez ő  árut jobban meg kell 
fizetnie. 

Hasonló lépéseket tehetünk a leveg ő  és a víz szennyezése ellen, 
a vegyi anyagok túlzott mez őgazdasági használatával, és a hulladék-
pazarlókkal szemben is. Remélem, hogy az állam régi jó módszerét, 
a szelektív adókivetést nemes célokra tudjuk felhasználni. 

Ez hát az egyik módszer. A nyílt betiltás nem lenne hatékonyabb? 
— Valaminek a teljes betiltása (sokatmondó miniszteri sóhaj) min-

dig nagy bonyodalmakkal jár. Megtilthatunk mi akármit, ha a másik fél 
nem látja be az értelmét: a végeredmény kivétel nélkül az, hogy meg-
találják a kibúvót, ami rosszabb, mintha nem tiltottunk volna meg 
semmit. Egy olyan társadalomban, ahol az individualizmus és a t őkés 
piaci módszerek uralkodnak, puszta tilalmakkal nem lehet sokat 
elérni. 

Itt van például az autópályákon való sebességkorlátozás. Hatal-
mas vita kerekedett a Tempo 100 elnevezés ű  kezdeményezésrő l. 
Meg akarjuk védeni a haldokló erd őket és csökkenteni az üzem-
anyag-fogyasztást, de emögé egyszer űén nem lehet felsorakoztatni a 
választók többségét, tehát a törvényt is nehezen fogadtathatnánk el. 
Mi keresztülvittük ezt a Saar-vidéken, de csak a zajártalom miatt: s ű -
rűn lakott területrő l van szó, ahol az autópályák átszelik falvainkat 
és városainkat. Az emberek sehol sem élvezhetik a csöndet, sem 
éjjel, sem nappal. A legforgalmasabb autópálya a f őváros szívén, 
Saarbrücken központján keresztül halad át, ami már közlekedésbiz-
tonsági szempontból is igazolja a lépcs őzetes sebességkorlátozást 
120-100-80 km-es óránkénti haladási tempóra. 

Saar-vidék szövetségi állam területének mekkora részére vonatkozik 
ez? 

- Autópályáink harminc százalékán vezettünk be valamilyen 
sebességkorlátozást. 

Érdekes, hogy az individualizmus melegágyának tartott Egyesült Ál-
lamokban elég egyszer űen hoztak egy igen szigorú szövetségi tör-
vényt, amely az Atlantitól aCsendes-óceánig 95 km/h alá kényszeriti 
a közúti cirkálók száguldását. 

— Úgy látszik, mi még túlzottan paranoiások vagyunk... 

A gépkocsivezet ők szabadságát illetően? 
- Az egész gépjárm űforgalmat illetően. 

Ebben talán mégsem tesznek túl az amerikaiakon? 
— Ez tényleg meglep ő . Japán és az Egyesült Államok jó példát 

mutatott: két hatalmas autógyártó ország, ahol a legnagyobb megen-
gedett sebesség évek óta 100 km/h alatt van. Úgy látszik, a társadal-
mak jobban különböznek egymástól, mint gondolnánk. 

Hogyan fogadja a Saar-vidéki parlament a környezetvédelmi minisz-
térium javaslatait? Milyen viták folynak róluk? 

- Az SPD kész a szemléletváltásra, az emberi környezet min ősé-
gének javítására. A konzervatívok és a liberálisok már sokkal ellensé-
gesebben viszonyulnak munkámhoz. Csak elvétve értenek egyet 
indítványainkkal, de mivel a parlamentben abszolút többségünk van, 
programjainkat el is tudjuk fogadtatni. 

Már említettem azonban a Saar-vidék súlyos gazdasági és pénz-
ügyi gondjait. Baden-Württemberggel vagy Bajorországgal szemben 
mi képtelenek vagyunk milliókat költeni egy-egy politikai programra. 
Lehetőségeink jóval korlátozottabbak, s ez a környezetvédelmi szek-
tort is hátráltatja. 

Kaphatnánk felvilágosítást arról, mennyit költ a kormány? 
— A Saar-vidéki kormány 1986-os költségvetése 4,5 milliárd már-

ka volt, a Környezetvédelmi Minisztériumnak ebböl 200 millió márka 
jutott, aminek 40 százalékát az alkalmazottak fizetése emésztette fel. 

Elegendő  összeg ez, vagy ennyi az elérhet ő  optimum? 
— Nem, nem, távolról sem elegend ő , ezt nyíltan ki kell mondani. 

Azt hiszem, még mindig nem vagyunk teljesen tisztában azzal, milyen 
gyorsan tesszük tönkre a természetet. Még mindig sokkal több pénzt 
fordítanak környezetromboló vállalkozásokra, mint az emberi élettér 
egészséges fejlesztésére. Ha belegondolok, hogy még mindig`meny-
nyit költünk útépítésre, ipartelepek b ővítésére, akkor látom csak 
igazán, milyen elenyész ő  az az összeg, amivel mi ellensúlyozni akar-
juk a romboló hatást. Amint látja, a környezetvédelmi miniszterre még 
kemény harcok várnak. 

Mi történik a kormányban, ha az iparügyi tárca olyan projektumot tá-
mogat, amely gazdaságosnak és távlatteremtőnek tűnik az egész 
szövetségi állam számára, a környezetvédelmi miniszter pedig fi-
gyelmeztet a negatív ökológiai következményekre? 

— Ha a környezetvédelmi miniszter határozottan ellenzi, manap-
ság nehéz lenne az iparügyi tárcának akármit is elfogadtatnia. Az 
igazi problémát azonban az jelenti, és ez teszi szükségszer űvé a 
kompromisszumokat, hogy a környezetvédelmieknek is gondolniuk 
kell a társadalom és egyes körzetek fejlesztésére. Más szóval nem az 
a dolgom, hogy állandóan nemet mondjak, hanem, hogy egyensúlyt 
próbáljak tartani; hogy amikor egy iparfejlesztési terv sok szempont-
ból szükségesnek mutatkozik, akkor egy másik területen találjak kom-
penzációs lehetöséget a természeti környezet meg őrzésére vagy 
eredeti állapotának visszaállítására. A beavatkozás, kizsákmányolás 
és fogyasztás ellensúlyozására óvintézkedéseket és az emberi kör-
nyezet revitalizációját vezetjük be, hogy amennyire csak lehet, javít-
sunk a jelenlegi helyzeten. 

A Saar folyó szabályozása és csatornarendszerrel való össze-
kapcsolása az egyetlen olyan kérdés, amelyr ő l igazi csaták folynak 
kormányunkon belül is. Évtizedes álma ennek a vidéknek, hogy a 
Saart hajózhatóvá tegye a legnagyobb szén- és acélszállító hajók 
számára is, amelyek olcsón és gyorsan elszállíthatnák innen a legfon-
tosabb termékeket. Igen ám, de ha az ember hajóutat épít, elveszíti a 
folyót — s ez túl veszélyes beavatkozás az ökológiai rendszerbe! Gaz-
daságilag viszont jelentősen föllendíthetné a tartományt. Talán ez a 
legbonyolultabb példa, hogy komplex tervezésre van szükség ahhoz, 
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hogy a különféle, egyensúlyra törekv ő  beavatkozások végeredménye 
mégiscsak pozitív legyen. 

Új tapasztalatot jelent ez számomra is, ahhoz képest, ahogyan 
elđző leg a környezetvédelmi mozgalomhoz tartozó polgári akció-
csoportokban ténykedtünk. Ez az a lényeges különbség a Zöldek 
mostani, de azén korábbi elképzeléseim, illetve jelenlegi valóságlátá-
som között: az akciócsoportok egyszer űen csak elleneznek bizonyos 
konkrét projektumokat, míg nekünk a kormányban olyan forgatóköny-
vet kell kidolgoznunk, amely lehetővé teszi a környezetvédélem és a 
gazdaság egyidej ű  fejlődését. 

A mozgalmiak és a „hatalom" 

Jo Leinen az alternatív mozgalom kiemelkedő  alakja volt. Hogyan 
fogadta az államapparátus mint minisztert? 

— A környezetvédelem az emberek nagy többségének óhaja és 
reménye. Az én kinevezésemet is ezért kísérte meglehet ősen nagy 
várakozás és érdekl ődés. Ilyenformán sem a bürokráciával sem a 
közvéleménnyel nem kerültünk összet űzésbe. A legtöbben kíván-
csian lesték, mi fog megváltozni és mi újjal tudunk majd el őállni. Mivel 
pártunk megszerezte az abszolút többséget, a választások után telje-
sen világosak voltak az er őviszonyok. (Más lett volna a helyzet, ha 
koalícióba kényszerülünk...) Szóval a kezdeti nehézségek nem 
emésztették fel erő inket. A legnagyobb probléma az ellenkez ő  oldal-
ról fenyeget: választóink reményei és elvárásai olyan nagyok, hogy 
aligha lehet mindazt megoldani, amit az emberek szeretnének, s ő t 
követelnek. Másfél éves munka után is az a legnehezebb, hogy lát-
tassuk, min dolgozunk, melyek az akadályok, és hogyan fogjuk elérni 
kitűzött céljainkat. És ez tényleg nem könny ű , mert az emberek... 
hát, hogy is mondjam... elég türelmetlenül nógatnak és követe-
lőznek. 

Korábban többször is beszéli arról, hogy a Saar-vidéki kormánynak 
együtt kell működnie az alternatív mozgalmakkal. Hogy valósul ez 
meg most, amikor egy volt mozgalmi vezető  ül a miniszteri székben? 

— Az SPD egészen másként szemléli a társadalmat és a politikát, 
mint a jobboldal. Politika-formálási szokásainkat és a lakossággal 
fenntartott kapcsolatainkat össze sem lehet hasonlítani. A konzervatív 
párt egy elitista testület, zárt világ, amelynek még csak a közelébe 
sem juthattak a polgári akciócsoportok, nemhogy a minisztereikkel 
tárgyaljanak. Én szélesre tártam az ajtókat a környezetvédelmi moz-
galom tagjai előtt, rendkívül szerteágazó kapcsolataink vannak, talál-
kozók tucatjain tárgyaljuk meg a közös problémákat. Ami engem illet, 
egyetlen nap sem múlik el anélkül, hogy ne látogassak el valahová, 
ahol tárgyalni vagy vitázni kell. Azt hiszem, alaposan megváltozott a 
légkör -a „hivatalos" és a mozgalmi szféra között. 

Mi foglalkoztatja jelenleg a Saar-vidéki alternatív színteret? Kik vesz-
nek részt az ökológiai mozgalomban és milyen célokkal? Milyen poli-
tikai és más eszközöket vesznek igénybe? Volontđrként tevékeny-
kednek, vagy az új társadalmi mozgalmaknak is vannak fizetett 
munkatársaik? 

— A környezetvédelmi mozgalom sokféle csoportosulás tarka 
összessége: Nagyon sok fiatalt foglalkoztat saját jöv ője és az élet 
várható minősége. Az idősebb aktivisták új tevékenységi területet, új 
kihívást találtak. Említettem már, hogy a Saar-vidék régi ipari környe-
zet, rengeteg ember közvetlenül, saját érzékszerveivel tapasztalja a 
természet pusztulását. Az a törekvés, hogy javítsanak életkörülmé-
nyeiken és az élet min őségén, rendkívül elterjedt. Nem ismer osztály-
határokat, a politikai érdekszervez ődés frontvonalait is átszeli: az 
emberi környezet óvásában és javításában konzervatívok és haladók 
is érdekeltek. Ettő l olyan széles a mozgalom társadalmi alapja, és 
nem kötődik kizárólag egyik párthoz sem. 

Úgy érzem, hogy az alternatív mozgalomban jelent ős újítóerő  rej-
lik, amelyet meg kell próbálni felszabadítani. Ezek az emberek új kö-
zösségi szellemben igyekeznek együttélni, új politikai fellépési formá-
kat találtak ahhoz, hogy bebizonyítsák érdekeltségüket, és azt, hogy 
részt kívánnak venni a társadalmi és politikai ügyek rendezésében. 
Szerintem ezek biztató jelek, hiszen egyébként túl sok ember vált ér-
dektelenné, túl nagy tömegeket kerített hatalmába az apátia, az indi-
vidualizmus és a bezárkózás, a társadalmi nemtör ődömség. 

Ha vizsgálódásunkat kiterjesztjük az egész Német Szövetségi Köz-
társaságra, melyek a legégetőbb társadalmi problémák? Létezik-e 
pártközi egyetértés, legalább ami ezen problémák regisztrálását ille-
ti? Mekkora fontosságot nyernek ezek a kérdések a köztudatban? 

Németország igen gazdag és a legmagasabb életszínvonalat 
biztosította lakóinak, de társadalmunkat mégis jó néhány komoly 
probléma marcangolja. Az egyik közülük a tömeges munkanélküliség. 
A hivatalos adatok 2,3 millió munkanélkülir ő l szólnak, de számuk eléri 
a 3,5 milliót is. A Saar-vidéken ez különösen kifejezett. Az országos 
arány 8 százalék, nálunk majdnem a kétszerese, 15 százalék körül 
mozog. 

Tovább sorolva a megoldatlan kérdéseket, rögtön a környezet-
szennyezést helyezném a második helyre, majd a Kelet-Nyugat kö-
zötti fegyverkezési hajszát és az abból ered ő  katonai terheket. 
Mindez elfogadhatatlan, tehát meg kell küzdenünk a problémákkal. 

Konszenzusról sajnos nem beszélhetünk, nemhogy a lehetséges 
megoldások, de a prioritások tekintetében sem. Létezik egy konzer-
vatív és egy haladó modell, amelyek közül a társadalomnak választa-
nia kell. 

A konzervatív modell a jelenlegi szövetségi koalíció, a CDU/CSU 
és az FDP* elképzeléseit tükrözi, és néhány kiemelt iparágra alapoz-
za a fejlődést, amelynek azután minden anyagi és politikai támogatást 
biztosít. A koncepció alapja a világpiacon versenyképes, expo rt-
-orientált ipar; teljesen elhanyagolja a különböz ő  körzeti problémákat, 
különösen a régi iparvidékek verg ődő  üzemeit és egyre növekv ő  
munkanélküliségét. Elhanyagolja a hazai piacot is, a városi és falusi 
infrastruktúra halaszthatatlan felújítását. Ez a konzervatív ideológia 
úgy tartja, hogy a piacgazdaság magától megoldja az ökológiai gon-
dokat is --_ ami egyszer űen nem igaz. Belső  érdekbő l az ipar csak rit-
kán hajlandó környezetóvó beruházásokra. Ezt kitartóan követelni 
kell és állami intézkedésekkel kikényszeríteni. A jobboldal még mindig 
a Kelet-Nyugat viszálylázában él, híven követi az USA politikáját, 
nem képes enyhülést hozó kezdeményezésekre, leszerelési lépések-
re, egy új európai, Eú гópa és a harmadik világ közötti légkör meg-
teremtésére. 

Mivel éppen szövetségi választások elé nézünk", azt hiszem, az 
alternatíva sohasem volt ilyen világos, mint most. Az SPD olyan gaz-
dasági programot javasol, amely figyelembe veszi a helyi gondokat, 
modernizálja a felépítményt, és el őtérbe helyezi a környezetbarát 
technológiákat. Az Ostpolitik új fejezetét kívánjuk megnyitni, újabb 
enyhülési és valódi leszerelési folyamatokkal. Meg akarunk szabadul-
ni a Németországban felhalmozott vegyi és atomfegyverekt ő l, síkra-
szállunk az atommentes Európáért és a hagyományos fegyverzet 
csökkentéséért. Remélem, hogy meg tudjuk gy őzni a tömegeket poli-
tikai programunkról, de ez nem lesz könny ű , mert túl sokan nagyon is 
elégedettek a dolgok állásával meg a saját életükkel, életszínvonaluk-
kal. És persze számolnunk kell azzal is, hogy sokan egyszer űen kép-
telenek felfogni az előttük tornyosuló veszélyeket. 

* Freie Demokratische Partei —Szabaddemokrata Párt, a liberálisok 
"Az interjú az 1987-es választások és a „nagyhatalmi kiegyezés" el őtt készült. 
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Mivel foglalkozik az új szövetségi környezetvédelmi minisztérium, és 
milyen a hatáskörök megoszlása a szövetségi és a tartományi szint 
között? 

- A csernobili katasztrófa után a szövetségi kormány új miniszté-
riumot hozott létre környezet- és természetvédelmi, illetve nukleáris 
biztonság-ellenőrzési feladatokkal. Legalábbis így hívják az intéz-
ményt. Szerintém külön környezetvédelmi minisztériumra lenne szük-
ség, amely a sok más kötelezettsége mellett nem hanyagolná el 
éppen ezt a területet. 

A törvények nagy része szövetségi szinten születik, az egyes 
tagállamok kormányai pedig végrehajtásukról gondoskodnak. Ez így 
van a levegő- és vízszennyezés, a hulladékkezelés terén is. A bonni 
környezetvédelmi politika tehát igen jelent ős az egész Szövetségi 
Köztársaságra nézve. Többnyire ott d ő l el, mit fogunk mi a körzeti 
szinten végrehajttatni. 

Nekem komoly kifogásaim vannak azzal kapcsolatban, hogyan 
m űködik ez most Bonnban. Wallmann úr, az új miniszter többnyire tá-
mogatja az atomer őm űveket. Az utóbbi hónapokban ez volt a legf őbb 
elfoglaltsága. Kinevezésének hátterében szemmel láthatólag az állt, 
hogy gondoskodjék a Csernobil után fennmaradt lakossági aggodal-
mak és szorongás lecsillapításáról. Arra kellett, hogy ellensúlyozza a 
szövetségi kormány atomenergia-politikája elleni tiltakozást. Nagy 
kár, mert egy igazi szövetségi környezetvédelmi miniszternek sok, 
valóban komoly dolga akadna, számos alapvető  kezdeményezést 
tehetne. Ez egyel őre várat magára. 

Van-e a szövetségi minisztériumnak elképzelése arról, hogyan tudná 
megvédeni az országot a legfőbb veszélyektő l: a savas eső tő l, az 
erdők kihalásától stb. 	vagy csak tétova intézkedéseket hoz? 

Átfogó, egységes környezetvédelmi program nem létezik. Ami 
jelenleg történik, az a sajtónak szól, és széteső  részvállalkozásokból 
áll, inkább foghíjas, rossz mozaikra hasonlít, mint igazi panorámára. 
Ez a német környezetszemlélet legnagyobb strukturális hiányossága. 
Holott olyan programra van szükségünk, amely megfelel ő  módon 
„beleszól" a legkülönbözőbb területek dolgába: az energetikai és 
közlekedéspolitikába, valamint a mez őgazdaság irányításába, hogy 
csak hármat említsek. Ha továbbra is egyre több utat építünk, hogy 
egyre több autót gyárthassunk — vagy éppen fordítva -, akkor soha 
nem lesz egészséges környezetünk. Ugyanide vezet az energiapa-
zarlás, ahelyett, hogy energiatakarékossági és hatékonysági progra-
mokon dolgoznánk. Egyre jobban mérgezzük a természetet, ha 
a mezőgazdasági hozamokat túl nagy mennyiség ű  vegyszer haszná-
latával kívánjuk biztosítani. A környezetvédelem tehát nem lehet 
különálló igyekezet, hanem csakis a szövetségi szint ű , integrális fej-
lesztési programok egyik fontos alkotóeleme. 

Élhetünk-e atomenergia nélkül? 

Hallottunk arról a tanulmányról, amelyet a Kohl-kormány rendelt meg 
a freiburgi, az essen és a berlini kutatóintézetektől. A kormányinten-
ciók ellenére úgy tűnik, az intézetek éppen azt bizonyították be, hogy 
az atomenergiától való megszabadulás igenis lehetséges. 

Persze hogy lehetséges, az említett intézetek szerint tíz év alatt 
lemondhatunk az atomer őművekrő l és kiépíthetünk egy alternatív 
energiarendszert. Szégyenletes dolog, hogy a kormány egyszer űen 
tévesnek minősítette az elemzéseket, nem hajlandó tudomást venni a 
saját maga által megrendelt tanulmányok eredményeir ő l, sőt azt állít-
ja, hogy politikai hiba volt épp ezeket az intézeteket megkérdezni. Ez 
aztán enyhén szólva furcsa: nem egyeznek a következtetésekkel, 
ezért tévesnek minősítik az egész munkát. 

Mi szívósan harcolni fogunk egy egészséges energetikai politiká-
ért, mert az sok mindennek a kulcsa. A környezetre való jótékony 
befolyás attól függ, hogyan szemléli az ember a társadalmat, többek 
között hogyan szervezi meg az energiaellátást. A mi szándékunk az, 
hogy legnagyobb előnyforrásunkra támaszkodjunk, ez pedig az ener-
gia hatékony felhasználásának képessége. Jelenleg túl sok energiát 
pocsékolunk el autóinkban, villamos berendezéseinkben, elavult gé-
peinken, ormótlan fű tő rendszereinkben. Milliárdos befektetéssel hi-
hetetlen mennyiség ű  energiát takarítanánk meg. Második forrásként 
a szénta гtalékok bölcsebb, környezetbarát kiaknázását tervezzük, 
hiszen ez az egyetlen hazai energiaforrásunk . De a régi szénf űtésű  
üzemeinket új technológiával kell ellátni. Harmadszor, sokkal na-
gyobb ráfordítással ki kell fejlesztenünk a regenerálódó energiaforrá-
sokat: a nap-, a szél- és víz!er бműveket. 

Miért nincs elég tőkeberuházás ezeken a területeken? Nyilván ütkö-
zik valakinek az érdekeivel... 

- Az energetikában m űködő  multinacionális társaságok keze 
messzire elér. Azok határozzák meg a kutatásokra, újításokra és fej-
lesztésre fordítandó összegek nagyságát és célját. Nyugaton mindez 
egyszerű  kalkuláció eredménye: a beruházások legnagyobb része 
még mindig a kőolajiparban és az atomenergiában forog, s a profit 
logikája szerint ez mindaddig úgy is lesz, amíg ezekb ő l hasznot lehet 
húzni. A rejtett hatalmi központokat nem érdekli, hogy naper őművet 
építsenek, amely hosszú élet ű , és nem kell állandóan újabb nyersa-
nyaggal ellátni. A kőolaj, szén, földgáz vagy uránium esetében tartó-
san megmarad a beruházó döntő  befolyása, mert folyamatos tüzelő-
anyag-szállításra van szükség. 

Egyszóval, a nagytőke nem érdekelt a napenergia felhasználá-
sában. Ez pedig óriási tragédia, mert az emberiségnek megújuló, ter-
mészetes energiaforrásra van szüksége. Egy napon, ha majd végze 
tes hiány lép fel a hagyományos energiák piacán, már túl kés ő  lehet a 
szem léletváltásra .. . 

A Saar-vidék milyen energiát használ leginkább? 
Régi szénkitermel ő  vidék vagyunk, mi még exportálunk is ener-

giát. Ennek ellenére az a tervünk, hogy létrehozzunk egy Energiaügy 
nökséget, amely összegy űjti és elosztja a kormány, a bankok és az 
energiatelepek fejlesztésre szolgáló adományait. Azokat a beruházó 
sokat támogatná olcsó hitelekkel, amelyek energiatakarékos tervekre 
és új technológiákra épülnek. Szilárd meggy őződésünk, hogy minden 
egyes egységnyi megtakarított energia olcsóbb, mint a legolcsóbban 
előállítható és eladható fajta. 

A Saar-vidéken, ugye, nincs atomer őmű? 
- Nincs, mi atommentesek vagyunk! 

Hogyan változott az SPD álláspontja az atomenergiával kapcsolat-
ban, és mit tartalmaz erről az új pártprogram? 

-Történetük során a szociáldemokraták mindig szívesen fogadták 
az új technikákat és technológiát. Végtére is, éppen a munkásósztály 
remélte legjobban, hogy a modernizáció lendíteni fog élet Кбг t lmé-
nyein. Így volt ez hosszú ideig. De ma, azt hiszem, olyan korba érkez-
tünk, amikor m űszakilag több minden lehetséges, mint ami erkölcsi-
leg és ökológiailag igazolható lenne. A baloldali pártoknak, szocia-
listáknak és kommunistáknak egyaránt széleskör ű  és mélyenszántó 
vitát kell szervezniük arról, hogy melyek azok a technológiák, amelye-
ket elfogadunk, és melyeket utasítunk vissza. Mi vagyunk az els ő  
nemzedék, amelyik ebben a vitában nem gondolhat csak a közvetlen 
következményekre, hanem figyelembe kell vennie a hosszú távú ha-
tásokat is. Olyan feladat ez, amely teljesen új problémák elé állít ben-
nünket, mivel eddig csak az azonnali hatások alapján döntöttünk, és 
nem szoktunk hozzá, hogy figyelembe vegyük egy új eljárás lassan 
kibontakozó negatív befolyását. 

Úgy hiszem, három technológiát kell alaposan megvizsgálnunk: a 
nagyméretű , kommersz nukleáris eljárásokat, a biomanipulációt, 
amely rendkívül veszélyes dolgokat m űvelhet a génekkel, és végül az 
informatikát, mert a számítógépek tervszer űen rossz szándékú elter-
jesztésével totális ellen őrzés alá vonható az egyén élete, de akár egy 
egész társadalomé is, amelyben az egyediség és a magány többé 
nem létezhetne. 

Az SPD-t a háború utáni időszakban természetesen leny űgözte 
az atomenergia békés felhasználása. Az 1959-ben meghozott godes-
bergi pártprogram még úgy tünteti föl, mint az emberiség nagy remé-
nyét. Az elmúlt években azonban kemény vitákat folytattunk, és be-
láttuk, hogy az atomenergia mégsem jelent megoldást sem energeti-
kai, sem társadalmi szempontból. Mégpedig azén, mert ez az els ő  
olyan technológia, ahol minden egyes tévedés, hiba végzetes lehet. 
Mivel hibátlan eljárások nem léteznek, ezért a nukleáris technológia 
használata felel őtlen, elfogadhatatlan és embertelen. Minden, amit 
emberi lények m űvelnek, át meg át van szőve a tévedések lehetésé 
gévei. Ez az élet rendje. No mármost, ha olyan technológiát fejlesz-
tünk ki, amely egyszer űen nem engedheti meg a tévedést, akkor az 
egyszersmind embertelen, mivel ilyen jótállást senki sem adhat. A 
nyugat-európai területek hatalmas népszer űsége miatt egy csernobili 
méretű  katasztrófa Németországban, Belgiumban, Franciaországban 
vagy Olaszországban egyszer űen összeroppantaná a társadalmi és 
demokratikus intézményrendszer. Mindeddig túlzottan a gyors ha-
szon elvére alapoztuk a döntéseket, de talán egyre inkább ráeszmé-
lünk arra , milyen végzetes hibalehet őségek rejlenek a máris széles-
körűen használt technológiákban, amelyek akár már a kilencvenes 
években tönkretehetik társadalmunkat. 
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Mit javasol tehát az SPD a német közvéleménynek? 
-- Programjavaslatunk mottója: „Munka és környezet." Nagysza-

bású beruházási terveket tartalmaz, amelyekkel csökkenteni kívánjuk 
a tömeges munkanélküliséget, és javítani a környezet nyújtotta élet-
körülményeket. Ide tartozik az energiafelhasználás hatékonyságát 
célzó intézkedések sora. Jelenleg rosszul szigetelt épületek millióinak 
fűtésére pocsékolunk túl sok energiát. Rengeteg gyár f űtő- és 
üzemanyagrendszerét kellene korszerűsíteni. Ezeken a területeken 
mindeddig kutatási eredményünk sincs elég, mert az arra szánt pénzt 
is a nukleáris ipar emésztette föl, méghozzá néhány nagy cég, nem 
pedig a beruházók nagy száma. Tízéves határid őt jelöltünk ki, ame-
lyen belül teljesen új elvi alapokra helyezhetnénk az ország energeti-
kai rendszerét. 

A három kulcskérdés tehát: az energiahatékonyság, a szénf űtésű  
hőerömüvek felújítása és felgyorsított napenergiai kutatások, illetve 
alkalmazások. 

Mit tenne az SPD a m űködő  atomerőművekkel? 
A tízéves határidőben leállítanánk őket, mégpedig olyan sor-

rendben, ahogy üzembe álltak: el őször azokat, amelyek már húsz 
éve működnek, végül pedig a legújabbakat. Meglehetősen ambició-
zus program ez, látjuk a várható nehézségeket is, de meg vagyunk 
győződve, hogy végrehajtható. 

Mii válaszolnak a Zöldek megjegyzésére, hogy tíz év alatt akár több 
katasztrófa is bekövetkezhet, ezért azonnal, de legkés őbb egy-két 
éven belül minden atomerőművet le kell állítani? Nemrég Joschka 
Fischerrel, a hesseni koalíció zöld miniszterével nyilvános vitája is 
volt erről. 

- Könnyű  ezt követelni, de nehéz végrehajtani. Társadalmi rend-
szerünkben a politikai döntéshozatal nem egy helyen és szinten törté-
nik..A meglévő  törvények és elő írások keretén belül nem látom, 
hogyan lehetne egy-két év alatt kikapcsolni az összes atomer őművet. 
Egy egész társadalmi-gazdasági szféra felforgatásához meglehet ő -
sen széleskörű  konszenzusra lenne szükség. Ha mindezt egy inga-
tag, 51 százalékos többséggel próbálnánk keresztülvinni, egyszer űen 
beletörne a bicskánk. A Zöldek pártja természetesen könnyebben vet 
fő i radikális követeléseket, míg az SPD mindig is széles bázisú 
népi pán volt, amelynek előre tudnia kell (Jo Leinen itt hangosan föl-
nevet — vajon mit takar ez akissé önkritikus reakció ...), hogyan lehet-
séges valamit végrehajtani. Én már azon is meglep ődtem, hogy sike-
rült megállapítanunk a tízéves határid őt, nem hittem volna, hogy 
konkrét dátumot merünk vállalni valamiféle általános szándék-kinyil-
vánítás helyett. Ezt a határid őt rendkívül merész elkötelezettségnek 
tartom. 

Személyesen is részi vett a program kidolgozásában? 
— Igen, egyes részeit a Saar-vidéki kormány készítette el ő . 

Létezik-e Bonnban nukleáris lobbi? Ha igen, hogy néz ki, és hogyan 
működik? (A kérdés újabb kuncogást vált ki, aminek a jelentősége 
már nyilván sokkal világosabb.) 

— Hát ott vannak a közvetlenül érdekelt iparágak, aztán a bankok, 
az egész, több milliárd márkás pénzel ő  rendszer. Rengeteg ember-
nek fizetnek, hogy támogassa őket. Befurakodtak a parlamenti tagok 
közé, az újságírók soraiba, hatalmas reklámhadjáratokat folytatnak. 
Jelentős hatalommal rendelkeznek, és azt fel is használják, ha kell. A 
nukleáris ipar ellen vívott politikai harc rendkívül kényes és nehéz 
dolog. 

De hát mik az igaz érdekeik? Jó, a profittal mindent meg lehet vála-
szolni, de vajon ez-e az egyetlen magyarázat? 

— Különböző  elemekbő l áll össze a kép. Egyes részvevők valóban 
meg vannak győződve arról, hogy az atom a legjobb energiaforrás. 
Mások úgy gondolják, hogy technológiailag versenyben kell marad-
nunk a franciákkal, az amerikaiakkal, a japánokkal, hogy mindenáron 
és mindent exportálnunk kell, tehát ki kell tartanunk az atomer őmű -
-program mellett is. Megint mások olyan hihetetlen összegeket fektet-
tek be a nukleáris iparba, hogy egyszer űen nem tehetnek másként, 
védeniük kell profitérdekeltségüket. Több száz milliárd márkáról van 
itt szó, aminek „hasznos" megtérüléséhez id őre van szükség. És 
más különböző  érdekek is elképzelhetők. 

Milyen a német sajtó álláspontja? 
— Azt hiszem, a sajtó túl ingatag ebben a kérdésben. A csernobili 

katasztrófa után alaposan nagydobra verte az egészet. Heteken ke- 

resztül folyt a heves vita a sajtó hasábjain. De a lapok nem maradtak 
következetesek önmagukhoz. Az id ő  múlásával egyre csöndesebbé 
vált az atomellenes kampány, míg a végén — azt hiszem, meglehet ő-
sen könnyedén — felültek a nukleáris ipar érveinek. 

Mennyire befolyásolja a nagytőke a sajtót? 
— Ismét csak a milliárdos piacról beszélünk, tehát több milliárd 

márkás érdekeltségrő l. Ilyen kiinduló helyzetbő l nem nehéz milliókat 
költeni pronukleáris propagandára. Egész szakért őgárdákat fizetnek: 
pszichológusokat, szociológusokat, kiadóházakat, „társadalmi pszi-
chodrámák" forgatókönyvíróit; érvek tucatjait készítik el ő , amelyeket 
azután a legkülönböz őbb csatornákon keresztül befecskendeznek a 
közvéleménybe, egészen addig, amíg a többség rá nem bólint: „Na 
jó, legyen!" A siker természetesen nem marad el, mert az üzenetet a 
legszuptilisabb formákban adagolják. Ilyesmi ellen rettent ő  nehéz 
csupán a meztelen igazság érveivel hadakozni, hogy „mindez túl 
drága, veszélyes, antidemokratikus". Az ellenérvek tehát sokkal ke-
vésbé meggyőzőek és nehezebben variálhatók. És hát az emberek 
nagy részének szüksége van valamilyen, akármilyen reményre, opti-
mista fogadkozásokra — hogy aztán levetk őzzék félelmüket, és néha 
nehéz szívvel, néha puszta tudatlanságból, de abbahagyják a tiltako-
zást. 

Hogyan tolmácsolja az idei tömeges atomerőmű-ellenes tüntetése-
ket? Erőszaknak is tanúi voltunk, elsősorban Bajorországban. Az 
erőszak alkalmazásától függetlenül milyen hatékonyságot tulajdo-
níthatunk a tömegmegmozdulásoknak? 

— Az antinukleáris mozgalom máris elérte, hogy Németországban 
nincs társadalmi közmegegyezés az atomenergia hasznosságát ille-
tően. Ilyesmire nem is számíthatunk, tehát sikerült kikényszeríteni egy 
olyan tartós energiavitát, amelynek célja az alternatívák felkutatása. 
Még tovább menve, az atomenergia-ellenes mozgalom azért is rend-
kívül pozitív és hatékony, mert nem engedte meg, hogy a politika, a 
közvélemény, sőt az ipar, a kutatók és a technológusok karba tett 
kézzel üljenek, hanem állandó, lázas tevékenységre serkentette őket. 
És az össztársadalmi energiavita nem toporog egy helyben, hanem 
léteznek eredmények is. Ezek hamarosan még jobban láthatóvá vál-
nak, amint színre lépnek a hatékony, környezetbarát technológiai 
megoldások. A hatás tehát akkor is létezik, ha sokszor kés őbb jelent-
kezik nyilvánosan, mint azt legtöbben szeretnék. 

Az ellenpélda Franciaország, ahol, ki tudja milyen oknál fogva, 
nem folyik és nem is folyt vita az energiaellátásról: szinte teljesen el= 
kötelezték magukat az atomenergia mellett, alternatív kísérletek is 
alig léteznek. Nagy kérdés, hogyan tudnak majd valaha is kievickélni 
az atomenergia szorításából. 

Reaktorok és reakciók 
A világ legnagyobb atomerőműve, a francia Cattenom úgyszólván 
Saar-vidék határán épül. Mit szól ehhez az itteni kormány? 

— Hát igen, hiába nincs saját atomer őművünk, ha szomszédaink 
12 kilométerre a határtól telepítenek egy óriásit. Saar-vidék egész la-
kossága, de kormányunk is aggodalommal figyeli a fejleményeket. 
Attól tartunk, hogy egy esetleges katasztrófa teljesen tönkreteheti az 
egész környéket. Tiltakozunk és minden t ő lünk telhetőt megteszünk, 
de Cattenom mégiscsak a határ túloldalán épül, és Franciaország 
elég sajátságosan értelmezi a nemzeti szuverenitást. Attól tartok, 
nem sokat tehetünk Cattenom kiépítésének megakadályozása érde-
kében. 

Tárgyaltak-e a francia hatбsá~okkal? 
— Hogyne, persze... A tárgyalások és viták úgymond szünet nél-

kül folynak, da a másik fél úgy véli, hogy teljesen helyesen cselek-
szik... 

Van-e a szövetségi kormánynak valamilyen konkrét javaslata a fran-
ciákhoz Cattenom ügyében? A munkálatok leállítását természetesen 
nem lehet követelni. 

— Cattenomnál négy teljes atomer őmű  épül, ami négyszeresére 
növeli a veszélyt. A tetejében a harmadik és negyedik reaktor terme-
lését nem saját szükségleteikre szánták, hanem a hozzánk irányuló 
exportra. Ez viszont enyhén szólva rossz tervezést jelent, hiszen az 
NSZK-nak több villanyenergiája van, mint amennyit felhasznál. Atom-
erömüvet építeni, hogy áramot exportáljanak mihozzánk — ezt én 
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tökéletes melléfogásnak tartom. Viszont éppen ez nyújt némi reményt 
arra, hogy a két utolsó reaktort mégsem helyezik üzembe, hiszen mi 
nemcsak hogy nem vásárolunk onnan áramot, de Luxemburggal és 
Rajna-Pfalz-cal együtt azt sem engedjük meg, hogy táwezetékeinket 
tranzit célokra felhasználják. 

Hogyan reagálnak erre a francia hatóságok? Hajlandók-e ezek után 
meghallgatni az érveket? 

— Természetesen nem. Ez kissé megterheli a német-francia vi-
szonyokat. Nehéz elképzelni, mi történne egy esetleges cattenomi 
baleset után. Attól tartok, hogy így is megromlottak az egyébként ren-
des határmenti viszonyok. A konfliktus már nem csak politikai szint ű , 
ebben a vitában részt vesz az egész lakosság. 

Beengedik-e a francia határőrök az NSZK-ból ékező  tüntetőket? 
— Mindenesetre sokkal szigorúbban e1lenörzik őket, mint a saját 

állampolgáraikat. Az is gyakran el őfordul, hogy egyszerűen elbariká-
dozzák a határátkel őhelyeket, hogy megakadályozzák a tüntetők 
beutazását. 

Vart-e bizonyíték arra, hogy ki szervezi és kezdeményezi a német 
tömegtüntetéseken előforduló erőszakkitöréseket? 

— Az erőszaknak különböző  háttere lehet. Például felbukkan egy 
provokatör-csoport, amelynek tagjai csak az alkalmat lesik. Néha úgy 
éreztük, hogy ezeket a csoportokat valaki szándékosan dobja be a 
tüntetők közé... Máskor viszont a red őrség téves fellépése idézi el ő  
az erőszakhullámot. Bebizonyosodott, hogy a türelmes, vagy teljesen 
távolmaradó rendönség egyszer űen kiküszöböli az erőszak kitörését. 
Ha túl erős osztagokat vezényelnek egy pontra, az is kirobbanthatja 
az összetűzést. Ehhez persze két félre van szükség, s éppen itt van 
az állami szervek hatalmas felel őssége: még a tüntetőkkel is párbe-
szédet kell folytatni, kommunikálni kell — sokszor már ez is elég az 
erőszak elkerüléséhez. 

Volt-e a Saar-vidéken hasonló tapasztalatuk? 
— A polgári engedetlenség formáira itt is volt példa. A Cattenom 

ellen tüntetők ülősztrájkot folytattak a francia határ felé vezet ő  
Saar-vidéki autópályákon. Ilyenkor két lehet őség közül lehet válasz-
tani: vagy utasítjuk a rendő rséget, hogy „teremtsen rendet" — kiszá-
míthatatlan következményekkel —, vagy egy bizonyos id őtartamra 
toleráljuk ezt a fajta tiltakozási módot. 

És mi az itteni gyakorlat? 
— Eddig még mindig békésen megegyeztünk a tüntet őkkel. A kon-

frontáció helyett a jó szándékú, értelmes tárgyalások hívei vagyunk. 

Zöldek — a „vörösöktő l" balra 
Hogyan értékeli a Zöldek politikai színrelépését? Mennyit változott 
fennállása óta az új párt? Megjelenése milyen hatással volt az SPD 
helyzetére az ország pártspektrumában? 

— Az NSZK-ban létezik egy konzervatív tömb, amelyet a 
CDU/CSU és az FDP alkot, valamint egy haladó, reformblokk: az 
SPD és a Zöldek. A konzervatívok belpolitikája egy privilegizált ki-
sebbség érdekeit szolgálja, a nemzetközi színtéren pedig szorosan 
kapcsolódik az Egyesült Államok politikájához. A reformblokk a társa-
dalomban alárendelt helyzetbe szorult rétegeken próbál segíteni, el-
sősorban a munkaní lkülieken, a hanyatló körzetek lakosságán, kül-
politikája pedig egy új enyhülési folyamatot és békepolitikát céloz. 

Kívánságunk természetesen az, hogy a hatalmon tev ő  konzervatív 
pártokat a haladó tömb többsége váltsa fel. Az SPD egy népi párt, 
amely képes lehet akár az abszolút többség megszerzésére is, a Zöl-
dek pedig még mindig egy kis új párt, amely az öt százalékos alsó 
határ* tartós biztosításán munkálkodik. Ennek ellenére a Zöldek 
pártja máris egy fontos új elemmé vált a német politikai életben. 
Olyan témákat vetett föl — mint a környezet elpusztítása, új emberi 
jogok, illetve a rég kivívottak újbóli háttérbe szorulása, a társadalmi-
-politikai élet új alapokra helyezése —, amelyeket sokan támogatnak. 
Azt hiszem, jó esélyük van a párttagság és támogatóik táborának sta-
bilizálására. 

Az SPD-nek sajátos gondjai vannak. Az utóbbi választásokon na-
gyon sokan átálltak a konzervatívok oldalára, s mi nem számíthatunk 
többségre, ha a társadalom középs ő  rétegeibő l nem nyerjük vissza a 
választókat. Olyan programra van tehát szükségünk, amely őket is 
érdekli. A Zöldek - feltételesen szólva — tő lünk balra vonzottak el sok 
embert, hiszen megjelenésük el őtt az SPD-tő l balra szinte semmilyen 
jelentős erő  sem létezett az NSZK politikai küzd őterén. Nehéz dolog 
egyszerre kielégíteni a két szárnyat, a többség biztosítása érdekében 
a középosztály egyes rétegeit, illetve a radikális elképzelésekkel föllé-
pő  baloldali beállítottságúakat. 

Ugyanakkor sem a Zöldeknél, sem az SPD-ben nem lelkesít min-
denkit az esetleges koalíció elképzelése. A Zöldek fundamentalista 
szárnya nem bízik meg a mi pártunkban, a régi vágású szociál-
demokraták pedig éretlennnek, kiszámíthatatlannak tartják a Zölde-
ket. Rengeteg munkára van szükség ahhoz, hogy egy reformkoalíció 
létrejöhessen és többséget szerezhessen a német lakosság körében. 

Az SPD sikeresnek tartja-e a rövid életű  hesseni tartományi koalíciót 
a Zöldekkel? 

- Először is, nincs más választásunk. Elképzelhetetlennek tartom, 
hogy újra együtt politizáljunk azokkal a konzervatív pártokkal, ame-
lyek céljai homlokegyenest ellenkeznek a miénkkel. Nem lenne sem 
becsületes politikai, sem ígéretes taktikai hozzáállás. Másodszor, a 
Zöldek újító politikai energiával léptek föl, rengeteg ötlettel gazdagí-
tották a politikai életet, elvetik a kompromisszumokat és az opportu-
nizmust. Mindez, azt hiszem, az SPD-t is arra ösztönözte, hogy meg-
találja új arculatát és az el őttünk álló problémák megoldásához 
szükséges önbizalmat. 

Ám az elmúlt száz év alatt mégiscsak az SPD volt Németország-
ban a reformpolitika fő  mozgatóereje. A Zöldek kihívása mindeneset-
re jól jött ahhoz, hogy gyorsabban felújítsuk politikai programunkat. 

Igaz-e az, hogy az SPD — már tömegessége miatt is - túl nehézke-
sen alkalmazkodik az újabbnál újabb helyzetekhez? 

- Pártunknak egymillió tagja van, erős politikai pozíciókat épített ki 
magának a szövetségi államokban, körzetekben és városokban - ez 
persze sokféle érdeket is jelent. A párt nem egyetlen monolit eszmét 
szolgál, hanem a különböző  érdekek koalícióját. Tehát pluralista szer-
vezet vagyunk, amelynek identitás- és álláspont-kialakítása mindig is 
hosszú folyamatot igényelt. Annál is inkább, mivel egy demokratikus 
párton belül állandóan széleskör ű , sok-sok ellentmondást tartalmazó 
viták folynak. Amit keresünk, az egy alapvető  konszenzus. Egy töme-
ges pártban ez persze jóval nehezebb, mint a kisebbekben. Új kör-
nyezetvédelmi és atomenergia-politikánk kidolgozása és elfogadtatá-
sa például több mint tíz évig tartott. Ugyanakkor a Zöldek az 
antinukleáris mozgalomból n őttek ki, és eleve magukkal hozták ezt az 
álláspontot. Nekik viszont hosszabb id ő re lesz szükségük szociális és 
gazdaságpolitikájuk kidolgozásához. Mert az ökológiai stratégia nem 
elég; akkor sem, ha az olyan radikális, mint az övék. A társadalom 
egésze számára kell egy ideológiai és politikai projektumot biztosíta- 

* Az NSZK szövetségi parlamentjében csak azok a pártok szereznek képvisel ő i 
mandátumokat, amelyek a szavazatoknak legalább öt százalékát megkapják. 
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ni. A Zöldek igazi nehézségei tehát még csak ezután következnek. 

Egy korábbi interjúban kijelentette, hogy régebben megfordult a fejé-
ben az a gondolat is, hogy elhagyja az SPD-t és a Zöldekhez csatla-
kozik. 

A hetvenes -nyolcvanas évek fordulóján, a bonni szoc!áldemo-
krata--liberális koalíció idején az SPD nem egy baloldali érzelm ű  tag-
ja nehéz id őket élt át, mert a szövetségi koalíció semmit sem tett a 
környezetvédelem fejlesztéséért, külpolitikája pedig éppen akkor bo-
nyolódott bele a NATO közismert 1979-es kettős döntésébe az atom-
töltetű  кбzéphatósugarú és cirkálórakéták Európába telepítésér ő l. 
Ami a szociális politikát illeti, az akkori gazdasági válság és stagnáció 
következtében az SPD ezen a téren is visszakozásra kényszerült. 
Elkerülhetetlenül fölmerült az identitás és a motiváció kérdése. 
1982-ben komolyan fontolóra vettem, hogy átlépek a Zöldekhez. De 
akkor bekövetkezett a koalíció széthullása, és az SPD elég gyorsan 
haladó irányban kezdett változni. Úgy éreztem, hogy mégis a 
munkásosztály meg a reformpolitika nagy hagyományokkal rendelke-
ző  pártja marad az az erő  Németországban, amely képes az új 
dolgokra, képes a politikai újításra. Azt hiszem, érdemes tovább har-
colni az SPD-n belül, nem pedig meggondolatlanul új politikai tábor-
hoz csatlakozni. 

Kik és hogyan döntenek? 

Létezik-e atomfegyver-ellenes többség az NSZK-ban? Ha nem, hát 
miért nem? Ha igen, akkor viszont miért nem képes befolyásolni a 
kormány politikáját? 

-_ Különbséget kell tennünk a parlamenti többség és a plebiszcitá-
ris többség között. A többség tehát egy állandóan változó fluid entitás, 
attól függően, hogy éppen milyen kérdésekben dönt a hatalmon lev ő  
párt által dominált parlament, és hogy milyen kérdésekkel foglalkozik 
a mindennapok embere. Ha a lakosságot csak err ő l kérdezzük, nagy 
többség sorakozik fel az atomfegyverek halmozása ellen, és a már 
meglévők eltávolítása mellett. Ha a kormányt vonjuk kérd őre, az 
tovább védi militarista álláspontját és egyensúlyra meg biztonsági 
érdekekre hivatkozik. Az NSZK a parlamentáris képviseleti demokrá-
ciák sorába tartozik, amelyekben a politikai döntéshozatalban való 
részvétel választások és többség-alakítás útján történik. 

Csakhogy ez többé nem elegend ő , mert ez a rendszer nem képes 
visszatükrözni a társadalom legalapvet őbb kérdéseit, azokat, ame-
lyekben csak maga az egész társadalom lehet illetékes és vállalhatja 
a felelősséget. A mi rendszerünk tudomást sem vesz több fontos kér-
désrő l, amelyben a kormány nézetei ellentétesek a közvéleményével. 
Azt hiszem, alkotmánymódosításra van szükség ahhoz, hogy a parla-
menti folyamat mellett kialakítsunk egy plebiszcitáris véleményny!Ivá-
nítási rendszert is, például referendum-lehet őséget a legfontosabb 
politikai kérdésekben. 

Mivel most szövetségi szinten nem létezik referendum, az embe-
rek egyetlen folyamatos részvételi lehet ősége a politikai életben az, 
ha tiltakozó csoportokhoz, tüntetőkhöz csatlakoznak. A tüntetések és 
fő leg az erőszak megnyilvánulásai egyenes következménye a politi-
kai rendszerben való részvételi lehet őség hiányának. 

Milyen lényeges különbségek figyelhetők meg a jelenlegi húsz-har-
minc évesek és „hatvannyolcas" elődeik politikai viselkedése és né-
zetei között? 

-. A 68-as nemzedék ambícióval, bátor réményekkel, perspektívá-
val volt tele. A húsz éwel későbbi generáció nagy része viszont min-
den illúzióját elvesztette, nincs miben reménykednie, értelmes vízió-
kat sem kínál neki senki. A 68-azokat politikailag Marx és Mao ihlette, 
a 86-osokat, legalábbis az aktív rétegeket, Gandhi, és hadd nevezzek 
meg még egyet, egy kiváló ökológust... Nem, nem, a római klub nem 
jó példa... Igen, E. F. Schumacher az igazi, Small is Beautiful (Ami 
kicsi, az szép) című , 1973-ban New Yorkban megjelent könyvével. 
Tehát egész más társadalmi modellek és más filozófiák állnak a mai 
mozgalom homlokterében, mint két évtizeddel ezelőtt. 

Érezhetđ-e nemzedéki ellentét a mai nyugatnémet politikai szin 
téren? 

- Igen, azt hiszem, hogy Németországban élesebb a generációs 
ellentét, mint másutt. A nácizmus és a háború mélyítette el a szaka-
dékot a háború előtti és a háború után született nemzedékek között. 
Sok társadalmi folyamatot nálunk nem is lehet megérteni az id őseb- 

bek és a fiatalabbak közötti szembenállás figyelembe vétele nélkül. 
Külföldön én ezt egyáltalán nem találtam annyira meghatározónak, 
mint Nyugat-Németországban. Az ifjú nemzedékeknek hiányzik a fo-
lyamatos identitástudat, amelyb ől a ma értelméhez és a jöv ő  
perspektívájához is meríthetnének er őt. Innen ered a nálunk meg-
figyelhető  lázas kutatás, és szerencsére azt mondhatom, hogy a né-
met fiatalok nagy része pozitív víziók befolyása alá került, mint 
például a békemozgalom vagy a környezetvédelem, és csak egy 
kisebbséget téveszthetnek meg a neonacionalista, neokonzervatív 
csábítások. 

Hogyan befolyásolhatják az Ifjúszocialisták' az SPD döntéseit? 
Mennyire nem formális keretek között történik a politikai döntéshoza 
tal? 

- Minden párt számára rendkívül értékes a fiatal utánpótlás, mivel 
általában ez a réteg képviseli a tartós eszmék melletti legkövetkeze-
tesebb kiállást, a közvetlen politikai nyelvezetet, a legradikálisabb kö-
veteléseket. Tevékeny ifjúsági szervezet nélkül egy párt szerintem 
halálra van ítélve. Az Ifjúszocialisták Willy Brandt idejében rendkívül 
fontos szerepet játszottak az SPD belpolitikai reformjában és az Ost-
politik kialakításában. Helmut Schmidt alatt a párt ifjúsági szárnya 
veszített jelentőségébő l, mivel a pártvezetés és a kormány saját el-
képzelései szerint uralkodott. Ezért a párton kívüli mozgalmak, a bé-
keharcosok és a környezetvéd ők tulajdonképpen nagyobb hatást 
gyakoroltak az SPD-re, mint saját utánpótlása. Persze mindkét moz-
galomban részt vettek fiatal szociáldemokraták is, de nem a pártéle-
ten keresztül, hanem kívülr ő l járultak hozzá saját pártjuk szemlélet-
váltásához. 

A Szövetségi Köztársaság lakosságában kitapintható-e, körvonalaz-
ható-e valamiféle haladó többség? Mely erők lennének képesek ha-
tékony társadalmi változások keresztülvitelére? Milyen helyzetben 
van most az SPD történelmi bázisa, a hagyományos munkásosztály? 
Hogyan viszonyul hozzá jelenleg és a jöv őre nézve az a párt amely 
évtizedek óta elszakadt tđle? 

— Társadalmunk erőteljes változásokon megy át. Az ipari munká-
sok százalékaránya állandóan csökken, míg a szolgáltatási ágazatok-
ban foglalkoztatottaké növekszik. Ez a többség-átformálódás új tár-
sadalmi viszonyokat szül: másfajta értékek, magatartások, politikai 
viselkedésformák kerülnek el őtérbe. A hagyományos értélemben vett 
munkásosztály Németországban nem alkot többséget, a közép-
osztály bizonyos rétegeivel karöltve viszont már lehet többséget ter-
vezni. Mely rétegek jönnek itt számításba? A szakképzett munkások, 
a kisüzemek alkalmazottai, tanárok, szociális és más közéleti foglal-
koztatottak, az állami intézményekben dolgozók. Ezek együttvéve 
már jelentős részét képezik a társadalomnak. A magát széles bázisú 
néppártnak valló SPD-nek figyelembe kell vennie e középosztálybeli 
rétegek igényeit, óhajait és viselkedésformáit is. A kömyezetvédelmi 
politikánk megváltoztatása éppen ezt tükrözi, mert az élet min őségé-
nek romlása például sokkal jobban izgatja a középosztályt, mint a 
klasszikus munkásosztályt. (Ez utóbbi tagjainak életkörülményei per-
sze rosszabbak, a közvetlen tudatos politikai követelések mégis a 
másik nagy társadalmi csoporttól erednek.) Máris sokat tettünk ezen 
a téren, elsősorban helyi érdek ű  szolgáltatások biztosításával: a poli-
tikai életben való közvetlen és folyamatos részvétel mellett szervezett 
szabadidő-tevékenységet kínálunk az érdeklődőknek. 

A középosztállyal manapság sokkal nehezebb együttm űködni: 
profilja állandóan változik,.kevésbé köt ődik bármilyen politikai ideoló-
giához. Ugyanakkor könnyen befolyásolható divatos témák, szemé-
lyiségek, sőt hangulatkeltés és érzelmi manipulációk által. 

Haladó többséget az NSZK-ban a következ ő  eszmék köré cso-
portosulva tapasztalok: szociális igazságosság, az emberi környezet 
javítása, béke és leszerelés. De ez utóbbiak esetében már komoly 
aggályok és bizonytalanságérzet is közrejátszik, amit a jobboldal 
ügyesen ki is használ a radikális változásoktól való félelem szítására. 
A legegyszerűbb jelszó köti legjobban gúzsba az embert: „Csak sem-
mi kísérletezés, semmi változás, semmiféle reform — ki tudja, mit hoz 
a holnap!" 

Így aztán elég nehéz a nyitott közvélemény egyébként többségé-
ben haladó felfogását a választási folyamatban is a haladó programok 
köré tömöríteni. Politikai rendszerünk szkizofréniája mutatkozik meg 
ebben a paradoxonban: két választás között a tömegek mindig hala-
dóbb érzületűek, mint a választások napján. A politikai állásfoglalást' 
tehát nem annyira a racionális gondolkodás, mint a különféle aggá-
lyok, remények és érdekek egyvelege határozza meg els ősorban. A 
mi népünk még mindig nem elég bátor ahhoz, hogy leküzdje a belföldi 
és nemzetközi konfliktusoktól való félelmét. 
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Az új békemozgalom történelmi 
jelentősége 

Hogyan értékélt az elmúlt évek tömeges békemozgalmi aktivizmu-
sát? Sikéres. vagy sikertelen kísérlet volt-e, vagy talán árnyaltabban 
kell rá tekintenünk? Hol tart ma a békemozgalom, milyenek a ki-
látásai? 

-- Az új békemozgalom kialakulását történelmi jelentőség űnek tar-
tom, épp olyan fontos újításokkal és következményekkel, mint a hat-
vanas évek egyetemi megmozdulásait, vagy a hetvenes években ki-
bontakozó környezetvédelmi mozgalmat. Egyedülálló jelenség, hogy 
az ezerféleképpen rétegez ődő  társadalmakban —Japántól Ausztrá-
liáig, Kanadától Németországig, az USÁ-tól Spanyolországig, Szicí-
liától Skandináviáig — milliók és milliók emelték fel szavukat a fegyver-
kezési hajsza ellen és a leszerelési tárgyalások folytatása meg valódi 
egyezmények megkötése mellett. A siker természetesen nem várható 
azonnal, de közép- vagy hosszú távon semmiképpen sem maradhat 
el. 

A békemozgalom alaposan felrázta a német társadalmat. A pro-
testáns egyház, a katolikus egyház, a szakszervezetek és az SPD 
mind a békemozgalom hatására alakították ki korábban elképzelhe-
tetlen, új leszerelési és békepolitikai álláspontjukat. Azel őtt elfogadtuk 
az atombombát, kész ténynek vettük Európa szembenálló katonai 
tömbökre osztottságát, híven követtük a NATO politikáját - ez a kon-
szenzus most felbomlott. Nemcsak az atomfegyverek számát vonjuk 
már kétségbe, hanem egész létjogosultsaágukat. Ugyanez a helyzet 
a blokkok ügyében is. A tömegek visszatérnek az enyhülés, az új Ost-
politik támogatásához. 

Hiszem, hogy a nyolcvanas évek békemozgalma felismerte és 
bebizonyította, a háború óta eltelt négy évtized európai feldaraboltsá-
ga, a kis európai országoknak az USA-hoz, illetve a Szovjetunióhoz 
való kötödése történelmietlen, gazdaságtalan, antikultu гб lis sőt 
embertelen. Ezért egy új európai politikai korszaknak kell következ-
nie, amelyben megkíséreljük áthidalni a távolságokat és a különbsé-
geket. 

A békemozgalom kialakulásához persze hozzájárultak az alapve-
tő  gazdasági problémák is. Nagy-Britanniában, az USA-ban, az 
NSZK-ban és Franciaországban a társadalmi-gazdasági helyzet a 
jobboldalt segítette hatalomra és a békemozgalmi törekvések ter-
mészetesen csak a szocialista, kommunista és szociáldemokrata 
pártok berkeiben találtak megértésre. De mivel ezek a társadalmak a 
kormányon, illetve ellenzékben lév ő  pártok váltakozására épülnek, 
abban kell reménykednünk, hogy a legközelebbi választások érdemi 
változásokat is hoznak. 

Elképzelhetőnek tartja-e azt a lehető  legrosszabb változatot, ami 
az első  világháború előtt bekövetkezett: akkor is léteztek békemoz-
galmi törekvések, fogadkozások, s őt látványos akciók. Aztán, amikor 
kitört a háború, a békeharcosok nagy része egyenruhái öltött, a szo-
ciáldemokrácia pedig a hadikölcsönökre szavazott. 

Nem hiszek abban, hogy ilyesmi megismétlődhet. Európa két 
borzalmas világégés tapasztalatával vértezte föl magát. Még mindig 
sok élő  tanúja van az értelmetlen öldöklésnek és rombolásnak. A fia-
talok hallgatnak rájuk, ismerik a mindennél sokatmondóbb dokumen-
tumokat és fényképeket, el tudják képzelni, mit jelentene a háború a 
jelenlegi körülmények között. Azt hiszem, hogy Európában a fegyve-
res konfliktus a múlté, a mi korunkban nem jöhet többé számításba. 

Más kérdés persze, hogy jelenleg is amolyan ersatz-háborúk 
tucatjai folynak a világ többi részén. Legnagyobb számban a Ke-
let-Nyugat viszály visszatükröz ődései, da nevezik őket a kapitalizmus 
és a kommunizmus „ütközeteinek" is. Talán ez világunk legnagyobb 
tragédiája, hogy a vérontás legtöbbször szimbolikus, a háttérben 
egész más kérdések húzódnak meg. Mégis úgy gondolom, hogy 
„rendes körülmények között" van esélyünk az enyhülésre és a lesze-
relésre. 

Visszatérve a kérdéshez, nem hiszem, hogy a német nép haj-
landó lenne még egy háborúban részt venni. Legalábbis a jelenleg 
aktuális nemzetközi problémák „megoldásáért" semmi esetre sem. 
Arról nem is beszélve, hogy a munkásosztály mégiscsak erősebb és 
szervezettebb, mint a század elején, vagy a harmincas években. 
A társadalmat át- meg átsz бtték a szakszervezeti és a szocialista in-
tézmények, a legkülönfélébb haladó polgári kezdeményezések, 
csoportosulások és új társadalmi mozgalmak. Egy ilyen hatalmas és 
sokrétű  baloldali szervezeti hálózat háborús, uszító célzatú szétrom-
bolását aligha tudnám elképzelni. 

A kohász fia 

Megtudhatnánk-e valamit arról, hogy személyes életútja hogyan be-
folyásolta jelenlegi nézeteit? 

A Ruhr-vidék egy hétszáz lakosú, többségében katolikus falucs-
kájából származom. Apám egy saarbrückeni acélkohó munkása volt. 
Jogot tanultam, egy ideig jogászként is dolgoztam. Mivel a szül ő -
falumat alig 500 méter választja el a francia határtól, mindig is érde-
kelt a német-francia együttm űködés és az európai eszme. Közép-
iskolai és egyetemi éveim alatt véget nem ér ő  vitákban kerestük az 
európai együttm űködés lehetőségét, értelmét és kívánatos formáit. 

Az atomenergia kérdésével 1974-ben kerültem kapcsolatba. A 
Freiburg melletti Wyhl hatalmas tüntetései ragadtak magukkal, ahol 
egy egész körzet ellenezte az atomer őm ű  telepítését. Akkor fedeztem 
föl többnyire spontánul - hogy az atomenergia nem m ű szaki, 
hanem társadalmi és politikai probléma. Megpróbáltam fölfedni a 
részleteket és egyre inkább belekeveredtem az egész ökológiai kér-
déskörbe. Rájöttem, hogy az atomer őművek létezése is csak egy kis 
része az energiagondok meg az ipari társadalom környezeti válságá-
nak, amely könnyen katasztrófába torkollik, ha nem teszünk meg 
gyorsan minden tő lünk telhetőt. 

Először polgári akciócsoportokban önkéntesként dolgoztam. Ké-
sőbb elnöke lettem az egyik legnagyobb környezetvédelmi csoporto- 
sulásnak, a BBU nak.* A nukleáris technológia békés célokra való 
felhasználásra ellen küzdve tárgyalni kezdtünk a dolgok katonai olda-
láról is, és a hetvenes évek folyamán csakhamar világossá vált szá-
munkra, hogy nem harcolhatunk az atomer őművek ellen, ha ugyan-
akkor hallgatunk az atomfegyverek létezésér ő l. Már 1976 és 1978 
között folytattunk kisebb akciókat ezen a téren is, de a béke és 
a leszerelés akkor még nem érdekelte a tömegeket. Csak a NATO 
kettős határozata jelentette az igazi akciók kezdetét. A kiindulópontot 
és a szükséges tapasztalatokat a régi, hagyományos békemozgalom 
és az éppen izmosodó környezetvédelmi mozgalom szolgáltatta. 
Ezek az el őzmények tették lehet ővé, hogy viszonylag rövid id ő  alatt 
egy hatalmas békemozgalmat építhessünk kt, és vállalkozhassunk a 
több százezres tüntetések, menetelések, él ő  láncok és ülőblokádok 
megszervezésére. Az autonóm helyi csoportok tucatjait s őt százait 
csak egy országos koordinációs bizottság kapcsolta össze, amelynek 
szintén tagja voltam. 

Letartóztatták-e valaha? 
- Igen, egyszer, 1983-ban a bonni Szövetségi Véder őminiszté-

rium előtti ülősztrájk idején. 

De hiszen ez csak néhány évvel ezelőtt volt! Mi történt a váddal? 
Megbüntették-e? 

A mi csoportunkat tárgyalás nélkül szabadon engedték. De má-
sutt, sokan nem voltak ilyen szerencsések. 

Emlékszik-e a bonni rendőrség, hogy egy jelenlegi minisztert tartóz-
tatott le? 

-- De még mennyire! Dokumentumfelvételek is készültek, s őt ami-
kor a Saar-vidéki választási kampányban engem is jelölt az SPD, a 
jobboldal fizetett reklámhadjáratot indított, a tévé minden este bemu-
tatta a „bizonyítékot": nem is rossz kép, az látszik rajta, ahogyan a 
rendő rök éppen elvezetnek. 

És végül, kérem, meséljen valamit Jugoszláviával kapcsolatos élmé-
nyeirő l! 

-- Rég jártam Jugoszláviában, még 1972-ben, amikor egy egyete-
mista csoportot vezettem azzal acéllal, hogy tanulmányozzuk az 
önigazgatást, a jugoszláv gazdasági és politikai rendszert. Nagyszer ű  
vitákat folytattunk néhány gyár munkásaival, úgyhogy a gyakorlatban 
láttuk működni az önigazgatást. Az volt a benyomásom, hogy 
egy-egy üzem dolgozói sokkal közvetlenebbül és zökken бmenteseb-
ben viszonyulnak egymáshoz, s őt gondjaikhoz is, mint Németország-
ban. Azt hiszem, a nek is igazán szerves részei a gazdaságnak és a 
társadalomnak, nem úgy, mint nálunk. Képet alkottunk az egyes 
országrészek közötti különbségekr б l és problémákról is. Érdekes, 
hogy már akkor föltettük a kérdést, hogyan m űködik majd hosszú tá-
von a szövetségi szint ű  érdekegyeztetés. Megszerettem Jugoszlá-
viát, remélem, hamarosan újra ellátogathatok oda. 

Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz - a környezetvédelmi polgári 
kezdeményezések szövetségi szlntú egyesülése 
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Robert Radulović  

A tudomány 
a profit szolgálatában 

A tudomány manapság kvantitatív beállítottságú, csak az érdekli, 
hogyan, illetve mennyi, nem pedig a min őség. A profit leghatéko-
nyabb MUNKÁSA. Ebben a világban, melyben az el őállítás a fo-
gyasztás miatt, és fordítva, a fogyasztás az el őállítás miatt létezik, 
a tudomány és a technika feladata ezeknek a viszonyoknak a meg-
őrzése és fellendítése. A semlegesség álarca mögé bújva a tu-
domány csak bizonyítja módsze пani és apologetikus jellegét. Ezért 
mondhatjuk, hogy a tudomány a profitnak — amely a haladással 
érvel — szorgalmas és h űséges szolgálója. A haladás pedig felfal 
mindent maga körül, a természetet, az embert, és a t őke istenének 
áldozza fel őket. 

Ennek a tudománynak a gyermeke a technika, amely eszköz volt 
a jobb életfeltételek megteremtéséhez, de helytelenül alkalmazva 
céllá vált. Ilyen helyzetben, amikor az ember cinikusan fitogtatja 
a természet feletti hatalmát és fölényesen bitorolja „fens őbbségét", 
megérett az id ő  arra, hogy cinizmusa visszaüssön. 

Hova vezet bennünket egy ilyen civilizáció? Ez a végtelen hajsza 
az Egyesült Államokban a jólét, az igazságtalan jólét, könnyedség 
és életöröm paradigmájának tekinthet ő . 

A hatalom mindinkább a világ néhány országában (városában) 
összpontosul, és az egész gazdaság fokozatosan alkalmazkodik, és 
alárendeli magát a tőke igényeinek. A harmadik világ országai loká-
lis közösség részeként önmaguk szükségleteinek elegend őt termel-
tek ahhoz, hogy biztosítsák maguknak a megélhetést, de miután be-
léptek a nemzetközi munkamegosztásba, át kellett csoportosítaniuk 
a termelésüket, szakosítani a nagyt őke céljai és saját fennmaradá-
suk érdekében. 

Nem könny ű  megvalósítani a gazdasági és a politikai fennmara-
dást. Növekszik a tőke nyomása és sok államban az emiatt keletke 
ző  feszültség fegyveres államcsínyekben, más országok ellen foly-
tatott háborúban, általános elégedetlenségben, világméretü terror-
ban, különböző  fasiszta rendszerekben kulminál és több millió ember 
esik áldozatául. 

A haladás és a jobb élet nevében újabbnál újabb technológiák 
születnek, amelyek a különböz ő  tárgyak számtalan, változatlan al-
kalmazású variációit teremtik, fejl ődik a halál technológiája, a növek-
vő  munkanélküliség a mindent átfogó militarizálódáshoz vezet. A de-
mokrácia fársz, mögötte lapul az autoritáris totalizmus, melyben 
ellenőrzik az embereket, kimossák agyukat, hogy végül engedel-
mességre kényszerítsék őket. Sok tudományág szolgálja a végs ő  
célt, az egyén teljes beolvadását a rendszerbe, a tisztán isteni álla-
potba, a represszió finomabb, de hatékonyabb formáinak megte-
remtését, melyeket a szabadság szabad választásának jelszavával 
hirdetnek. 

Ha az ember nem győzi le a rosszat, melyet önmaga rovására 
hozott létre, kérdésessé válik (vagy már vált is) az emberi faj fenn-
maradása. 

A cinizmus, gyű lölet, esztelen fegyveres összet űzések és gyil-
kosságok között fennálló összefüggések továbbfejlesztése, az er ő-
sebbek „jogosultsága" az egész földön virágzó élet, minden teremt-
mény létezési jogának ellen ő rzésére az emberiséget fenyegető  ha-
talom és a jövő  apokaliptikus képét nyújtja, amelyb ő l épen — leg-
allábbis egy időre — a haladó technológia segítségével csak a ki-
váltságosok kerülhetnek ki. 

A tömegnek pedig marad a vallásos hit, remény azok döntései-
nek helyességében, akik a nevében határoznak; akik már nem 
bíznak, azoknak marad a REMÉNY, hogy nincs még minden vesz-
ve, az ember még mindig talpra állhat, SZABAD lehet. 

A munka világát (a profit előállításának világát, amely instrumen-
talizálja az összes él ő lényt és a köztük fennálló viszonyt, amelyben 
az elidegenült munka a tőkés társadalmi termelés értelmében a tár-
sadalom alapvető  értéke) lehetővé tevő  ipari civilizáció a tudomá-
nyon alapul, amelyet a természetnek az intellektuális törvényeknek 
való alávetése lehetőségeként határoznak meg. 

A tudományról saját módszereinek szigorúsága szerint lehet ítél-
kezni, a tudomány szigorúságának programatikus formáját a MATE-
MATIKA képezi. A természetet azzal acéllal értelmezik és szemlélik 
matematikai, konstruktív módszerekkel, kiszámítható és el őrelátható 
törvények halmazaként, hogy iparilag kiaknázzák és profitot teremt-
senek. 

A (kapitalista) ipari termelés nem léphet tovább a tudomány ál-
landó fejlődése, a termelés ésszer űsítése és a nyereség növelése 
nélkül. A tudomány a leghatékonyabb MUNKÁS. 

Az ipari civilizáció feltérképezése valójában magának a tudo-
mánytö гténetnek a feladata, kezdve matematizálásától egészen az 
emberi lét többi területének és kölcsönös viszonyainak korszer ű  tu-
dományosításáig. A tudomány és a profit korlátja a világot a munka 
korszerű  színterévé alakította. 

Valamikor a nyereség a munkások fizetetlen muunkájából (több-
letmunkájából) eredt, ma viszont az alapvet ő  termel őerő  maga a 
tudomány (önmaga értéktöbblete). 

Az ilyen hatékony, kvantitatív tudomány szervezi, formálja tudo-
mányos munkássá a világot. Az efféle termelés els ősorban FOR-
GALMI ÉRTÉKet teremt. Ebben az esetben azonban az a fontos, 
hogyan termelnek, nem pedig az, hogy mit, mert ennek alapján kü-
lönböztetjük meg a történelmi korokat. A társadalomnak használati 
értéket kell teremtenie, mivel ez a fennmaradás feltétele, de az em-
berek közötti viszonyokat a termelés módja (a termel ő  erők) szabják 
meg. 

A tudományos termelés módszerét, azt a HOGYANt nevezzük 
TECHIKÁNAK. A természet megformálásával (módszerek hatása 
a természetre) a modern tudomány technikai jelleg ű . Előnyben ré-
szesíti a HOGYANt a MITtel szemben. 

A termelési mód (a hogyan) meghatározza az emberek és álta-
lában az élőlények közötti viszonyt. Az ilyen tudományos-technikai 
termelésben a fogyasztói javakon kívül a GAZDASÁG ESZMÉJÉT 
is ki kell alakítani, amelyet megcsonkítva, redukálva T бΡKEként ér-
telmezünk, hogy a kitermeltet el is FOGYASZTHASSUK. Ezért ne-
vezzük az ilyen társadalmat FOGYASZT6Inak, illetve a b őség társa-
dalmának. A gazdaság ilyen értelm ű  megközelítése perpetuum 
mobilevé válik, hogy fogyasztható legyen, és azért létezik fogyasz-
tás, hogy lehessen termelni. Kialakultak a szükségletek és létrejött 
a szükségletek kielégítésének igénye. A tömeges termelés során 
az embert ellepik a fogyasztói javak: élelmiszer, ruházati cikkek, 
különböző  készülékek. Az a fontos, hogy mindezek a FOGYASZ-
Tб l javak, valójában fogyasztóiak legyenek. A gazdasági gépezet-
nek állandóan teljes g őzzel kell üzemelnie, mert a bőség a termelés 
és a fogyasztás ciklusán alapul. 

Az elidegenült munka következményeként minden létez ő  esz-
közzé, minden összefüggés technikai kapcsolattá válik, ember em-
bernek eszköze, mindketten a társadalom eszközei, a társadalom 
pedig az ő  eszközük. A természet kvantifikálása és elemzése, csu-
pán tárgyként való szemlélése a társadalom kvantifikálásával és 
szervezésével függ össze. 

Az élő lények tanulmányozása csak teljesen tudományos hozzá-
állással lehetséges. A munkától mint saját lényegét ő l elidegenülő  
embert a tudományos-technikai manipulációra szolgáló OBJEK-
TUMként szemlélik. 

A mindent átölel ő  technifikációval elfoglalva elfelejtettük, kik va-
gyunk, hova megyünk, aljasan támadtunk a bennünket körülvev ő  
világra, teljesen megváltoztattuk és elvesztünk benne. Most önma-
gunkon kellene változtatni ahhoz, hogy élni tudjunk egy ilyen világ-
ban. 

A végsőkig ésszerűsíteni kell önmagunkat (az emberi tényezőt), 
hogy megbízhatóak, el őreláthatóak legyünk és termelés közben 
szorgalmas, tudományos-technikai lényként kapcsolódjunk be ebbe 
a világba, 
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Az ipari világ perpetuum mobileje, a termelésért létez ő  termelés 
és a fogyasztás a fogyasztásért monoton ismétl ődése az embert 
a homo consumens szintjére süllyesztette, és mindent el ő relátha-
tóvá és manipulálhatóvá tett. Így valóságos „ipari tudat" alakult ki, 
melybe bekapcsolódtak a tudósok is, hogy az ember tudatalattiját 
tanulmányozzák, hogy a megszerzett ismeretek alapján készüljenek 
a reklámfilmek, melyekre szükség van, éš amelyek kialakítják a 
vásárlói és fogyasztói pszichológiai kényszert. Az alkalmazás bizo-
nyítja, hogyan manipulál a tudomány az emberrel, tudatalattijával, 
és hogyan alakulnak át a tudatalatti ösztönök „valódi" vásárlási 
igénnyé. 

Marx korában a gazdagság idealizált eszméje megtorpant a mun-
kásosztály felismerhető, kézzelfogható szegénysége el őtt. Ahelyett, 
hogy az ipar fellendülésével javítana életkörülményein, a munkás 
mindinkább belesüllyedt a nyomorba, az emberhez méltó életfelté-
telek minimuma alá. Ma másként van: a tudomány és a technika 
mint alapvetб  termelőerők, melyek megoldják a szegénység gond-
jait, tömeges fogyasztói terrorként misztifikálja igazi arculatukat. 

Az emberi munkának — magától értet ődően — a kényelem acélja. 
A kényelmes élet egyuttal a szükségletek kielégitését jelenti. 

Az emberi igények sokaságát, melyek a kapitalizmus termékei, 
a tudomány teremtette. Létezik egy állandó, kifogyhatatlan, soha be 
nem teljesedett vágyakozás a tőke egyre nagyobb koncentrációja 
után, ami mind tömegesebb termelést igényel, míg végül a fokozott 
termelés vásárlásra kényszeríti az embereket. A fogyasztás életstí-
lussá válik, minden tevékenység mozgatójává. 

Ez a nyomás, amely a fogyasztóvá lefokozott, absztrakt szük-
ségletű  lényként szemlélt emberre irányul, tulajdonképpen azért jött 
létre, hogy kielégítse újonnan kialakított szükségleteit, és egyre töb-
bet termeljen, mindinkább függ ővé tegye a környező  világtól. Az 
ember bizonyos szempontból elszegényedik, az absztrakt társadalmi 
hatalom, a PÉNZ rabjává válik. A pénz az egyedüli érték, olyan ha-
talom, melyet az ipari, a gazdag társadalom embere bitorolhat. Az 
előállított termék mennyiségének csökkenésével veszíti a hatalmat. 
A szabad időt egyrész a tiltakozás, lázadás, ösztönös viselkedés 
tölti be, másrészt a t őke objektumává válik. Mindent áruba kell bo-
csátani, rákényszeríteni az embereket a költekezésre. Fel kell hasz-
nálni a szabad időt, errő l a szórakoztató ipar és a turizmus gon-
doskodik. A pihenést a tőkegyarapításhoz, az újabb termeléshez 
való erőgyűjtéshez kell igazítani. Természetesen a tudománynak 
ehhez semmi köze, hiúságában se Iát, se hall, büszke semleges-
ségére. De épp ez a csodálatos semlegesség a politikai a priori, 
mert minden ideológiát szolgálhat. Hatékonysága és pragmatizmusa, 
apriorisztikus technikai helyzete politikai lehetöséget nyújt neki. Ilyen 
technikai körülmények között az embertölötti uralma veszít szemé-
lyes jellegéböl, megsz űnik a fennálló viszony és a hatalom, az em-
ber többé nem a másik ember rabja, hanem mindketten a tárgyak 
megszállottjaivá válnak. 

Ezt az állapotot csak a munka jelenlegi korlátainak, a tudomány, 
technika és profit megdöntésével, tehát az akadály tudatosításával 
és megsemmisítésével, az elidegenült munka megszüntetésével, 
a tudomány társadalmasításával lehet túlhaladni. 

TECHNIKA: ESZKÖZ VAGY CÉL? 

A technika és az utilitarizmus látszólag egyformák. A technika 
a célt szolgálja az ember számára, ő  is rendelkezik bizonyos em-
beri tulajdonságokkal, míg az embert a technika jellemzi. Úgy t űnik 
azonban, hogy ez a kapcsolat nem merül ki ebben a viszonylat-
ban, a technika az emberen kívül és felett áll, mint ahogy az em-
ber is a technikán kívüli és feletti lény. 

Az utilitarista felfogás szerint a technika csak eszköz, célját az 
ember határozza meg, indiferens, mindig az ember és céljai szol-
gálatában áll. Teljesen világos és kézzelfogható, hogy acélok esz-
közökké válnak, s egy végső  cél, magán a technikán kívül nem is 
látható. Tehát az eszközökb ől célok, acélokból pedig eszközök 
lesznek. A technika az élet ésszer űsítésének eszköze volt, a hala-
dás eszméje övezte, de a szakadatlan és végtelen növekedés fo-
lyamatában céllá alakult. 

A technikának az ember életfeltételei javításában betöltött sze-
repének, a technikának és a tudománynak az ember szolgálatában 
végzett funkciója hangsúlyozására alapozódik a teljes technikai 
mentalitás, a lehetőségeibe vetett bizalom. 

Az emberek majdnem vakon bíznak a technika m űszaki té-
vedhetetlenségében. Meg vannak győződve, hogy a technika biz-
tonságos berendezéseivel megakadályozhatja, hogy a fejünk fölött 
lebegő  „atomesernyő" valamilyen hiba folytán a fejünkre zuhanjon. 

Abban a hitben élnek, hogy mindig akad valamilyen „technikai meg-
oldás", amely ő rzi biztonságunkat és megóvja életünket. 

Érdekes, hogy mennyire megnőtt a modern ember bizalma 
a „technikai megoldások" iránt! Milyen gondatlanul élnek abban 
a tudatban, hogy valaki gondoskodik a felfedezésekr ő l. A középkori, 
embeгformájú isten soha nem tudott ilyen biztonságérzetet terem-
teni az emberekben, mint az ismeretlen, személytelen „feljebbvaló", 
melyet a korszerű  technológusok és természetesen a politikusok 
irányítanak. 

Most, amikor nap mint nap a gykorlatban is láthatjuk, hogy ezt 
az ESZKÖZT megsemmisítően és végzetesen ellenünk is fordíthat-
ják, keresni kell a kiutat, a techika világának változtatását vagy 
kibővítését egy etikai posztulátummal, a technika valamiféle etikai 
módosításával. Mégis úgy t űnik, hogy az etika nem segíthetne so-
kat, mert az ember és a tecnika viszonya az eszközök viszonya, 
és így születik az ember számára értékes vagy káros találmány is. 

A modern tudomány kvantitatív jellege mindig a mennyiségen 
meg a termelésmódon alapul, nem érdekli, hogy mit állít el ő  és 
már ezáltal is a technika felé irányul. Ha már nem érdekel ben-
nünket a minőség, marad a teljesen nyílt jövő, melybe a haladás, 
a tudomány és technika eszméjétő l vezérelve fejetlenül rohanunk. 
Egy ilyen nyílt jövőben a technika az ember egyetlen vallása, 
egyetlen reménye, egyetlen szerelme. 

Egy ilyen technokrata világban (,,...amelyben az uralkodó réteg 
a technológusokra hivatkozva magyarázza a társadalom meglétét, 
míg a szakemberek a tudás tudományos formáira hivatkoznak. A tu-
domány auroritása után már nincs kire apellálni.") a humán tudo-
mányok feladata, hogy megvilágítsák és elhárítsák ezt a hibát, amely 
az ember önmegvalósítását gátolja térben és id őben. De módsze-
reiknek kvantitatívaknak és egzaktaknak kell lenniük, különben a ter-
mészettudományokhoz viszonyítva tudománytalannak min ősülnek. 
Céljuk, hogy ilyen világba szorítsák az embert, pusztán technikaira 
fokozva, hogy a teljes funkcionalitás, racionalitás, hasznosság és 
maximális fejlődés céljából a technika világával k!egyenlít đdjön. 

Az eszköz, mellyel magunkévá tesszük és megváltoztatjuk a vi-
lágot, bennünket próbál átalakítani, a társadalmat, lelki állapotunkat 
és a természetet, melytő l elragad bennünket, melyet megsemmisít. 
Az embert a munkafolyamat közben a technikai és gazdasági utilita-
rizmus szemszögébő l szemléli. Ilyen technikai humanizmussal, 
amely az embert a haladás, illetve a technika eszközének tekinti, 
szembe kerül bizonyos tudománytalan, nem-technikai humanizmus-
sal, amely az emberek a technikai civilizációban lejátszott bukása 
miatt félelemmel és undorral fordít hátat a technikának, rámutatva 
annak negatív oldalára, továbbá apokaliptikus szerepére azokban 
a termékekben, melyek veszélyeztetik az embert. 

A humanizmus megvalósulását csak a természethez való visz-
szatérésben látja, és a fiazalok lázadásának tekinti a technokrácia 
politikája, illetve annak a hatékonyság, valamint a mind kiterjedtebb 
racioellenő rzés kíméletlen követelése ellen. 

Valójában ez a tiltakozás nem indult olyan törekvésekkel, hogy 
új utakat mutasson, nem tudja, hogyan és mit, ó csak absztrakt 
eszköz a jelenlegi és javasolt kilátásokkal való elégedetlenség szél-
sőséges kimutatására. Természetesen a technikai haladás elleni 
lázadás indokolatlan, mert „a szabadság a technika fejl бdésétő l 
függ. De ez a tény lassan kiszorít egy fontos el őfeltételt: ahhoz, 
hogy a szabadság fáklyájának hordozóivá váljanak, a tudománynak 
és a technológiának változtatnia kell jelenlegi irányvonalán és cél-
jain — az új érzékenységnek, az életösztönök követelményeinek 
megfelelően kellene alakulniuk. Csak akkor beszélhetnének a sza-
badság technológiájáról, a tudományos képzelet termékér ől, amely 
szabadon tervezhetné, formálhatná a kizsákmányolástól és nehéz 
munkától mentes emberi világot." 

A termelés folyamatába tartozó, annak alárendelt és általa tá-
mogatott tudomány termel ő  erő  formájában magán hordja a tőkés 
termelési viszonyok bélyegét. Ezért következett be a tudomány 
egyenlőtlen fejlődése, illetve azoknak a tudományágaknak a fellen-
dülése, melyek kapitalizálódhatnak, a termelés közben értéket te-
remtenek. 

Az előállítás folyamatában alkalmazott technológiai újításoknak, 
az új eljárások és gépek bevezetésének célja az él ő  munka ter-
melékenységének fokozása, valamint az él ő  munka (változó tбke) 
felcserélése holt munkával (állandó tőke), hogy meggyorsuljon a 
forgótőke mozgása, és hogy kevesebb társadalmi munkával azonos 
mennyiségű  árut állítsanak elő . 

A kutatások és az újítások az összevetést, a profitláb csökken-
tését és a kifizetődő  beruházások új lehetőségeinek kiaknázását 
szolgálják. 
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A munka, a szabad emberi lény megvalósulásának alapja a 
profit megvalósításának eszközévé (munkaer ő), elidegenült mun-
kává, az ember pedig univerzálisan elidegenült lénnyé válik. Az 
emberi világból megszületik a technika és a profit világa. 

Az ipari civilizáció el őbbi elemzése rámutat arra, hogy az ökoló-
giai válság semmiképpen sem hibáztatható az ipari civilizáció vál-
ságáén, s hogy az ok-okozati viszonya keretében nem elég elhárí-
tani csupán a következményt, a környezetszennyezést, és harcolni 
a kiváltó ellen (a kapitalista termelési mód és az ott uralkodó vi-
szonyok), mert ez a meglév ő  állapotnak csak egy kis változtatását 
jelentené. 

Tehát, általában véve, két dologra következtethetiink: 
Teljesen világos és egyértelm ű , hogy a természet szennye-

zett, s e szennyezettség egyre fokozódik a mind tömegesebbé váló 
termelés nyomására, miközben az ember — alárendelve magát 
a (profit) növelés természetes törvényének —mell őzi racionális sze-
repét saját jövője kialakításában. 

A helyzet tarthatatlan, mert veszélyezteti az emberi létet. 
Ezért kell változtatni a helyzeten. 

Segíthet-e a környezetvédelem? 
Szerintem, igen, de ez sokban függ attól, hogyan határozzuk 

meg feladatát és tanalmát: 
Az elsö és legfontosabb gyakorlati feladat az ökológiai fel-

világosítás. Az ökológiai tudatnak mint alapvet ő  emberi tudatnak 
a kialakítása annak megértését jelenti, hogy a természet nem kor-
látlan, s az emberi kultúra ugyanennek a véges természetnek a ré-
sze, nem pedig fordítva, ezért ahhoz, hogy fennmaradjon, az em-
bernek változtatnia kell gondolkodásmódján, illetve ennek megfele-
lően a viselkedésén is. 

Ha változtatni akar viselkedésén, a természethez való viszo-
nyulásán, az embernek másként kell tekintenie az ipari termelésre, 
ami annyit jelent, hogy a termelési mód által meghatározott társa-
dalmi viszonyokon is módosítania kell. 

Ha a fennálló viszonyok alapelveit akarja változtatni, akkor 
nem a fennálló rendszeren belüli reformátori törekvésekr ő l van szó, 
hanem a meglevőknek az átalakításáról. 

Ily módon az ökológiai tudat a gyakorlati tudatból (a természet 
megtisztításának igényébő l) transzcendentális forradalmi tudattá fej-
lődik. Az ekképpen értelmezett ökológiát, amely a forradalom egyik 
tartalmi eleme, s nem csupán a környezetvédelmi programokat ja-
vasoló egzakt gyakorlati diszciplínák része, megszabadíthatjuk a 
különböző  jobboldali, fasisztoid eszmei riadóktól (melyek különben  

a gykorlatban a nyugati jobboldali pártok ökológiai programjaként 
valósul meg, és azért t űzték őket választási programjukba, hogy 
minél több szavazót megnyerjenek). 

Azonban a meglevő  állapot gyökeresebb változtatásához vala-
milyen társadalmi erő  vagy erők szükségesek, melyek magukra vál-
lalják ezt a feladatot. Léteznek-e manapság ilyen er ők? 

Elsősorban a marginizált társadalmi csoportok és rétegek moz-
galmai (ökológiai, béke, feminista...) képviselik ezt az er őt, amelye-
ket közös, pluralista cél frontális koalícióba tömörít. Ezek a politikai 
érvényesülés, a határozathozatalban való részvétel lehet őségeit ke-
resik, nyíltan és elszántan szembeszegülnek a technobürokrata ha-
talmi központokkal, melyek legf őbb célja a többség kiszorítása a 
KÖZVETLEN HATÁROZATHOZATAL lehetséges rendszeréb ő l, va-
lamint a meglevő  önkényeskedő  viszonyok megszilárdításé. 

Ahhoz, hogy a társadalmi mozgalmak, esetünkben az ökológia 
forradalmi lendülete ne gyengüljön, kerülni kellene a különböz ő  te-
vékenységek és viszonyok rendszeres, intézményesített, sziszte-
matikus formáit, meg kellene őrizni kapitalistaellenségüket és ön-
állóságukat. Ily módon elháríthatják az egybeolvadás és a reformista 
célokra való korlátozódás veszélyét. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a széles társadalmi tömegek auto-
nóm mozgalmában megnyilvánuló környezetvédelmi harc valójában 
a demokráciáért, az egyén és a nép azon jogáért folyó küzdelem, 
hogy döntsön sorsáról, amelyet a mostani polgári demokráciában 
elidegenítettek a technobürokrata, tudományos, önkényesked ő  ha-
talmi központok (ők döntenek a nép igényeiről, kívánságairól, tör-
ténelmi helyzetérő l és vágyairól). 

A társadalmi mozgalmakkal való szembeszegülés annyit jelent, 
mint követni és megszilárdítani a döntést hozó er ők rendszerének 
meglevő , átfogó jelleg ű  központosítási irányvonalát, valamint meg-
erősíteni az autoritárius társadalmi modelleket. 

Ebbő l következik, hogy a társadalmi mozgalmak a szocialista 
önigazgatás (a társadalmi fejl ődés jelentős kérdéseirő l szóló köz-
vetlen döntéshozatal) konceptusától sem állnak távol, hanem imma-
nens, autentikus egységet alkotnak vele. 

A környezetvédeleméi folyó harcnak elementáris forradalmi tu-
datként való értelmezése lehetetlenné teszi és teljesen semlegesíti 
a destruktív társadalmi er ők tevékenykedésének nemkívánatos kö-
vetelményei miatt érzett indoktalan félelmét. 

Fordította: FEJŐS Klára 

Rezi me 
Najnoviji broj časopisa „ Új Symposion" 
bavi se problematikom zaštite čovekove 
okoline. Ginter Cint (G ( nter Zint)  ii  sa- 
stavio knjigu na osnovu dokumenata S!о-  
bodne republike Vendland: to ii  niz izja- 
va, intervjua i objektivnog opisa stanja koji 
osvetijavaju kako razne akcije velikih raz- 
mera ekološkog društva u okrugu Lihov- 
-Banenberg (Lüchow-Bannenberg) tako i 
društveno-politi čku pozadinu tih akcija. 
Časopis objavljuje nekoliko odlomaka iz 
ove knjige. 

Pomenute odlomke sledi izveštaj knji- 
ževnika Hansa Krištofa Buha (Hans 
Christoph Buch)  0  istom dogadaju koje  ii  
on sabrao u svom Gorlebenskom dnev- 
niku. Naime, u proleće 1980. godine  U  
okolini grada Gorlebena grupa od nekoliko 
stotina demonstranata protiv nukiearnih 
elektrana zauzela ii prostor na kire  ii 
bib o predvideno odlaganje radioaktivnih 
otpadaka. Demonstranti iz svih krajeva 
SR Nemačke su, u saradnji sa lokalnim 
stanovništvom, na tom prostoru osnovali 
antinuklearno naselje i proglasili Slobodnu 
republiku Vendland. Zatim  ii  naselje 4. ju- 
na iste godine najspektakularnijom poli- 
cijskom akcijom u dosadašnjoj istoriji SR 
Neračke ispražnjeno. Književnik Н . K. 
Buh se još mnogo pre tih dogadaja povu- 

kao iz Zapadnog Berlina u svoju kuću u 
Gorlebenu, da bi taro radio na pisanju 
jednog od svojih romana. Lokalni dogadaji 
su ga, medutim, toliko zaokupirali da od 
planiranog romana nije ispalo ništa. Ure- 
sto toga vodio  ii  dnevnik, pa ii  te zapise 
objavio pod naslovom „Izveštaji iz žarišta 
nemira°. U našem časopisu donosimo 
poučan odlomak iz pomenute knjige. 

lstočnonemačka književnica Krista 
Voif (Christa Wolf) u svorn romanu „Kvar" 
opisuje dogadaje koji su se zbili u jednom 
danu: u mali meklenburško silo toga 
dana stiže vest iz Černobila da se desila 
nuklearna katastrofa; istog dana  ii u jed- 
nom dalekom gradu trebalo da se brat 
pripovedača podvrgne teškoj i kompliko- 
vanoj operaciji mozga; toga dana u silo 
stižu i posetioci koji pobuduju sećanja na 
ratne uspomene. „Uj Symposion" objav- 
Ijuje prvo poglavlje tog rornana. 

Tematski blok posvećen problematici 
zaštite čovekove okoline završava se in- 
tervjuom koji је  Tibor Purger vodio u Sa- 
veznoj Republici Nemačkoj sa sarland- 
skim ministrom ekologije, Jo Lajnenom 
(Jo Leinen): „Ako Oskar Lafonten spada u 
red „političkih unuka", onda  ii Jo Lajnen 
jedan od „praunuka" Vilija Branta. Lajnen 
ii prvi, a od raspada crveno-zelene koali- 
cije u Hesenu i jedini pokrajinski ministar u 
Saveznoj Republici Nemačkoj koji  ii  svoju 
političku karijeru росео  u alternativnim po- 

kretima, prvo kao pripadnik antinuklearnih 
grupa, a kasnije kao istaknuti predstavnik 
mirovnih organizacija. Id  marta 1985. ra- 
di kao ministar za ekologiju u Saru, najma- 
njoj nemačkoj pokrajini koja se bori sa za- 
starelom privredom i nezaposlenoš ću od 
15 odsto,  skin  o dva puta većom od ukup- 
ne zapadnonemačke." 

Kao prilog u ovom broju objavljujemo 
„antizbirku pesama" Tibora Bade (Bada 
Tibor) koja nosi naslov „ Új most" ( „Novo 
Sada"), a za koji ii pogovor napisao knji- 
ževni kriti čar Jožef J. Fekete (Fekete J. 
József): „Ova zbirka pesama li č i pomalo 
na atentat. Saro što ovaj put taj atentat 
nije uperen protiv pubiike, nego na samog 
autora. Tibor Bada nipošto nije pisai svo- 
је  pesme sa ciljem da ih jednog dana 
ugleda u štampanoj formí, a još manje radi 
toga da bi ih bib o ko mogao kupovati u knji- 
žarama. lako ii sve to ipak pisano za pu- 
bhiku, č itati te pesme  ii  mogao  sari vii-
ra uzani krug poznavalaca i prijatelja, jer 
ii u prometu  bib o sari  nekoliko fotokopi- 
ranih primeraka tih svezaka sa pesmama 
mladog novosadskog autora. Upravo ii 
ova karakteristi čna subkulturna aktivnost 
to to  odreduje karakter umetnosti kojom 
se Tibor Bada bavi. A značajno ii  i to da 
se ta aktivnost ne odvija  sari u jednoj 
oblasti, u poeziji, nego se Bada bavi i 1i- 
kovnim stvaralaštvom kao i alternativnom 
rock-muzikom." ❑ 
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