
Az em lék irat szer zõ jé rõl

Bernard Esambert reneszánszi sok ol da lú ság gal, ener gi á val és cse lek võ ké pes ség gel meg -
ál dott em ber. Köz éle ti el kö te le zett sé ge, sze re pe pél da ér té kû – és nem csak ha zá ja szá má -
ra. Az ál la mot to vább ra is el len ség nek, ki ját szás ra al kal mas Kük lopsz nak vagy – po li ti -
kai-gaz da sá gi gyep lõ jét meg sze rez ve –  meggaz da go dás ra al kal mas esz köz nek te kin tõk
nap ja ink ban nem ért he tik, ho gyan ké pes va la ki az ál lam, a tár sa da lom ön zet len szol gá -
la tá ban le töl te ni az éle tét, amely bõl – tren di élet ér zé se sze rint – csak egy van.
Bernard Esambert 1934-ben szü le tett; szü lei, fel me nõi Ke let-Eu ró pá ból szár maz nak. Ka -
masz ként él te át a vi lág há bo rút Pá rizs ban, de húsz éve sen már po li tech ni ku si ké pe sí tés -
sel ren del ke zett. Elõbb az Ipa ri Mi nisz té ri um ban dol go zott, majd Georges Pompidou el -
nök gaz da sá gi ta nács adó ja lett. Azok ban az év ti ze dek ben 1974-ig, Pompidou ha lá lá ig,
Fran cia or szág óri á si gaz da sá gi fej lõ dé sen ment ke resz tül, és ki ér de mel te a köz gaz dá-
sz ok ré szé rõl az Eu ró pa Ja pán ja meg ne ve zést. A má so dik vi lág há bo rú utá ni, egy ge ne rá -
ció ide je alatt be kö vet ke zõ hir te len jó lé ti lift él mény azon ban a kö vet ke zõ nem ze dék szá -
má ra – amely nek han ga dói min dent meg kap tak, és sem mi ért sem kel lett meg küz de ni ük
– ci vi li zá ci ós há nyin gert oko zott, amely az 1968-as di ák lá zon gá sok ban csú cso so dott ki.
Leg utób bi köny vé ben (Bernard Esambert: Une vie d’influence. Dans les coulisses de la
V-e République. Flammarion, Pa ris, 2013) töb bek közt eze ket – a fran ci ák ál tal Trente
Glorieuses-nek ne ve zett – év ti ze de ket, mun ká val, kö zös sé gi élet tel kap cso la tos él mé nye it
per li vissza a mai, több nyi re ki áb rán dult, kö zö nyös, pusz tán az egyé ni élet mi nõ sé get
haj szo ló nyu ga ti köz vé le mény tõl. Em lék koc kák ból, port rék ból, elem zé sek bõl össze ál ló és
ku lissza tit ko kat ki te re ge tõ köny vé ben be ve ze ti az ol va sót a Fran cia or szág, va la mint a
nyu ga ti po li ti kai és gaz da sá gi vi lág dön té si me cha niz mu sa i ba és ér dek konf lik tu sa i ba.
A szer zõ élet pá lyá ja egé szen ki vé te les: el nö ke lett a Po li tech ni kai Fõ is ko lá nak és a Pas -
teur In té zet nek. Pompidou ha lá la után a Crédit Lyonnaise bank fõ ta nács adó ja, majd
1977-tõl 1993-ig a Roth schild Pénz ügyi Tár sa ság el nök-ve zér igaz ga tó ja. A tel jes ség igé -
nye nél kül so ro lom to vább: ve zér igaz ga tó ja volt a Hol ding Pénz ügyi Tár sa ság nak és a
SOFIREC-nek, társ el nö ke a Bolloré Tech no ló gia Vál la lat nak, tag ja a Lagardere Cso port
felügyelõbizottságának. Eze ken kí vül még szá mos ipa ri és pénz ügyi vál lal ko zás ki emelt
poszt já ra kér ték fel. A köz tár sa ság haj da ni ösz tön dí ja sa – aki nek csa lád ja zsi dó szár -
ma zá sa mi att so kat szen ve dett a má so dik vi lág há bo rú ide jén – ki vá ló fran cia ha za fi vá
vált. Az évek hosszú so rán át a po li ti kai és gaz da sá gi elit bõl töb ben is ka pa ci tál ták,
hogy lép jen po li ti kai pá lyá ra, de õ ma radt a hát tér ben szür ke emi nen ci ás ként. 
Bernard Esambert nyug ha tat lan em ber, igen csak szer te ága zó ka ri ta tív, nonprofit mun -
kát vál lal nap ja ink ban is. 1991-tõl a Fran cia Epi lep szia ku ta tó Ala pít vány nak, 1999-tõl
az Agy ku ta tást Tá mo ga tó Tár su lat nak is az el nö ke. 2004-tõl, ala pí tá sá nak évé tõl a pá ri -
zsi Ébe rek Klub já nak ve ze tõ je, amely nek fõ fel ada ta a kü lön bö zõ szak te rü le te ken vég -
zett ku ta tá sok csúcs ered mé nye it nép sze rû sí te ni. 2006-tól az X-Ellenállók szer ve ze tét is
ve ze ti. Rá adá sul 2012-ben a volt mi nisz ter el nök, Édouard Balladur fel ké ré sé re el vál lal ja
a Georges Pompidou el nök em lé két ápo ló tár sa ság és in téz mény ve ze té sét. Itt ke rül tem
ve le kap cso lat ba. Ta nul mányt ír tam Georges Pompidou ál lam fõ rõl, és to váb bi in for má ci -
ó kat kér tem a tár sa ság tit kár sá gá tól. Esambert úr kéz zel írt le ve lek ben vá la szolt több íz -
ben is, és kész ség gel kül dött köny ve ket ne kem. Sze rény sé ge és vég te len ud va ri as sá ga
éles el len tét ben áll a mifelénk még mindig előforduló intézményi hozzáállással, ame ly
egy kur ta „nem” szó val sem hajlandó vá la szol ni a ne ki cím zett le ve lek re. To vább ra is éli
vi lá gát mi fe lénk az a ma ga tar tás, hogy no ha a mé di á ban al ka lo mad tán il len dõ en a
köz jó ra hi vat ko zunk, alig va gyunk haj lan dó ak sa ját köz vet len vagy a kis cso por tunk 
ér de ke in túl te kin te ni. közelkép
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Bernard Esambertnek ed dig négy köny ve je lent meg.* Az el sõ ben és má so dik ban  a 
het ve nes évek ben ki bon ta ko zó – az át la gos is me re tek kel ren del ke zõ ál lam pol gár elõtt
rejt ve ma ra dó –, kon ti nen se ken át íve lõ ir gal mat lan gaz da sá gi há bo rút és an nak ha tás -
kö re it ele mez te. Ne ki, a pénz vi lág kulcs fi gu rái ta ná cso sá nak egye di rá lá tá sa volt a
pénz ügyi-gaz da sá gi fo lya ma tok ra. 1980-ban Bad Aa chen ben ma ga is részt vett egy
Bilderberg-konferencián. A har ma dik köny vé ben  a fran cia gaz da ság fel len dü lé sé rõl, 
va la mint Pompidou nagy ter ve i rõl és meg va ló sí tá sa i ról ír, amely eknek rész ben õ volt 
a su gal ma zó ja.
Leg utób bi köny vé ben – amely bõl a for dí tás ké szült – ve sé be lá tó port ré kat ké szí tett a po -
li ti ka, a gaz da ság és a pénz ügy vi lá gá ból. A szer zõ nek fi a ta lon Pierre Mendès-France
mi nisz ter el nök volt a pél da ké pe. Raj ta kí vül csak Georges Pompidou, Édouard Balladur
és Raymond Barre az a há rom sze mé lyi ség, akik a mér cét je len tet ték szá má ra. A töb bi -
ek rõl ké szült port ré igen csak kri ti kus. Nap ja ink fe lé kö ze led ve a po li ti kai-gaz da sá gi 
elit több kép vi se lõ jé nek ra gad ja meg a gra ban cát, mert nem vol tak ké pe sek ér dem le ge -
set ten ni Fran cia or szág év ti ze dek óta tar tó ha nyat lá sá nak meg ál lí tá sá ért. Nyug ta lan a
gon do lat tól, hogy an nak ide jén nem tud ta kel lõ en rá ven ni a dön tés ho zó kat, hogy csak 
a köz jót tart sák sze mük elõtt. A köny vet ol vas va lép ten-nyo mon ta pasz tal juk, hogy a
felfuvalkodott po li ti kai és gaz da sá gi dön tés ho zók nak né ha úgy hi ány zott a jó ta nács,
mint Kük lopsz nak a tér lá tás.
Az 1945-ben ala kult IV., il let ve az 1958-ban, Charles de Gaulle tá bor nok fel lé pé sé tõl
szá mí tott V. Köz tár sa ság az ál lam, a köz ügyek szol gá la tá ban ál ló sze mé lyi sé gek olyan
ko szo rú ját tud ta ma ga mö gött, mint ami lyen pél dá ul Paul Delouvrier, Si mon Nora,
Philippe Lamour és ma ga a Bernard Esambert. Mun kás sá gu kat egy re ke ve seb ben tart ják
szá mon: ezért ne kik, a fe je ket moz ga tó nya kak nak kell szá mot ad ni uk a tör tén tek rõl.
Esambert ese té ben az Airbus, az Ariane, a TGV lét re ho zá sa, az atom erõ mû park meg épí -
té se csak né hány a sok azon or szá gos „ka land” kö zül, ame lyek ben a hat va nas-het ve nes
évek ben részt vett a dön tés ho zók ol da lán, és ame lyek tõl azt re mél te, hogy mél tó lesz
Fran cia or szág múlt já hoz.
Esambert köny ve nem csak azért ér dek fe szí tõ, mert fel szín re hoz ke vés sé is mert té nye ket,
tör té né se ket a nyu ga ti vi lág mé lyé rõl, ha nem azért is, mert õt ol vas va jó zan, mér ték le tes
és vi lá gos el me em lék ira ta it, elem zé se it for gat juk, aki to vább ra is bí zik a tu do mány ban,
a ka pi ta liz mus azon ké pes sé gé ben, hogy új ra meg ta lál ja em be ri vo ná sa it a
vadkapitalista ki len gé sei után, bí zik ab ban, hogy az ér ték te rem tõ em be ri mun ka vissza -
kap ja az õt meg il le tõ he lyet. Va ló szí nû sít he tõ, hogy a 2008-ban ki rob ba nó bank- és
pénz ügyi vál ság, majd az en nek Eu ró pát érin tõ sú lyos kö vet kez mé nyei vet ték rá vé gül 
a szer zõt, hogy meg ír ja a kö zel 550 ol dalt ki te võ köny vét.
A le for dí tott rész let Bernard Esambert jel zett kö te té nek 41. fe je ze te.

S. Ki rály Bé la
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1981 áp ri li sá ban egy olasz ba rá tom te -
le fo nált, hogy hol nap után Bu ka rest ben
részt ve het nénk egy Ceauºescu el nök ál tal
meg ren delt fo ga dá son. Ha más va la ki szólt
vol na, nem ve szem ko mo lyan a hí vást, de
ki vé te le sen nagy ra be csül tem Gian-Carlo
E.-t, aki ar ra kért, hogy ha bo zás nél kül
csat la koz zam hoz zá. Õ a von zó an mû velt,
ked ves és ára do zó ola szok min ta pél dá nya
volt. Meg sze ret tet te ve lem gyö nyö rû ha -
zá ját, ahol le fegy ver zõ az em be rek köz lé -
keny sé ge. Oscar Wilde sze rint a fran ci ák
szo mo rú ola szok. Én még hoz zá ten ném,

hogy az ola szok in tel li gens fran ci ák. Sok
em ber rel ta lál koz tam a po li ti ka, az ipar, 
a ban kok és a mû vé sze tek vi lá gá ból, és el -
mond ha tom: az ola szok tól min dig ta nul -
tam va la mit. So sem bo nyo lí tot tam le üz -
le tet a szom szé dos or szág ban úgy, hogy
ne kér tem vol na egy mo ti vált olasz se gít -
sé gét. […]

Is mer vén ba rá to mat, ked ve sen gyõz -
kö dõ meg hí vá sa nem le pett meg. Si ke rült
va la ho gyan he lyet ta lál nom egy kis re pü -
lõ gé pen, és har mad nap haj na li két óra kor
száll tam le Bu ka rest ben. A ce re mó ni át 

Bernard Esambert: Le 3éme Conflit Mondial. (A harmadik világkonfliktus) Plon, Pa ris, 1977;
Bernard Esambert: La guerre économique mondial. (Gazdasági világháború) Olivier Orban, Paris,
1991;
Bernard Esambert: Pompidou, Capitaine d’Industrie. (Pompidou, az ipar kapitánya) Odile Jacob, 
Pa ris, 1994;
Bernard Esambert: Une vie d’influence. Dans les coulisses de la V-e République. (Egy befolyásos élet.
Az. V. Köztársaság kulisszái mögött) Flammarion, Pa ris, 2013.



az nap dél elõtt ki lenc órá ra ter vez ték.
Alig hogy meg állt a gép, két lu xus au tó ter -
mett a le já rat nál. A fe ke te szí nû, füs tös
ab lak üve gû li mu zi nok mint ha egy má -
sod osz tá lyú film bõl ér kez tek vol na; sze -
mély ze tük fe ke te bal lon ka bá tot, fe ke te
ne mez ka la pot és fe ke te szem üve get vi -
selt. Nem kel lett meg erõl tet nem ma gam,
hogy el kép zel jem: a KGB he lyi fi ók ja vár,
hogy el kí sér jen a gulágra. A re pü lõ te ret
el hagy va mo to ros rend õrök vet ték kö rül
au tó in kat, és szi ré náz va kí sér tek a Ro -
mán Nép köz tár sa ság kül föl di ven dé ge i -
nek szál lá sá ig. Az éj sza ká ban az ut cák ki -
hal tak, ko mo rak vol tak, és volt jó fél órám
meg gyõ zõd ni ar ról a nyo masz tó at mosz -
fé rá ról, ame lyet a rend szer kül föld re szö -
kött el len zõi ír tak le ko ráb ban ne kem. 

A ho tel szo bám fe lé lép del tem, ami kor
egy biz ton sá gi õr csat la ko zott hoz zám,
majd kint ma radt az aj tóm nál, és ren dü -
let le nül várt. Ki de rült, hogy nem me het
el a be szé dem má so la ta nél kül, ame lyet
né hány óra múl va a ro mán el nök nek,
kor má nyá nak, va la mint az or szág gyû lés
je len le võ tag ja i nak akar tam el mon da ni.
Ahogy más kor, most is imp ro vi zál ni
szán dé koz tam, azok ra az in for má ci ók ra
tá masz kod va, ame lye ket Quai d’Orsay
Kö zép-eu ró pai Igaz ga tó sá gá tól kap tam.
Így azon ban haj na li há rom óra kör nyé kén
kény te len vol tam meg ír ni a be szé de met,
amely ben hosszan so rol tam a ro mán és a
fran cia nép ba rát sá gá nak in do ka it, anél -
kül hogy kü lön ki tér tem vol na az or szág
el nö ké nek di csé re té re.

Há rom ne gyed ki lenc kor lép tem át 
az el nö ki pa lo ta ka pu ját, és ha ma ro san
be mu tat tak a Ceauºescu pár nak – két
beesett, ólom szür ke arc, amely aka rat la -
nul is az el ke rül he tet len vég fe lé  kö ze le -
dõk li dérc nyo má sát tük röz te –, a ro mán
kor mány tag ja i nak, akik több sé ge uno ka -
test vé rek bõl, tá vo li ro ko nok ból állt, és
akik kö zött még vol tak Ceauºescu ne vû -
ek. Õk és a szá mos or szág gyû lé si kép vi se -
lõ sor ba áll tak a kéz fo gás hoz. Mi u tán
szám ta lan ke zet meg szo ron gat tam, és sok
oda il lõ szót ki ej tet tem, a hoz zám ha son -
ló an bal sze ren csés an go lok és né me tek
kö zött meg le põd ve szem lél tem az in kább
kény sze re det ten al kal maz ko dó, mint me -
leg han gu la tú ta lál ko zó je le ne te it. Csak a
ha zá ját kép vi se lõ olasz ba rá tom ta lál ta fel
ma gát, csak õ tu dott jó han gu la tot va rá -
zsol ni ma ga kö rül.

Azok ban az évek ben Ceauºescu még
par ti ké pes volt a szov je tek kel szem be ni –

füg get len nek tû nõ – po li ti ká ja mi att. Az
„el len sé gem ellensége…” kez de tû szó lás -
mon dás a ke zé re ját szott. A nyu ga ti ak
annyi ra örül tek, hogy ta lál tak egy ilyen
kü lön le ges sar kot a szov jet épít mény ben,
hogy szé gyen ér zet nél kül él tek és él tek
vissza a hely ze tük kel. Min den eset re 
ak kor, 1981-ben sen ki sem mond hat ta ró -
lam, hogy hí ze leg tem vol na en nek az
alat to mos el nök nek, aki bár ke zé ben tar -
tot ta a ha ta lom min den szá lát, ak kor még
nem ved lett át tel je sen ször nye teg gé.

Nicolae Ceauºescu bru tá lis és meg -
tor ló jel le gû kom mu niz mu sá ról ak kor
még nem vol tak rész le tes is me re te ink; azt
azon ban tud tuk, hogy a Du na és a Fe ke te-
ten ger kö zöt ti csa tor na épí té se ször nyûbb
volt min den nél, ami ak kor Cseh szlo vá ki -
á ban vagy Len gye lor szág ban ta pasz tal ha -
tó volt. Ám Bu ka rest meg ta gad ta az ál lás -
fog la lást a szovjet–kínai konf lik tus ban,
nem tár sult az Iz ra elt el íté lõ ke let-eu ró -
pai kó rus hoz, ame lyet a hat na pos há bo rú
után ren del tek meg Moszk vá ban, sõt
1966-ban az is fel me rült, hogy szü ne tel -
te ti rész vé tel ét a Var sói Szer zõ dés és a
KGST prog ram ja i ban. A ro mán ve ze tõk
nagy erõ fe szí té se ket tet tek, hogy kö ze led -
je nek Nyu gat hoz, és De Gaulle tá bor nok
1968. má ju si lá to ga tá sa al kal mas volt ar -
ra, hogy je lez zék nem ze ti füg get len sé gü -
ket. Ti zen öt hó nap múl va Richard Nixon
ér ke zett Bu ka rest be; õ volt az el sõ ame ri -
kai el nök, aki kom mu nis ta ál lam ba lá to -
ga tott. 1983-ban, két év vel az én sze szé -
lyes lá to ga tá som után, Ge or ge Bush ame -
ri kai al el nök úgy jel le mez te Ceauºescu
rend sze rét mint „egyi két a jó eu ró pai
kom mu nis tá nak”.

Ez a nem ze ti kom mu nis ta po li ti ka 
tet te le he tõ vé, hogy Ro má nia csat la koz -
zon az Ál ta lá nos Vám- és Ke res ke del mi
Egyez mény hez, a Vi lág bank hoz és a
Nem zet kö zi Va lu ta alap hoz. Wa shing ton
meg ad ta ne ki a leg na gyobb gaz da sá gi
ked vez ményt, és az Eu ró pai Kö zös ség ke -
res ke del mi ked vez mé nyek kel ho no rál ta
az or szág kül po li ti ká ját. Vé gül, ami kor 
a nyolc va nas évek ele jén Ceauºescu el ha -
tá roz ta, hogy a bel sõ fo gyasz tás ro vá sá ra
vissza fi ze ti a ha tal mas kül föl di adós sá -
got, a Va lu ta alap nem ta lált elég bó kot a
gra tu lá ci ók mel lé. Köz ben Ro má nia la kói
rá kény sze rül tek, hogy 25 wat tos égõ ket
hasz nál ja nak, mert az elekt ro mos ener gi -
át az or szág az NSZK-ba és Ola szor szág ba
ex por tál ta. A lo vas sze ke rek fõ szál lí tá si
esz köz zé vál tak, az ara tást ka szá val és közelkép
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sar ló val vé gez ték. Mint egy  ti zen há rom -
ezer fa lu nak a fe lét ítél ték ar ra, hogy né -
hány ezer me zõ vá ros ká vá tö mö rül jön,
mi köz ben Bu ka rest nek kö zel Ve len ce
nagy sá gú te rü le tét rom bol ták le a gi gan ti -
kus épít ke zé sek hez ké szü lõd ve, és a vá -
ros jó részt arc ta lan ná vált. Azért, hogy
he lyet ke rít se nek a Nép Há zá nak, negy -
ven ezer épü le tet dózeroltak le, gro tesz kül
gaz da gít va Hit ler, Mus so li ni, Kim Ir Szen
és má sok to tá lis ur ba niz mu sát. An nak
ide jén, hogy meg sza ba dul jon a tö rök
múlt min den szö võd mé nyé tõl, és le gyõz -
ze sa ját múlt ját, Ro má nia Eu ró pa és Fran -
cia or szág fe lé for dult. A ro mán ho ri zon -
ton a mi or szá gunk ló gott, és min tá nak 
a na pó le o ni köz igaz ga tást vá lasz tot ták.

A nyo mor fe lé ha nyat ló gaz da ság
1980–81-ben még úgy tûnt, a kez de tek nél
tart. A nö vek võ bi zal mat lan sá gom ha tá -
sá ra – bár szá mos jel zõt ta lál tam a
francia–román ba rát ság fel dí szí té sé re –
nem idéz tem a Kár pá tok türannoszától.
So vány vi gasz, vé kony ali bi azért a ki ruc -
ca ná sért, amely re nem szí ve sen em lék -
szem vissza. Be le kell tö rõd nöm an nak
tu da tá ba, hogy nincs ár tat lan em lé ke zés.
Ha egy nap vissza ju tok Ro má ni á ba és
Mol dá vi á ba, fel fe dez ni Besszarábiát, azt
a he lyet, ahol az anyai nagy anyám élt, 
a ro mán Me fisz tó ár nyé ka kí sér ni fog uta -
mon. Meg kel lett vol na sej te nem, hogy
mi be ke ve re dem ez zel a vá rat lan út tal,
mon do ga tom ma gam ban. Ne kem, a ván -
do rok gye re ké nek min den ki nél job ban
meg kel lett vol na hal la nom az éter ben 
a Du na-del ta fe gyenc te le pei fe lõl ér ke zõ
só ha jo kat. Mit ér az örök sé gem, ha nem
vol tam er re ké pes? Most, ami kor e so ro -
kat írom, ezért ke se rû a tea sü te mény a
szám ban! Nem tö röl el min dent az em lé -
ke zet, csak a rész le te ket.

Más nap es te már Pá rizs fe le tar tot tam
nagy kö ve tünk tár sa sá gá ban. Bú csú zás kor
az idét len pro to koll nem is mét lõ dött
meg. Tel je sí tet tem a rám rótt kö te les sé get,
és az él mé nye ket egy fi ók ba zár tam, amit
so ká ig nem nyi tot tam ki. Hoz zá já rul tam
ah hoz, hogy Ceauºescuék bi zo nyít has sák
a vi lág elõtt eu ró pa i sá gu kat? Nem hin -
ném. A más hon nan ér ke zett ven dé gek is
na gyon vissza fo got tak vol tak. Ak ko ri ban
nem is rót tam fel ma gam nak sem mit, 
pe dig ap ró sá gok mi att is szo kott fo rog ni
ve lem a vi lág. Él mény be szá mo lóm is sö -
té tebb ké pet fes tett a lá tot tak ról, mint
ami lye ne ket a kül ügy mi nisz té ri u mi je len -

té sek ben ol vas tam. A tör tén tek tõl nyu -
god tan al ha tom. Ma dám Ceauºescu, bo -
csá nat: Ceauºescu dok tor be mu tat ko zá sa
a ce re mó nia fény pont ja volt, de sem
nekem, sem más kül föl di részt ve võ nek
nem volt sej tel mem ar ról, hogy mi cso da
dik ta tú rát ve ze tett be a ro mán aka dé mi ai
és tu do má nyos vi lág ban. Utam – bi zo -
nyos ér te lem ben – ha szon ta lan volt. Csak
ak kor vált is mét ele ven né él mé nye, ami -
kor több száz mil lió té vé né zõ höz ha son ló -
an a gyors el íté lé sü ket és a ki vég zé sü ket
lát tam. No ha az el já rás szél sõ sé ges volt,
nem tud tam saj nál ni sor su kat. Most
azon ban új ra élem a ve lük va ló kéz fo gás
pil la na tát, amely mes ter sé ge sen egye sí -
tett ve lük. Kü lö nös, hogy em lé ke im ros tá -
ján nem akar át pe reg ni az a ce re mó nia.

Túl zó szen ti men ta liz mus ból gyak ran
fel idé zem ma gam ban a tör té nel met ala kí -
tó sze mé lye ket és sor su kat, pró bá lom
meg ér te ni a he lyet, ahol meg tör tént az el -
ága zás: egye sek nél a sö tét ség, má sok nál a
vi lá gos ság fe lé. A Ceauºescu pár holt test -
ét azok ra ha gyom, akik va la mi em be rit is
lát tak a cse le ke de te ik ben, vagy ne tán re -
ha bi li tál ni pró bál ják õket. A to váb bi ak -
ban ezt a tör té ne lem re és a tör té né szek re
bí zom. Ami en gem ér de kel, az ma ga a fo -
lya mat. Hit ler Hit ler ré vált vol na, ha fel -
vet ték vol na a bé csi Mû vé sze ti Aka dé mi -
á ra? Sztá lin ból Sztá lin lett vol na, ha ama
bi zo nyos ide o ló gia nem ját szott vol na a
ke zé re? Ha Talleyrand ta ná csát kö ve ti
Na pó le on, Szent Ilo na-szi ge te he lyett to -
vább tart hat ta vol na Eu ró pa sor sá nak
gyep lõ it? Kép zel jük el, hogy Ca li gu la a
lo vá ra hall gat, Bokassa a ma má já ra,
Bassár el-Aszad az or vo si lel ki is me re té re
és nem ap ja bá ró i nak ta ná csá ra! Kép zel -
jük el, hogy Szaddám Huszeint, Moam-
mer Kad ha fit a meg kín zot tak ki ál tá sa be -
fo lyá sol ja és nem a csat ló si hí zel gé sek!
Fe les le ges mon da nom, hogy nem vá rok
vég sõ vá laszt e kér dé sek tõl, ame lyek egy
még mé lyebb kér dés elõtt nyit ják meg a
mély sé get: a mi sze gény boly gónk egy
shakes peare -i sor sot tel je sít be, amely ne -
he zen el vi sel he tõ lesz, vagy egy ha mi sí -
tott vi lág fe lé tar tunk, de ahol a fé le lem,
az öröm, a ve szély és a re mény em be ribb
mó don lesz szét oszt va köz tünk. A kér dé -
sek ökör nyál ként le beg nek a szél ben,
amely az egyik dû né rõl a má sik ra fúj ja 
a ho mok sze me ket.

S. Ki rály Bé la for dí tá sa
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