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Mindennapi élet, a tulajdonnevek eltörlése
rejtjelek megdicsőülése
Tudom hogy nem tudok semmit és nincs már
szükségem senkire
Csak apró édes dolgaimra
idegen ujjnyomok nélkül
és saját késemre a torkomon
Kitartóan lopkodni az ékeket
az ég oszlopai alól
Másolatainkat és azok másolatait türelmesen 
felkészíteni a világ újrafelosztására 
Ezúttal hamis érzelgősség nélkül 
Ezúttal ízről ízre
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„A megismerés az egész élet tanulmányozása, s 
igen jó  fe j  ke ll hozzá, hogy a  dolgok lényegét ne 
takarja el előlünk a  divat, mely ebben az ország
ban ma teljesebben a  kezében tart m inden igazsá
got, m int valaha is."

(Stendhal: Egy utazó emlékiratai;

1. Séták Bukarestben
Van-e olyan főváros Európában, mely első látásra kevésbé vonzó Bukarestnél? Nem 
lévén nagy utazó, nem merem állítani, hogy nincs. De ha azokhoz a városokhoz ha
sonlítom, amelyeket már ismerek, az elsietettnek tűnő állítást szinte bizonyosan meg 
kell erősítenem. Valóban, a történelmi Bukarest, vagy legalábbis az, ami 1973-ra, né
hány évtizedes balkáni szocializmus után megmaradt belőle, nem csábít városnéző csa
vargásra. Először is kedvét szegi a neofita turistának -  bár a későbbiekben meglátjuk, 
milyen előnye származik ebből hogy nem kapni várostérképet. Első ízben elveszett
nek érzi hát magát az ember, annak ellenére, hogy a szívélyes járókelők közül sokan 
értik a francia, a német szót, a fiatalabbak pedig az angolt, s magától értetődő figyel
mességgel igazítják útba a kérdezősködőL A város különössége nem az üzletek kira
katainak szánalmas látványában mutatkozik meg; erre a várost már megjárt párizsi 
barátok jó  előre figyelmeztettek. A különösség a szemmel látható és a csak éles szem
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mel kifürkészhető közti folytonos kettősségből fokad. így tavasszal és nyáron a bérhá
zakat, villákat, egyszerű házacskákat, erkélyeket beborító vadszőlő és virágzó futónö
vények kellemes, zöldellő, pihentető városképet kínálnak a szemnek. De ha közelebb 
megyünk a házak homlokzatához, az elhanyagolt régi épületek málladozó, roskatag 
falai vagy a modem épületek silánysága rögtön szembetűnik. Megesik ugyanakkor, 
hogy egy-egy nyomorúságos, félrecsúszott tetőzetű, bozótos kertű házba belépve, bie
dermeier bútorokat, selyembársony folikárpitot, román mesterek képeit, régi ikono
kat, pompás keled szőnyegeket, gazdag könyvtárat találunk, ritkái kiadású könyvekkel, 
ezüst vagy aranyozott ezüst asztalneműt, a hajdani gazdagságot tanúsító megannyi 
tárgyat, melyek mára kriptában rejtőző kinccsé változtak. Nem mintha különös egzo
tikumot idéznének föl a holmik; külön-külőn, sajátosságukban is „déjá vu”-nek, az 
egyetemes tudás terében és idejében valahol már látott emlékeknek tetszenek. Ami a 
látogatót zavarba ejti, s néha meghatározhatatlan, kínos érzéssel töld el, az az együttes és 
elrendezés szokatlan sága; mintha melodrámatikus elgondolás szülöttei volnának.

A városközpont is hasonló benyomást kelt A kirakós játékra, intarziára emlékeztető 
városépítkezés színházi díszlet jellegűvé teszi. Séta közben gyakran fogott el olyan ér
zés, mintha egy olyan színház díszletraktárán haladnék keresztül, ahol m in d ig  ope
rettet játszanak, könnyű és bravúros daljátékokat A belváros valamely utcáján végig
sétálni olyan, mintha egy ismereúen melodráma cselekménye szerint változó színpadi 
díszletek közt mozognánk. Lépten-nyomon, minden méteren egy nagyobb villa mé
reteire zsugorított várkastélyt pillantunk meg, amelyhez neogótikus kápolna támasz
kodik, nyersen megmunkált kőcsipkézetével; mellette tiroli faházat utánzó építmény 
ejt ámulatba oda nem illő alpesi bájaival, vele szemben mór stílusú balkon arabeszk- 
jeinek és füzérdíszeinek szövevénye; kissé távolabb dús idomú kariatidákkal és Gui- 
mard-stflusú kecses volutákkal túldíszített nehézkes épület s egy reneszánsz palota 
groteszk utánzata következik. Építészeti patchwork ez a város, amelynek mintha min
den egyes eleme a megrendelő egyéni ízlése szerint készült volna, mintha mindenki 
a maga kénye-kedvére választott történelmi, társadalmi és kulturális származásának 
pecsétjét kívánta volna benne megörökíteni. Találkozunk útközben a  sajtkereskede
lemből meggazdagodott görög palotájával, ki a századfordulón diszharmonikus stílu
sú részekből összeálló, nehézkes tömböt helyezett ide, vagy kortársáéval, az egykori 
fanarióta vajdáéval, amely kérkedön hirdeti ősei ismeretlen manierizmusa iránti nosz
talgiáját, míg a monumentális bejárat két oldalán álló velencei oroszlánok a Porta és 
a Velencei Köztársaság közti ősi hadi és kereskedelmi szövetséget hivatottak fölidézni. 
Bukarest nem merész, nem antikonformista, sokkal inkább léha vagy a k a ra tla n u l is 
parodisztikus építészete a modem románság fogalmának ürességét tárja elénk, noha 
manapság, hála a „retro”-divatiiak, tagadhatatlanul fölfedezzük benne a „fin-de-si- 
éde" báját

A földrajzi hely, ahol a város épült semmiféle olyan jellegzetességgel nem rendd- 
kezik, amelyen megakadhatna a tekintet egyetlen olyan kiugró pontja sincs a dom
borzatnak, amelyre fölfigyelhetnénk e síkság közepén, ahonnan a bojárok szétszóró
dása és a parasztok elnyomorodása következtében a havasalföldi erdőség már régóta 
kiveszett Télen jeges hófúvás és a távoli Urálból akadálytalanul érkező hóviharok os
torozzák, nyáron hirtelen támadt és heves esti esők öntözik ezt az arcátlan lapályt; 
mocsári nyirkosság a nyomukban. A déli Kárpátok lejtőin alázúduló patakok hamar 
erejüket vesztik az iszapos homokon, s tavak és mocsarak sorává emyednek, mielőtt 
elérnék, jóval délebbre, ddtája közelében, a tekintélyes Dunát.
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Folyó nem lévén Bukarestben, nincsenek a nagyvárosokat éltető impozáns vízfo
lyások, melyek a város vibrálását, gigantikus hangdoboz módjára, felerősítenék. E 
mindenki és minden előtt nyitott síkságba gyökerezett be tehát a város, melyet a nagy 
ázsiai nomád hordák dúltak fel, mikor a Nyugat már a világ meghódítására indult 
Az ősi városnak szinte nyoma sem maradt. Első látásra kitűnik, hogy itt minden a XIX. 
század közepén, az Egyesült Fejedelemségek létrejöttével kezdődött Néhány vörös 
téglafal idézi az egykori vajdasági palotát, s egy vendégfogadóként működő tágas ka- 
ravánszeráj, a Hanul Manuc jelzi azt a helyet, amely egykor a kereskedők útjainak nem 
végcélja, hanem egyik állomása volt, csomópont hol évente vásárt tartottak, átutazó- 
és árucsereközpont vámház az átkelőút mellett; Bukarest emlékét sem őrzi egy olyan 
városnak, amelyben vagyon és hatalom összpontosult volna, rejti viszont a szegény, 
fenyegetett kereszténység pihenőhelyének maradványait. Néhány XVIII. századi 
aprócska ortodox templom tanúskodik arról, hogy e vallás utolsó bástyája soha nem 
mondott le ősi, szilárd, szertartásában hivalkodó és kifinomult hittudományában egy
szerű, népies keresztény hitéről. Az építészeti emlékek igazabbul szólnak, mint a tör
ténészek. E kápolnákhoz hasonlatos templomok, egyszerű nyers tégla vagy fehérre 
meszelt rövid hajójukkal, zsindelyes vagy lapos cseréptetejükkel, rusztikus szobrokkal 
díszített fakapujukkal és imitt-amott vékony, csavart oszlopokkal tűzdelt szűk lépcső
feljárójukkal az itáliai reneszánsz idáig elhatoló, végső visszhangjának tetszenek. Az 
öreg bukaresti templomok annak a bizonytalanságnak a jelképei, mely a Havasalföl
det még a modern idők hajnalán is uralta -  vajdáik nomádságát éppúgy tükrözik, 
mint hűbéri uralmuk ingatagságát. Politikájuk történetileg nem volt teljesen kiszol
gáltatott, de tejesen független sem; alapvetően kettős természetű volt, s a hatalom is 
ingatag, hiányzott a valódi dinasztikus folytonosság, olyannyira, hogy a függetlenség
gel bekövetkezett szakadás egy (ráadásul katolikus!) Hohenzollemt emelt a trónra. A 
romos maradványok, az ősi kultikus helyek s a modem Románia kezdeti stiláris anar
chiája egyaránt az átmenetiség egyeduralmát sejteti.

Bukarest, már amikor először láttam, a repülőtérről a városközpontba vezető úton 
végighaladva, e kettősséget, e meghatározhatatlanságot mutatta, amelyet később szá
mos helyen és számos személynél tapasztaltam. Az Otopeni repülőtér a modem épí
tészet sajátos jelleget nélkülöző, se nem konformista, se nem merész terméke egy nagy 
falu szélén, melynek alacsony, földszintes, szegényes házai előtt lépcsőfeljáró, mögöt
tük, nyáron zöldséggel, virággal beültetett, dús növényzetű, télen hótorlaszokkal be
temetett nadrágszíjkertek láthatók.* A repülőteret elhagyva a brassói országúira kell 
rátérni, majd átérve a falun, minden átmenet nélkül, a háborút közvetlenül megelőző, 
évek óta változatlan kormánynegyedben találjuk magunkat Csak a szovjet kormány 
által az 50-es évek közepén emelt csaknem felhőkarcoló méretű hatalmas épület (a 
moszkvai egyetem alig kicsinyített mása, amelyben a legnagyobb kiadóvállalatokat, az 
országos lapok szerkesztőségeit valamint a nyomdákat találjuk), csak ez az épület fi
gyelmezteti az utazót hogy áthaladt a „vasfüggönyön”. Az épülettől távolodva h a m a r  
meg is feledkezünk róla, s csodálkozunk, hogy itt semmi nem változott a villák és ker
tek mintha eredeti elrendezésükben, a stílusok bámulatos heterogeneitásában állná
nak ma is, s ez így is marad egészen a város szívéig. A sugárutak szélesek, tágas par
kokat szelnek á t  a havasalföldi erdő maradványait hol tavasszal a virágzó hársfák ez
reinek édes, átható illata keveredik a tisztátalan benzin csípős gőzeivel. Második u tam 
alkalmával, 1976-ban történt, hogy autón haladva egy holtfáradt, a lépcsőn is fürtök
ben lógó utasokkal zsúfolt trolibusz mögött, meg kellett állnom az egyik sugárút kellős
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közepén. Azt hittem, elromlott a troli (ahogyan ez gyakran előfordul), s szitkozódtam 
a folytonos zavarok miatt, mikor észrevettem, hogy a sofőr felmászott a kocsi tetejére, 
de nem azért, hogy az áramszedőt visszaillessze a villanydrótra, hanem  hogy leszedje 
a hársfaágakról súlyos fürtökben aláhulló virágokat Úgy érzem, ettől a naptól kezdve 
rátaláltam arra a forrásra, amelyből a románság ereje és gyengesége származik.

A pilóták sugárútja, Kiszelev út, a Győzelem tere, Ana Ipátescu körút, a Győzelem 
útja -  a  repülőtértől a városközpontig diadalutak vezetnek; m inden idelátogatónak 
szükségképpen azon az úton kell végigmennie, amelyen a hivatalos vendégek halad
nak az alkalomra odacsődített tömeg éljenzése közepette. Ezt én sem kerülhettem el, 
így azután, csődület híján, kedvemre szemügyre vehettem a hullámzó lombfuggöny 
mögött rejtőző város csalóka, megkopott csillogását, a városét, mely döntő hatású lett 
életemben.

Aki meg akarja ismerni Bukarestet, annak nem elég sétálnia benne; először is le 
kell küzdenie az első benyomást, s az csöppet sem segít elűzni a szörnyű unalmat, mely 
az igénytelen érdeklődő számára túlságosan fényűző, a lázasan kutató értelem számá
ra nyilvánvalóan felesleges lakhelyen eltöltött néhány nap után már fojtogatja az em
bert. Újabb akadályok tornyosulnak a kíváncsi látogató előtt: a vékonyka turistakala
uzokban ajánlott hamis utakat éppúgy kerülnie kell, mint az első ismeretségek nyúj
totta vendégszeretet és színlelés kelepcéit. Ugyanis, a falumúzeumon kívül, amely in
kább látványos, mintsem igazán érdekes, a régi mesterek (valaha a királyi gyűjtemény
be tartozó) néhány festményén kívül, melyeket szembetűnően állítanak ki-a szép- 
művészeti múzeumokban, néhány anakronisztikusán és illetlenül fényűző szállodán 
kívül, melyet a bámész és lármás turista örök teóriájára építettek, azon a néhány éj
szakai báron kívül, ahol nem közügynök külsejű, vidékies prostituáltak társaságában 
bánatosan iszogatnak a  kereskedelmi utazók, protokolláris úton járó  mérnökök és be
csípett külföldi diákok, vagy a  fogadó szervek rideg illedelmességén kívül nem 
könnyű olyan térképet találni, amellyel kedvünkre barangolhatunk. Oly módon van 
megszervezve minden, vagy ta lá n  inkább oly módon szervezetlen, hogy a külföldi, 
bár látszólag nem kényszeríti senki, ne igen távolodhassék el azoktól a főútvonalaktól, 
azoktól a helyektől, melyek hatóságilag engedélyezve vannak a számára. Szó sem lehet 
arról, hogy a tömegközlekedésre bízza magát; nem mintha nem volna meg a sava- 
borsa a tülekedő tömegben, az őskori, kényelmetlen autóbuszokon, zötykölődő troli
buszokon, dülöngélő villamosokon való kalandos utazásnak (mert ez valóságos ka- 
landl), de az útvonalak, a megállók folytonos változása, amelyről -  néhány kiváltságos 
személyen kívül -  előre nem tud senki, gyakran kérdésessé teszi, hogy eljutunk-e cé
lunkhoz. A kezdeti tapasztalás nehézsége ugyanakkor tanulsággaljár, sejteti, hogy mi
lyen rejtvényeket kell napról napra megfejteniük a helyi lakosoknak; a külföldinek -  
úgy vélik -  elég devizája van, járhat taxin.

Nem könnyű leírni ezt a zűrzavaros, kusza várost; .tönkretette egyrészt a moderni
zálás könyörtelenül rázúduló orkánja, másrészt a szocializmus ügybuzgó, ugyanakkor 
ügyefogyott törekvése arra, hogy elrejtse, átalakítsa, azaz megsemmisítse a m últ ta
núságát, mivel ez nemigen illett nemzed történelme folyton változó értelmezéséhez. 
Földerítvén e sík-város közepébe betelepített stílusrétegeket, melyek idegen divatok 
képviseletében érkeztek, hogy likacsos iszaptalaján elhaljanak, föl kell függesztenünk 
ítéletünket, újra kell értékelnünk a román „vákuumot”, s tovább kell kutatnunk. Té
vedés az egész? Felszínes álláspont, mely a szülővárosommal való rosszindulatú 
összehasonlításból származik? Gőgös tudatlanság, mely elvakít, és megvetően Duna
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menti provincializmusként elutasítja azt, amit pedig közelebbről, otthonról régóta 
ismer?

A városban tett első sétáim alkalmával semmi olyat nem láttam, ami a központban 
ne lett volna jelen. A szerényebb lakónegyedek mérhetetlen lepusztultsága csak annak 
az elaggásnak a megfelelője, amelyet kezdettől fogva tapasztaltam a régi kormányne
gyedekben; ami a frissen épült gigantikus külvárosi körzeteket illeti, a mi városaink 
szélein található hasonló térségek egyhangúságát idézik, a történelmi mag kicsisége 
m iatt még tágasabbnak, még tekintélyesebbnek tetsző változatban; ugyanaz a kopasz 
gyep, ugyanazok a letaposott virágágyások, visszhangos kiáltások a beton lépcsőházak 
szürkeségében, a korai elöregedés ugyanazon repedései végig a falakon, régóta isme
rős tájakra emlékeztetnek. Sétáimat koncentrikus körökben kellett megismételnem, 
hogy fölfedezzem a központ közelében, a várost átszelő utak s az ezeket összekötő ut
cácskák között a virágoskertek régi rendjét, amelyek helyén ma konyhakertekkel szab
dalt bokros részek kibogozhatatlan szövevénye található. Mikor a nyári vegetáció szin
te ördögien buijánzik, alig látni az utcától a ház küszöbéig vezető sétányt, végében 
úgy megbújik a  ház, mintha el akarna tűnni az ezerszínú glicínia-, bougainvilleafür- 
tök, futórózsa- és folyondárindák alatt. Ismerek utcákat, a városközpont közvetlen kö
zelében, ahol vidéken éreztem magam, holott a vidékért az északi Kárpátok völgyeibe 
kell ellátogatni. H a lemondunk a turistabuzgalomról, a séta utazássá válik.

Amikor ezt a lépést megtettem, akkor kezdtem csak fölfedezni a félig mondén, félig 
népi Bukarestet, Caragiale Bukarestjét, ahol a születő középrétegek az akkori urak 
nyugatiaskodását majmolták, és ezzel még inkább kiemelték e viselkedés öntudatlan 
léhaságát. A szülőföldjüktől alig elszakadt, gyökértelen rétegeknek még nem volt elég
gé átitatva a lelkűk a városiassággal, hogy belsőleg ellenálljanak a k o m m u n is ta  rend
szer erőszakos létrehozásával előidézett társadalmi megrázkódtatásnak. A majmolás 
is a visszájára fordult, mint egy kesztyű, mégpedig az új hatalom javára, azzal a felté
tellel, hogy ez utóbbi garantálja a  nacionalizmust, hiszen ez volt az utolsó menedék 
annak meggátolására, hogy a társadalom az anémia, e veszedelmes kór áldozatául es
sék, mely a legcsekélyebb termelő munkát és a rend iránti vonzódást is elpusztítja. 
Igaz, 1946-tól több hullámban jó  néhányan emigráltak, jó  néhány sors siklott ki, mely 
korábban szilárdan megalapozottnak tetszett, kényelmes tá rsa d a lm i állást biztosított; 
ugyanakkor, ha szemügyre veszem, ami a város egykori állapotából ma is látható, gya
nítom, hogy némiképp igaztalan volna egyedül az új rendszer számlájára írni a vá
roskép elhanyagoltságát. Vajon nem volt-e benne már a születés formáiban? Nem 
m intha valamely homályos politikai okból alábecsülném a második világháború gyá
szos megrázkódtatásaiból származó új geopolitikai egyensúly következtében létrejött 
heves, mély és visszafordíthatatlan változásokat: a megszülető új rendszer v alóba n  új 
akart lenni. Ugyanakkor, Bukarest utcáit járva, mintha suttogó hangot hallanék, 
amely azt mondja, hogy egy nép vagy bármely emberi közösség Stimmungjának a mó
dosításához nem  elég megváltoztatni a hatalmat, a hatalmat egymásnak átadó csalá
dokat, a tulajdont, a termelési viszonyokat, a tőkefelhalmozás módját, a tá rsa d a lm i és 
történelmi személyeket, akikre hivatkozni lehet, ha ez a nép nem hordja magában, 
ellenállhatatlan szükségességként és minden más „ésszerűbb érv”-re süketen, a for
radalmi akaratot. E tekintetben a város új részei jó l eligazítanak! Az új negyedek, a 
hatalmas Drumul Hűteni („a Táborhely útja”: még egy helységnév, amely átmeneti ál
lapotot jelez), nem más, mint szemfényvesztő betonrengeteg, mely éppúgy utánzással 
keld a modernség illúzióját, mint építészeti raktárelődei. A falusi tá rsa d a lm aso d ás  jó
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néhány vonása termelődik itt újra, s marad fenn a pár excellence modem életvitellel 
párhuzamosan, afféle vidékies életet teremtve, melynek jól-rosszul sikerül humani
zálnia a lakást s az együtt lakást egy olyan helyen, ahol a nagyáruházak és egyéb be
vásárlóközpontok hiánya aligha leplezheti, se nem feledtetheti a gyökértelenség s az 
idegenség érzetét A mai város betonpalástja alatt valami megfoghatatlanul falusias 
rejtőzik, s ez a túl gyorsan megnőtt mezőváros képzetét kelti, kényelmetlenül érzi ma
gát és mintegy feszeng a hozzá nem illő öltözékben. Az emigránshullámokkal távozott 
a városból az egykori e lit átengedve helyét az odaérkező parasztoknak, akik megszáll
ták, és saját stílusukkal jelölték meg. A második világháború óta egyetlen európai fő
városon sem érződik annyira a vidékiesség, mint a mai Bukaresten.

Bukarest valósága, melyet szeretek, s mely ugyanakkor irritál, épp a város szívében, 
a piacon lelhető fel; ott különböző társadalmi csoportosulásokhoz tartozó férfiak és 
nők fordulnak meg, találkoznak üzleti kapcsolataik során tájnyelvi beszédük, kultu
rális magatartásuk sokféleségével; a piac nemcsak a cserebere, az üzletelés, a kereske
dés színtere, az egész társadalom összképét adja. A piactereket mindig is kedvelték a 
turisták: a nyüzsgő embertömeget, a színek forgatagát, a zöldség, a virág, a sült hús 
és a rothadás egymással keveredő szagát, az egyhangú, tompa zsivajon átütő hangos 
kiáltozásokat, indulatszavakat, melyek fölébresztik, felszítják az érzéseket. A piacról 
távozva fáradtnak érzem magam, mintha minden érzékelőforrásom kimerült volna e 
biológiai és társadalmi, kényszerű és spontán hatások megfejthetetlen konglomerá
tum a közepén.

Szerény méretei ellenére az Amzei téri piacot kedvelem leginkább, ez a hely és kör
nyéke tökéletesen összefogja, koncentrálja a főváros életét Az Amzei-piac pultjai, a 
város mértani és politikai középpontjától nem messze, szerény méretű vásárcsarnok
ban sorakoznak; a csarnok egyik oldala új lakóépületekkel néz szembe, amelyeknek 
a  földszintjén közismerten hosszú emberkígyót vonzó élelmiszerüzletek, vasbolt, bú
torbolt, szabóság, látszerészüzlet s egy kicsiny helyiség található; ez utóbbiban az el- 
dobós öngyújtókat töltik újra, javítják a Nyugat szemetét, melynek itt újra használati 
és csereértéke van. Kicsit távolabb, még ugyanezen oldal túlsó sarkán a takarékpénz
tár trónol. A tér közepén a tanácsháza és a kerületi párthelyiség négyzetes tömböt for
mál, melyet színházépület, „luxuscikkeket” kínáló apró üzletek: cukorkabolt, rövid
áru-kereskedés, virágüzlet, füszerbolt fog körül minden oldalról. Végül a vásárcsar
nokra merőlegesen fiitó utca közepén benzinkút ontja jellegzetes szagát A tértől nem 
messze, hátrafelé, egy beugróban, nemrégiben épített, szerény méretű bádogtetős gö
rögkeleti templom áll, mely a  pártállam középületeinek szomszédságában mintegy azt 
jelzi, hogy itt a vallás sem az egyes ember ügye, hanem az is az Államé: mely állam, 
noha makacsul hirdeti világiságát, s fárad hatatlanul dicsőíti a dialektikus és történelmi 
materializmus felsőbbrendűségét, nem vitatja el a rom án ortodox egyház státusát Va
lóban, nemzeti egyháza nélkül a románság története komoly csorbát szenvedne. Né
hány könyv elolvasása után m ár nem is csodálkoztam azon, hogy a kommunista párt 
„totalitárius” uralma alatt püspökök, érsekek miniszteri rangot viselnek.

A Győzelem terétől a központ felé tartó két párhuzamos utca közt található Amzei 
teret néhány igencsak hiányosan kikövezett utcácska fogja körül, amelyekben az új 
vagy a  két háború közti lakóépületek nyomorúságos, kortalan házikók és néhány tekin
télyes villa szomszédságában sorakoznak, néha üres grundok választják el őket egy
mástól, ahol gyerekek játszanak. Modern lakásokban élő újgazdagok, egykori, mára 
lecsúszott kiváltságosok, a szocialista fejlődés mostohagyermekei, akik nyomorukat



420 •  Claude Kam oouh: Ú ti benyomások

rozoga, túlzsúfolt házacskákban rejtegetik, kutatóintézeti alkalmazottak, fényűzőnek 
tetsző, elhanyagolt rokokó palotákban, helyreállított palotákban lakó nyugati követ- 
ségi diplomaták -  valamennyien a piacon találkoznak. Város, nyomornegyed és falu 
egymásba ér, összefonódik, mintha csak itt, a főváros kellős közepén csapódott volna 
le a közelmúlt történelme, arra emlékeztetve mindenkit, milyen bizonytalanná, mu- 
landóvá változtatja a sors az e világi öröklétet. Ennél is meglepőbb az udvarok-kertek 
hajlatában itt-ott elénk tűnő disznóól, baromfiketrec, kenyérsütő kemence, sonka-kol
bász füstölő, a falusi élet nem hivalkodó, de oda nem  illő emlékei, az egykori királyi 
palotától néhány száz méterre, nem messze a kommunista párt központi székházának 
vaskos, impozáns épületétől, a nagykövetségek szomszédságában, sőt néha az intéze
tek kertjében is. De különösen télen ölt e tájék valóban falusias arcot, mikor a terek 
kicsiny, parlagon m aradt szántóföldekké változnak át, a járdára lassan rácsorduló sár
tengerrel, mely elönti, eldugaszolja az utcai lefolyókat, s végül magát az utcát fedi be 
zsíros iszapjával, míg a lehulló hó egy időre el nem rejti a nyomorúságot Hajnalban 
gyakorta a tér szomszédságában lévő szállodám ablakán behallatszó kakasszóra és a 
tojótyúkok konok kotkodácsolására ébredtem. Még emlékszem, de hogyan is felejt
hetném el, a francia nagykövetség ablakai alatt levágott disznó szinte emberi hangú 
sivalkodására; rémült halálhörgése elborzasztotta az ifjú diplomatákat, akik hitetlen- 
kedve fedezték föl a hétköznapi valóságot, amelyet kiváltságokkal teli életük gyakran 
feledtetett velük. A világosabb fejű diplomaták ekkor döbbentek rá feladatuk -  vagyis 
az államfő és beosztottjai beszédeinek, tetteinek, viselkedésének, a napi sajtó kifürké- 
szésének -  hiábavalóságára. Az ország valósága ott volt a szemük előtt, hallótávolságra, 
karnyújtásnyira, s az ő mesterségük éppen az, hogy ne vegyék észre. Csak a legeini- 
kusabbak érezték meg e valóság őserejét, s bizalmas beszélgetéseikben ekkor eltértek 
egy pillanatra a szokásos politikai elemzéstől.

A francia nagykövetség kapujából odalátni az Amzei-piac egyik szögletére, a kibo
ríto tt fejes káposzták óriási hegyére: mintha csak egy gondatlan alkalmazott szabályos, 
nagy golyókat árulna. A bukaresti utcán mindennapos látvány ez, a járdákon minde
nütt találkozunk gyümölcsöt, zöldséget, üveges tejet vagy szappant kínáló, sebtében 
fölállított pultokkal, melyekről az áru a megjelenése pillanatában el is tűnik; a ható
ságok különös szándékát példázzák e pultok, ily módon segítik a legfontosabb árucik
kek egyenletesebb elosztását Nem is annyira a bomlásnak induló szemétkupacok je l
zik a piacok közelségét, m int inkább azok az illatok, amelyek, Triesztet elhagyva, a 
levegőben úsznak, s kelet felé haladva fokozatosan egyre erősödnek. Számomra Ke- 
let-Európa mindenekelőtt szagokat jelent. A bukaresti, budapesti, belgrádi repülőtér
re érkezve, Ljubljana vagy Pest díszes neoklasszicista lakóépületekkel szegélyezett su
gárútjain végigsétálva azonnal megérzem a fokhagymával és szárított kaporral ízesí
tett ecetes savanyúság csípős, kissé eijedt, avas szagát. Egymástól különböző, átható, 
émelyítő és orrfacsaró illatok, melyek beivódnak az utak göröngyeibe, a ruhákba, ki
törölhetetlen nyomot hagynak maguk után. A vegyi, ipari tevékenységeket kísérő sza
gok, a rossz minőségű benziné, az olvadó kátrányé, a tisztítószereké, a tavaszi illatok 
sokasága, az őszi rothadás szaga soha nem illan el. A savanyúság és a kapor illata be
leivódik a földbe, a kőbe, a fémbe, a fiba, mintegy fölkészítve az utazót az emlékezésre, 
így azután, még jóval az Amzei té r előtt, elég, ha lehunyjuk a  szemünket, beleszago
lunk a levegőbe, s látjuk az oláh vagy moldvai parasztot, fején kopott szőrmekucsmá
val, am int súlyos, cserzett keze eltűnik a savanyú uborkás vagy káposztás hordóban, 
néhány pillanat múlva szinte tejszerű létől csöpögő, világos, fakózöld masszával kerül



Q aude Kam oouh: Ú ti benyom ások *421

elő. Egy-egy uborka néha kicsúszik a túlságosan teli marokból, visszaesik, síkos hal 
gyanánt szökken egyet, mielőtt visszamerülne a hordó zavaros levébe. A savanyúság
nak minden piacon külön részlege van, átható szaga elnyomja a  fűszerekét, belengi 
a környező utcákat, piacról piacra, házról házra, lakásról lakásra, városszerte teijeng: 
nincs lakott hely, hol ez a szag fel ne törne. Ha az Amzei-piac felé sétálok, első lépteim 
mindig a  savanyúságárusokhoz vezetnek, olyan ez, m int a búcsújárás, ezzel a látoga
tással, több hónapos távoliét után is közösséget érzek Romániával, még mielőtt a be
széd törvényei rákényszerítenének. A savanyúságok általános jelenvalósága fölidézi 
az élet ősi fennmaradását a romlás ellen folytatott küzdelemben, a nyári és őszi agapék 
után az ínséget A savanyúság a téli ünnepeken elköltött lakomák kelléke -  önmaguk
nak áldoznak az emberek a holt téli időszaknak szóló örökös kihívással: a Megváltó 
születését és megkeresztelését, az új évet köszöntő szertartásokkal, előkészítve a kéz
fogók s a lakodalmak idejét, melyek a világ örök fennállásának kiteljesítő zálogai. Az 
ismétlésből születő nevetséges és múlandó diadal ünnepe ez az élet tiszteletére, azok 
ünnepük, akik ösztönösen tudják: a létezés nyomorúságán és törékenységén jobbára 
csak a szertelenség, a  mértéktelenség, a szenvedély halálos játékaival lehet túllépni. A 
savanyúság, a só víz enyhítette csípése erőszakosan tereli magára figyelmünket: előbb 
szaglásunkra, majd ízlésünkre, végfül étkezési szokásainkra hat, megrendítve önelé
gült nyugati konformizmusunkat, megismertetve az egyszerű, de erősebb, derűsebb 
és a régi értékeinek mozduladanságába minden eddiginél jobban gyökerező román
sággal; ezek az értékek m a is reménytelenül küzdenek a dühödt iparosítás állítólagos 
hőstettei ellen, melyeknek eredői m ár csak azért is katasztrofáüsak, m ert nem kínálnak 
mást, m int bizonytalanságot, noha nemrég még a szebb holnapokat hirdették.

Itt, az Amzei-piacon kezdtem megérteni ezt az országot, amelyet most írásban pró
bálok felmagasztalni. Először 1973júüusának egyik ködös reggelén érkeztem ide. A 
Bukarestet körülfogó tavakról érkező nehéz pára fojtogató hőséget ígért; a hőség és 
az ínség kusza látványa m eglepett Egy kollégám kísért, szívélyesen fölajánlotta, hogy 
tolmácsomul szegődik: lassan haladtunk a szabályos utcákon, kikerülve az árusok 
pultjait; a tekintetünket elkapni próbáló parasztok színlelt dühvei szólongattak ben
nünket Felfigyeltem egy magas, sovány férfira; arcszíne sötétbarna volt, mélyen ülő 
világoskék szemét sötét árnyék karikázta, hegyes orra előremeredt kiugró pofacsont
ja i közül, ajka keskeny, mint a penge éle, a hőség ellenére erősen bodros fekete aszt- 
rahánprém  kucsmát viselt, alóla kilátszott halványsárga hajának néhány durva szálú 
tincse. Míg sokan hevesen gesztikuláltak, hangosan beszéltek, csalogatták a vásárlót, 
vagy egymást szidalmazták, ő némán, mereven állt pultja mögött, amelyen apróléko
san kifaragott fakanalak sorakoztak. Nagyobb méretük rögtön elárulta, hogy nem 
konyhai használatra készültek. Széles nyelükön az evangéüumból, népmesékből vagy 
egyszerűen csak a hétköznapi paraszti életből vett jeleket, jelképeket örökítettek meg. 
Lángoló kereszt, stilizált hal, jelképes bárány, dagasztóteknő, napkerék töltötte be a 
kanál közepét, míg a perem ét s az alsó és felső szélét finom geometrikus díszítések, 
háromszögek, rombuszok és egyéb mértani formák borították gazdagon, ami is álta
lában jellemző a balkáni díszítésre. A férfi valóságos művésze volt a puha lucfenyőfa 
dzellálásának, de ha valaki látta már, hogyan használnak egy parasztkanalat, az a népi 
kézművesség hanyatlásának nyomát észlelte ezeken a kanalakon. A túldíszítettséget s 
a virtuozitást mintha az a  szándék szülte volna, hogy a fölösleges ékesítéssel megküzd
jö n  a hasonló célra gyártott ipari tárgyak konkurenciájával. Nagy sikere volt a pult 
körül tülekedő, meggyőződés nélkül alkudozó vásárlók körében, akik készek voltak
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engedni, mikor a paraszt, áruja kelendőségének tudatában, hajthatatlannak mutat
kozott. Mohón elkapkodták a kanalakat, s azok alkotójuktól olyan lakásokba kerültek, 
díszként, amelyekben senkinek sem ju t eszébe, hogy a  hagyománynak hódol, amikor 
egy-egy újonnan vásárolt árut helyez el benne. Annak a  bizonyítékát kellett volna lát
nom ebben, hogy minél előbbre ju t valamely kézműves tárgy az áruvá válás útján, 
annál távolabb kerül attól a gondolattól, amely egykor elszakította a nyers anyagtól -  
a kispolgári megformálás kelendő csinosságáért feláldozza a mindennapi banális hasz
nálatra szánt formák szigorú tisztaságát (ezt értette meg a kezdeményező, Brancusi). 
Ez a találkozás előre jelzett valamit, annak előjele volt, amibe akkor ütköztem bele, 
amikor az északi Kárpátok magasan fekvő lejtőire költöztem egy időre. Megvallom, 
rövidlátó voltam, hiszen, ha világosabban láttam volna az említett találkozás pillana
tában, s nem hagyom, hogy romlásának diadalmas látványával elvakítson a magát a 
legtöbbet kínálónak odaadó prostituált hagyomány, jó  néhány tévedéstől megkímél
hettem volna magam.

Amikor a néprajzi hagyomány tévesen „népművészetéről beszél, azokról a tények
ről van szó, amelyek hozzátartoztak (és ma is hozzátartoznak) a mindennapi élethez, 
a mezei munkához vagy a kulturális élethez. Márpedig ezek a dolgok nem tűnnek el 
egy csapásra a paraszti használati tárgyak közül, amikor hasonló rendeltetésű ipari 
vagy félig ipari termékek lépnek a helyükbe. Egy időben léteznek; a paraszti tárgy 
fokozatosan tűnik el, dísztárggyá, „műtárggyá”, élettelen testté lesz a magánlakások, 
múzeumok falán -  közszemlére téve a sóváran bámuló naiv, tudatlan látogatók elé. A 
régiség iránti telhetetlen étvágy csillapítására reprodukált paraszti táigy megnő, mes
teri megnyilvánulássá, fenséges, hősies gesztussá lesz, mintha a tárgyat életre hívó gon
dolat vezérelte kéz elidegenítette volna magát a többi mestertől, amint az alkotó a 
„népművész” rangjára emelkedett

Mint mondtam, elbűvölt a bukovinai falujából egyenesen az Amzei-piacra igyekvő 
moldvai paraszt kanalainak virtuóz rusztikussága, s azon a napon csak szórakozottan 
pillantottam a szomszédos cigány párra, és kissé nyersen válaszoltam a faragó kés nyo
mát jó l láthatóan őrző, durván megmunkált kanalaikat kínáló szavaikra. Nyersen fara
gott vállfák sorakoztak még a pulton, s orsók, amelyeknek tökéletes szimmetriája arról 
árulkodott, hogy egyenesen az esztergapadról kerültek ide. A kanalak nyelén néhány 
szabálytalan rovátka és valamennyi fatárgyra néhány festősablonnal felvitt világító 
színfolt jelentette a díszítést. Ma m ár tudom, hogy a városiasság perifériáján művelt 
mesterség hagyományos „salakja” volt, amit láttam, de akkor, az első percekben nem
igen fogtam fel a két pult közti ellentét lényegét Az egyik a holt hagyomány, virtuóz 
maradványaival, a másik mindennapos használatra szánt szegényes eszközeivel, egy
más m ellett mélységes igazságot hordozó allegóriát alkottak, nevezetesen azt jelké
pezték, hogy Európában a régiség vagy ami helyettesíti, soha nem az, aminek mondja 
m agát Amit akkor köznapinak és silánynak, egyszóval jelentéktelennek találtam a ci
gányoknál, ma eredetibbnek látom szomszédjuk díszes rovátkáinál, horonyainál.

Ha ma egy pillantással felölelem a két pu lto t Romániának a modernséghez fűződő 
kétértelmű viszonyát látom megnyilvánulni, anélkül hogy el kellene olvasnom a vég
telen hosszú és unalmas hivatalos beszédeket Az elmaradott országot a modemitás 
egyre költségesebb újítások labirintusába csalja -  melyek elavulnak, mielőtt megvaló
sulnának - , megpecsételvén ily módon a nélkülözések, a szegénység perspektíváját 
E minden társadalmon uralkodó és parancsoló vastörvénnyel szemben (a nyugati tár
sadalmakra is gondolunk, amelyek egyszersmind e törvény érvényesítői) Romániában
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a politikai hatalom és a kulturális gondolkodás (már jóval a kommunista egyeduralom 
előtt) mindig eltorzított és „desztillált” hagyományok naiv, hivalkodó mutogatásához 
folyamodott H a ilyen szemmel nézzük, a moldvai férfi tökéletesen kidfrázott mun
kája színlelés volt, a sok látszattevékenység egyike, akárcsak azok a folklórműsorok, 
amelyekkel a hatalom neves vendégeit a  turistákat és saját állampolgárait is szórakoz
tatja -  a modernista megalomániát befátyolozó régiségfuvallat steril mosoly, mely ha
marosan fintorrá torzul, s a felkínált dolog „elfogyasztása” után a politikai és keres
kedelmi viszonyok rideg világába utal vissza bennünket Munkájának aprólékos, vir
tuóz kivitelezése (akárcsak a félhivatásos népi ének- és táncegyüttesek technikai töké
letessége) csak növeli a régiesség esztétikai tökélyét, amikor a túldíszítettség haszon- 
talanságra ítéli a tárgyat, s épp ellenkezőleg, ki nem mondottan bár, de az ipar és a 
tőke általános jelenvalóságát idézi; ugyanakkor a teljes megadás közvetlen jele is. A 
szép paraszti tárgy -  a szép kanál -  amelyből nekem vagy tíz is van -  elandalít, m ert 
különösebb nehézség nélkül idézi fel számunkra a letűnt világot, egy olyan világot, 
amelyet szívesen képzelünk Árkádiának, jóllehet csak a XVIII. századi libertinus pász
torköltemények képe, melyet a kispolgár kényes ízléséhez idomítottak, aki könnyen 
megfeledkezik a közelmúltról, amikor a szűkölködés és a társadalmi viszonyok min
dennapos heves indulatai jellemezték a falusi életet. Márpedig, ha a hagyomány meg
követelte, hogy a háztartási eszközöket, a mezőgazdaságban és a kézművességben 
használatos legegyszerűbb szerszámokat is jelekkel, jelképekkel lássák el, annak az volt 
az oka, hogy a keresztény időkben semmiféle tevékenység nem mentesülhetett az is
teni transzcendencia rendje alól. Szántás, vetés, aratás, kaszálás, termények őrlése, ke- 
nyérdagasztás, táplálkozás, fonás, szövés, vajköpülés vagy a fehérnemű mosása a pa
takparton, a napi munkák értelme a folytonos kihívás volt a természet sötét erőivel 
szemben, a „Szent Isten” kifürkészhetetlen rendeléseiből aláhulló sovány manna: 
ezért az isteniség néhány fontos jelképe az ember karját meghosszabbító valamennyi 
szerszámon. Viszont a cigányok kínálta tárgyak, durva megmunkálásukkal, tökélet
lenségükkel, reális és mindig lealkudható árukkal valódi helyükre, a konyhába valók 
voltak.

Utólag visszagondolva az orsókra, fel tudom m érni az akkoriban nem ilyen beszé
des ellentét jelentőségét A cigányok orsói a kisipari termelés eljárásaihoz alkalmaz
kodni tudó ősi munka eredményét mutatták. Ha találunk is távoli vidékeken kézzel 
megmunkált orsókat, a falusi munkásoknak, szövetkezetbe tömörített vagy magányo
san gazdálkodó parasztoknak a sok fontos egyéb tevékenység gondjának szorításában 
nincs m ár ideje az efféle téli időtöltésre: arányos, jó  minőségű orsó kifaragására, ami 
az ügyességen túl időt is kíván. A modernség, főként 1948 után, sokszor erőszakkal 
siettette a városi munkában kétségkívül nem túl praktikus, de főként az igazi hagyo
mányőrzés mindenfajta megnyilvánulásától nyugtalan hatóság által „bugris”-nak 
m ondott népviseletek elhagyását; azt viszont jó  néven vette a hatóság, ha az értelmiség 
ilyesmiben parádézik a városban s a fogadásokon. Ugyanakkor az ipar és a kereske
delem képtelennek bizonyult a m odem  szabású meleg ruhafélék iránti új, országos 
igények kielégítésére, hiszen a szövőmunkát mindenáron meg akarták szüntetni. Ha
marosan a kötés lépett a helyébe, amihez viszont nagy mennyiségű, igencsak ősi mód
szerekkel font finom gyapjúszálra volt szükség. Az ipari termelés paródiájának tetsző 
orsók előállítása is mintha a modernizálás modelljének nem túl látványos ellentéte 
volna. Hiszen ez is a  román modernség paradox voltáról árulkodik, ha jelentéktele
nebb is a kérdés, arról, hogy képtelen a barkácsolástól, a rögtönzéstől, a látszattól el
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szakadni. Noha a népi hagyományra való minden utalás hiányzik belőle, a félig ipari 
szériákban gyártott orsó teszi lehetővé a továbbiakban mindazoknak az öltözködését, 
akik a paraszti hagyomány világát levetkőzték. Igaz, voltaképp banális mód ez mind
azoknak a hiányoknak a pótlására, amelyek a minden megoldást egyeden döntési köz
pontból lehetségesnek gondoló rendszerből következnek; ugyanakkor a folytonos hi
ánygazdálkodás kényszereihez való alkalmazkodás hozza magával a  nyers gyapjú ősi 
anyagának újrafelfedezését; a gyapjúzsírtól megtisztított, megfont, szövött vagy kötött 
fonal visszaadja az öltözködés értelmét, értelmének teljességét, visszaállítja  az élet nagy 
körforgásában elfoglalt helyére. Az orsók s a bennük megtestesülő eleven emberi 
munka -  és nem valamely obszcén bohózatban a hagyományt parodizáló bábok mun
kája - , ez árulkodik a hagyományhoz fűző még mindig élő rokonságról s a modern
ségtől való óvakodásról, noha az a  látszat, mintha az emberek a m odern mütyürökért 
rajonganának. Végül az sem kisebb paradoxon, hogy az orsókkal való kereskedésnek 
nemcsak városi használatra van értelme, a parasztok még gyakrabban használják őket, 
hiszen a gyapjúszálat döntő részben ők állítják elő és adják el a piacokon. H a meg
kérdezzük őket, m iért választják ezt vagy azt az orsót, tökéletesen fel tudják m érni a 
félig ipari orsó előnyeit, mely amellett, hogy megkönnyíti a nők munkáját, teljesítmé
nyüket is növeli, ezt ugyanis, tökéletesen egyenletes megmunkálása révén, oly 
könnyedén tudja forgatni ujjhegyével a fonónő, hogy csuklója nem  fárad el túlságo
san. A cigányok orsói tehát valójában nem a paraszti hagyomány szellemének átala
kulását jelezték, míg a moldvai férfi rusztikus giccsei, a kanalak, temetési szertartást 
idéztek, tökéletesen illusztrálva Adomo megfigyelését, miszerint „...műiden, hagyomá
nyától eltávolodott hagyományos kultúra gyengesége ürügyet szolgáltat e kultúra megnemesíté- 
sfre, egyben barbár megcsonkítására”. * ím e, ez ma a hagyomány sorsa: puszta áruvá vál
tozik, m int m inden más, s olyan helyeken (privát vagy nyilvános tereken) hódít, ahon
nan végleg száműzték a szellemét. így fedeztem föl lassanként a piactereken kiteke- 
redett hulláját, mely elidegenedett a szellemtől, ami életre hívta. Az igazat megvallva, 
csak jóval első utam után mértem fel az említett ellentétjelentőségét, miután naponta 
szembesültem a Kárpátok hegylakó népével; megértettem, hogy ez csöppet sem új 
jelenség, hanem  régi paradoxon, mely azóta létezik, amióta a népi románságot azo
nosították a nemzetnek tekintett etnikum államának kulturális és politikai termé
szetével.

Elkalandoztam? E séták messze túlvittek Bukarest utcáin és terein, idő- és térbeli 
kitérők kényszerpályáira? Későbbi útjaim tapasztalatai után elolvastam első kóborlá
saim során sebtében papírra vetett benyomásaimat, jegyzeteimet, s megpróbáltam 
összekötni az azóta, más városokban, más szomszédos vagy távolabbi kelet-európai or
szágokban folytatott újabb bolyongásokból született tapasztalataim fonalát

A sok csavargás után is, melyek során minden irányban átszeltem Romániát, első 
látogatásom óta (melyet még annyi más követett) kitörölhetetlenül él emlékeimben a 
savanyúság- és kaporszag s a szegényes tárgyak formáinak alig halványuló képe.

* Thcodor W. Adomo: Minima moralia. gondolatok a megcsonkított életről (Suhrkamp Vcrlac. 
Frankfurt am Main, 1951).



Claude Kam oouh: Ú ti benyomások •  425 •

2. Amelyben a Coca-Cola századik évfordulójáról lesz szó
1973-tól, valahányszor Romániába érkeztem, szinte országos (a városokban minden 
bizonnyal elteijedtebb) szertartásra került sor minden szombaton este nyolc és kilenc 
óra között: amerikai filmsorozatok egy-egy része m ent a tévében. Egy óra hódolat a 
DALLAS-nak, MANNIX-nak, COLOMBÓ-nak és mind a többinek, amelynek most nem 
ju t eszembe a címe. Egyetlen fogadás, ünnepi vagy családi vacsora, egyetlenparty nem 
kezdődött el, míg a románok millióinak képzeletét be nem töltötte a texasi milliomo
sok összefüggéstelen sagája vagy a jámbor, jólelkű és éles eszű zsaru nyomozása.

Azt, aki ismeri a románok zömének szigorú kulturális nacionalizmusát, e jelenség 
kiteijedése és intenzitása igencsak meglepte. Minden politikai, társadalmi és vallási 
korlátot átlépő szenvedélyes szórakozás volt ez: a falusi pópától a neves értelmiségiig, 
a babadagi termelőszövetkezet névtelen dolgozójától a nagyhangú, nevetséges appa- 
ratcsikig, a kifinomult modorából mit sem veszített exarisztokratától az őt majmoló új
gazdagig, mindenki odaadással bámulta az elektronikus csodaszem varázslatos képeit, 
bűvköréből csak igen kevesen szabadulhattak. Technika és illúzió párosult, hogy 
együtt teremtse meg e csodát. A nézői kommentárok az újságok glosszáinak kiapad
hatatlan forrását jelentették; ezekből könnyen kiderült, hogy az amerikai sorozat (a 
Da lla s  minden másnál inkább) egy lehetséges földi paradicsom valóságos létezésének 
kézzelfogható bizonyítéka a számukra, közeli vagy távoli paradicsom, kinek-kinek a 
jövőképe szerint; a Nyugatra távozni kívánók számára talán már holnap elérhető, a 
többiek, a nagy többség számára viszont valamiféle bizonytalan, de elképzelhető, min
denképp a technikai fejlődéshez kötődő jövendő jólét sejlett föl -  ez a fejlődés Romá
niában a lázas sürgés, a féktelen szorongás és az ügyetlenség szédítő szelét kavarta, s 
a 60-as évek végétől kezdve az ország minden erejét mozgósította. Mikor a DALLAS 
véget ért, azonnal egy másik amerikai filmsorozat kezdődött, a Budapesten, Prágában, 
Brüsszelben, Tahitin -  és a... Cévennes-kben egyaránt szövögetett álmokkal.

Vajon a nyugati termékeket majmolva bámuló, de kulturális önellátásra inkább haj
ló román hivatalos szervek miért engedtek annak, amit a felületes szemlélő ellenpro
pagandának láthat? Ügyes alku eredménye lett volna az amerikai filmek áradata? Ezt 
a sokkal hatásosabb kulturális jelenlétet sikerült volna kialkudni az Egyesült Államok
nak különféle kedvezmények, köztük a legnagyobb kedvezmény megadásáért cseré
be, a folyamatosan meghiúsított kulturális szolgáltatások, az egyetemek angol nyelvi 
tanszékeire delegált vendégtanárok helyett? Bizonyára van némi igazság ebben a fel
tevésben, de ez még nem magyarázza meg az amerikai filmsorozatoknak az egész nép
re gyakorolt bűvös hatását Ebben a kérdésben is, m int számos más esetben, amikor 
a Nyugat Romániához közelítéséről van szó, az a gyanúm, hogy ez utóbbi a másutt 
Közép- és Kelet-Európábán mérsékelten uralkodó lelkiállapot példás laboratóriumá
nak bizonyul. Valóban, vallási vagy történelmi hagyományaik alapján néha más keleti 
országok is azt képzelik, hogy közel állnak a Nyugathoz, különösen amikor tehetséges 
értelmiségi képviselőik szónoklataikban egy egészében kozmopolita tudás kereteibe 
foglalják érveiket. Románia esete azonban mindenképp a legszembetűnőbb példa, 
m ár csak a nagy hírverés miatt is, amit nyelvük latin eredetéről csapnak, mintha nyelv
tani rendszerek hasonlóságából logikusan következhetne egymástól távol eső, sőt in
kább teljességgel idegen kulturális, vallási és politikai tapasztalatú népek rokonsága. 
Visszatérve az amerikai tévésorozatok nem teljesen érthető sikerére, én ezt egy olyan 
általános Weltanschauung világos megnyilvánulásának látom, amely sokkal mélyebben 
gyökerezik az emberi lélekben, mint az egymással versengő politikai tömbök ellenté
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tei, s ez, ebben a Duna menti harmadik világban, m int másutt is, az iránt a technikai 
fejlettséggel azonosított általános jólét iránti homályos, ugyanakkor optimista és gro
teszk csodálatban fejeződik ki, amelyről ma, úgy tetszik, az Egyesült Államok nyújtja 
a legteljesebb képet

Jó  néhány egyéb, Kelet-Európábán tapasztalt jelenség is megerősít abban, amit, 
úgy érzem, az Egyesült Államok kulturális diadalának kell mondanom. Az amerikai 
ízlés és viselkedés mintái végérvényesen győzni látszanak nemcsak a kétségkívül túl
ságosan régimódi vagy túl akadémikus szovjet vagy nem szovjet Oroszországban, de 
Nyugat-Európában is, amely ugyancsak az angolszász normák szerint készült termé
keket exportálja. A Pepsi-Cola, a Coca-Cola, a T-Shirt, a jean’s, a whisky, a turistaszál
lók és nemzetközi konyhájuk, a pop-, főik-, rock-, a countryzene és a last bút nőt least, 
az amerikai angolnak mint a nemzetközi érintkezés nyelvének általánosan elteijedt 
használata arról tanúskodik, hogy egy kultúra sokkal gyorsabban, ugyanakkor sokkal 
alattomosabban is célt érhet, mint a finom geopolitikai játékok -  évtizedekkel meg
előzheti az utóbbiakat.

Micsoda amerikai diadal volt az elmúlt évben az, amikor egy magyar kolléga öröm
mámorban fogadott a repülőtéren, s elújságolta a legújabb „magyar módra” kötött 
történelmi egyezséget; az első magyar pomófilmet két McDonald’s étterem megnyi
tásával egy időben vetítik Budapesten! Vajon nem az volt-e az általános vélemény, 
hogy Jugoszlávia az egyetlen többé-kevésbé demokratikus kommunista ország, mert 
ott az utcai újságárusbódék egy sereg pomómagazint kínáltak a vásárlóknak, s legfel
jebb az újságpapír és a nyomás minőségén, no meg a képeken más újságokból visz- 
szaköszönő szereplőkön mosolyogtak kissé a nyugati kemény pornón megcsömörlöt- 
tek? Napjainkban, úgy tetszik, Magyarország a legjobb úton halad, hogy utolélje Ju 
goszláviát, mióta 1986 augusztusában a kelet-európai országok közül elsőként meg
rendezte a Forma 1-es futamot; a nyugati média, szokatlanul tobzódva a részletekben, 
folyamatos ujjongással számolt be arról, hogy a több ezer magyar nézőn kívül százával 
érkeztek az autóbuszok Lengyelországból, Csehszlovákiából, Jugoszláviából. Milyen 
valódi érdeke fűződhet Magyarországnak egy ilyen haszontalan vállalkozáshoz, 
amelybe négyszázmillió dollárt kellett befektetnie? Amikor a magyar kormánynak ne
héz gazdasági helyzettel kell szembenéznie, felvetődik a kérdés, vajon mi értelme ek
kora pazarlásnak, amely, úgy tetszik, semmiféle választ nem ad a legsürgetőbb társa
dalmi kérdésekre. Olyan gazdag volna Magyarország, hogy így pazarolhatja az ex
portból nagy keservesen megszerzett devizát? Politikai szempontból nézve viszont sejt
hető, milyen ideológiai hasznot húzhat ebből a hatalom.

A második világháború befejezése utáni évtizeddel végérvényesen beléptünk a szá
zad hajnalától készülődő új modernség korába. Tavaly, a budapesti Vád utcában sé
tálva, megállapítottam, hogy ugyanolyan sétálóutca lett, mint amilyenekkel Nyugat- 
Európa idegenforgalommal dicsekvő városaiban találkozhatunk. Nemrégiben, a Fe
kete-tenger partján kiépített új román vagy bolgár tengerparti fürdőhelyeken vagy 
épp a napokban a Balaton-parton járva ugyanazokat a nyaralócsodákat láttam, ugyan
olyan díszletek között, m int bárhol másutt Európában, ugyanazt a tömegturizmusnak 
felkínált olcsó, talmi fényűzést. Az egy kaptafára készült bétondíszletek láttán, melyek 
közt, az üzletek kirakataiban, az importált kis elektronikus mütyürök társaságában 
látjuk a népművészeti tárgyakat, s az éjszakai lokálok színpadán a népi táncosokat, 
álhagyományra utaló groteszk anakronizmusuk eszembe juttatja, hogy az egzotikum
ra kiéhezett nyaralókat világszerte, talán kicsit fényűzőbben, kicsit szervezettebben,
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de ugyanígy szolgálják ki: bóvlival. Népi tánc és rock’n  roll váltogatja egymást két na
pozás között. A véletlen kockázatot kínáló kalandot, a váratlan felfedezéseket m ár ré
gen átalakították az utazási irodák kijelölt útvonalú hikingjeivé: monostorok Moldávi
ában, szafarik Afrikában, körutazás Nepálban, veszély kizárva, hála a Europe assistance 
éberségének, mely fáradhatatlanul őrzi a turisták kényelmét. Nem holmi spártai er
kölcs nevében utasítom el az uniformizálást; akarva-akaratlanul is részese vagyok, de 
ezért még nem tiltható meg nekem, hogy üdvös távolságból szemléljem, bárhová me
gyek. A modem tömegkultúra azzal tart fogva valamennyiünket, hogy ha lemondunk 
róla, a kényelmünkről is olyan mértékben kell lemondanunk, hogy az m ár felér egy 
forradalommal, s kevesen vannak azok, akik nemcsak óhajtják, hanem fel is fogják és 
el is fogadják e lehetőséget. Egy szelet valódi vagy hamis hagyománnyal többé-kevésbé 
valamennyien, jóllakottan vagy éhesen, de benne vagyunk az uniformizált modem 
kultúrában.

A nyugati utas, aki friss élményekre vágyik, nem saját többé-kevésbé hű mását akar
ja  látni külföldön, önkéntelenül is elcsodálkozik bizonyos, mások számára talán jelen
téktelennek tűnő dolgokon, amelyek nagyon is érdemlegesnek bizonyulnak, ha szám
ba vesszük azokat a kulturális és politikai értékeket, amelyekkel az egyének felruház
zák őket A farmer és a póló iránti éhségre gondolok például, amellyel a romániai 
Kárpátok legtávolabbi kis tanyáin is találkoztam, holott a helybelieknek volt jó  anyag
ból, többé-kevésbé hagyományos módon készített, a célnak megfelelő ruhájuk. Csak
hogy itt is, m int sokfelé, a modernség fogalma azonosult a moziban, a televízióban, a 
tengerentúlról jö tt képeslapokban látott mintákkal. Általánosságban megfogalmazva: 
úgy tetszik, a technikai újdonságok mint kultúraközvetítők magukban foglalják, sőt 
meg is haladják az őket létrehozó politikát, akkor is, ha más politikát szolgálnak. így 
például a lemezek, majd a kazettás magnetofon révén a rockzene többet tett az 
amerikai világ inspirálta minták és törekvések sikeréért, mint a Szabad Európa vagy az 
Amerika hangja rádió propagandaadásai. Lassanként, a videokazetták és készülékek 
révén, az amerikai kapitalista realizmus pozitív hősei, a  „Rambók” és más izmos 
bosszúállók is beköltöznek (és mekkora sikerrel!) a népi demokráciák polgárainak pri
vát életterébe, s ennek hatását semmiféle cenzúra többé nem ellenőrizheti. A kelet
európai barkácsolók tehetségét ismerve, hamarosan kinőnek a háztetőkön a televíziós 
műholdak hullámhosszát fogni képes parabolaantennák, hogy tengernyi műsorukkal 
elárasszák a földet Az, hogy az emberek elutasítanak-e valamely politikai elméletet 
vagy készek elfogadni, sohasem észérveken, igazolt, tudományos eljárással bizonyított 
tényeken múlik, hanem a hitük szerint elrendezett világról kialakított képen, amely
ben a jobb jövőt előkészítő, saját érdeküket képviselő igazság megtestesülését látják: 
ez Adomo negatív dialektikájának triviális változata. Nem holmi vérszegény parado
xon azt állítani manapság, hogy a „ceau$escuizmus” (a leninizmus populista változata) 
által táplált román kulturális elszigetelődés már nem tartható. Az uniformizált kultúra 
világszerte elteijedt vírusa végleg behatolt az emberek tudatába, méghozzá olyan ala
posan, hogy sok román polgár, a nacionalista tömegeket is beleértve, nemcsak a ju 
goszláv televíziót nézi nagy érdeklődéssel nyugaton, de, ami sokkal meglepőbb, a ma
gyar tévét északon, a szovjetet keleten, s ami már az irónia csúcsa: a bolgárt is délen, 
mivel néhány éve itt is sok nyugati filmet sugároznak.

A kultúra uniformizálódott, m ert már nemcsak egy irányba áramlik, mint amikor 
a Nyugat még csak elindult világhódító útjára; m ár nemcsak egyetlen közpond adóból 
sugározzák a passzív vevők felé; egy bizonyosfajta Jeed back” tanúi lehetünk, mely
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kétségkívül kisebb hatósugarú, de műsorai jelentősek. Ma hasonló -  vagy talán kissé 
kezdetlegesebb -  technikával keletről nyugatra áramlanak a kulturális termékek, s ott 
annál is nagyobb a visszhangjuk, mivel a különbségek a megismerés nyugati kategó
riáiban azonnal érzékelhetők, következésképp az őket befogadni kész műsorkörbe 
azonnal bevehetők: az érzékelt különbségek valójában csak álcázott azonosságok, hi
szen az elvek lehetségessé teszik a megértésüket. Ráadásul az uniformizálási törekvés 
m intha az egyes országok vezető hatalmai által polgáraiknak felkínált politikai-kultu
rális szertartásokat bemutató műsorokra is kiteijedne. Emlékszem az 1983-as buda
pesti május 1-jei felvonulásra, mely a l’Humanité- és a l’Unttá-ünnepségek, valamint az 
amerikai díszszemlék különös keveréke volt. Nemcsak a hivatalos tribünön trónoló 
magas rangú párt- és állami vezetők, valamint családtagjaik viselkedtek oldottan, sőt 
egészen fesztelenül, hanem a felvonuló tömeg is kedélyes nemtörődömséggel, kétség
telen élvezettel masírozott a vasárnapi népünnepélyek légkörében; a gyermekeiket 
kézen fogó vagy vállukra emelő egyszerű polgárok soraiban összevissza vegyültek el 
a vállalatuk technikai eredményeit bemutató, az előbbieknél nem sokkal fegyelmezet
tebb munkások és alkalmazottak csoportjai. De a felvonulás stílusát meghatározó, s 
az időkjeiének, az általános kulturális egység jelképének tekinthető mozzanatra a be
fejezőjelenetben került sor -  ez volt a fénypont. Először a Hungarofilm emblémáját 
viselő teherautó platóján rekonstruálták a néhány hónappal korábban Hollywoodban 
a legjobb külföldi film Oscar-díját elnyert MEPHISTO egyik jelenetét. Ezután követke
zett a felvonulást záró „csokor”: tomadresszt (a kommunista országok nemzeti ünne
pein rendezett felvonulások klasszikus öltözetét) viselő fiatal fiúk és lányok, különböző 
színű kockákkal a kezükben, több-kevesebb ügyességgel a Rubik-kocka néhány kom
binációját próbálták bemutatni. Sehol semmi utalás a nemzeti tömegkultúrára, a folk
lórra, a magyar történelemre vagy irodalomra, a felvonulás szocialista jellegére, sem
mi olyasmi, amit másutt, hasonló felvonulásokon viselkedésben, formákban ne láttunk 
volna. A nap végén, a Városligetben, a dísztribün mögött megrendezett popkoncert, 
melyben a Woodstock fesztivál szerényebb megvalósítását láttam, ahogyan ez Lengyel- 
országban, Kelet-Németországban, sőt Romániában is szokás, vagy a magyar módra 
megírt JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR, az ISTVÁN, A KIRÁLY című rockopera részletei 
jelentették az egyedüli engedményt a „couleur locale”-nak.

Amikor a tömegkultúra kifejezést használom, írásos, zenei, öltözködésben s ma már 
audiovizuális produktumok és szokások összességére gondolok, amelyeket tömeges 
fogyasztásra (azaz megvásárlásra) szánnak, még akkor is, ha ennek a fogyasztásnak -  
megnézésnek vagy meghallgatásnak -  ára nevetségesen alacsony is. Balzac tökéletesen 
leírta e kulturális változás első jegyeit a KURTIZÁNOK TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA első be
kezdéseiben, hangsúlyozva szerves kapcsolatát a napilapok elterjedésével és az újság
írás fejlődésével. A monarchista író a nagy- és kispolgárság politikai és gazdasági fel- 
emelkedésének feltétlen mérgező hatását látta ebben. A tömegkultúra fogalma ugyan
akkor nincs kellően meghatározva, hacsak antropológiai méretűvé nem tágítjuk: hogy 
összefoglaló képet kapjunk a tömeges fogyasztásra szánt termékeken kívül a tömeg 
észleléséről, cselekvéseiről, viselkedéséről, egyszóval azon megnyilvánulásairól, ame
lyek az előbbieket szükségképpen lehetővé teszik és kiváltják, s a másik szabadságát 
vonják magukkal.

Egyes szerzők, mint például Roland Barthes a divatról kialakított rendszerével, úgy 
akartak ezekről a jelenségekről számot adni, hogy a közvetlenebbül felfogható divat
fogalomra hivatkoztak; én viszont attól tartok, hogy ez a fogalom a francia értelmiség 
köreiben általánosan elteijedt felületességgel és múlandósággal túlságosan is szövet
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kező eufemizmus, s arra szolgál, hogy a szükséges határozottsággal eldöntse, mi tar
tozik a tömegkultúrában a reklám, azaz a vélemények és vágyak manipulálása, kemé
nyebb kifejezéssel élve a propaganda körébe. Nem formálja-e az ízlést? Nem támaszt-e 
korábban ismeretlen igényeket? Nem ír-e elő erkölcsi és politikai normákat s ezáltal 
világnézetet? A tömegkultúra nem új keletű fogalom, az élesen látó Kari Kraus nem 
is mulasztott el néhány vele kapcsolatos gyilkos aforizmát, köztűk a következő csodá
latos mondást: „Az újságok viszonya az élethez ugyanolyan, mint a jósnőé a metafizikához.”* 
Röviden: a tömegkultúra lényege nem változott, még ha a távközlési technika fokozta 
is uralm át azáltal, hogy az egész világra kivetette hálóját; e kultúra folytatja uniformi
záló munkáját, am ió ta  a korábban nyilvánvaló hallgatásra kárhoztatott tömegek hi
vatottak a gyakran önkényes, gyakran korrupt hatalom törvényesítésére, amilyen pél
dául a parlamentarizmus, vagy a zsarnokságéra, amilyen a fasizmus vagy a kommu
nizmus, ugyanakkor ezek sohasem teljesen idegenek e kultúra titkos törekvéseitől, 
még ha az a későbbiekben hűtlennek, állhatatlannak bizonyul is régi gazdáihoz, s csa
latkozott reményeit új illúziókkal helyettesíteni hivatott új, szűz figurák kedvéért de- 
legitimálja őket. Iuvenalis mondása, a Panern et circenses, sikert aratott a tömegkultú
rában, a modem népek és nemzetek mindenható jelm ondata lett.** Az általános ten
dencia sodrában, amely a kelet-európai és balkáni nemzetállamoknak lényegében ide
gen volt, ez utóbbiak megpróbáltak olyan tömegkultúrát létrehozni a maguk javára 
(ennek alapelveit a következő fejezetben vizsgálom meg), amely a kör négyszögesítését 
soha nem tudta megoldani, s ez volt az alapvető gyengesége, vagyis hogy miképpen 
lehetne az egyetemesség részévé lenni, megőrizve valamit a lényegében paraszti, ki
zárólagosnak és semmi mással nem helyettesíthetőnek tartott hagyományból.

Valahányszor a nemzeti jelleg új, üzenete sajátos tartalmának általános terjesztésé
hez alkalmasabb technikával él, paradox módon magának a médiumnak a természete 
húzza az uniformizálás irányába, következésképp megsemmisíti nemzeti jellegét Úgy 
érzem, ez az oka annak, hogy egyes szélsőségesen nacionalista politikai rendszerek 
m a is olyan ősrégi hírközlési technikákat alkalmaznak, amilyenek a tömeggyűlések, a 
katonai felvonulások. Ugyanakkor a legvilágosabb konfliktusokon túl, m ind Keleten, 
mind Nyugaton a technika és az (akár piac-, akár terv-) gazdaság, megalkotják az egye
temes alapelvét annak a szinte autonóm rendszernek, mely saját maga reprodukálja 
önnön továbbteijedését, s végső soron minden különbséget eltöröl. Abba, hogy a szov
je t típusú gazdaságok kevésbé jó l vizsgáznak mind a belső, mind a külső piacokon, 
belejátszik a sokkal elavultabb technika is: ennek ellenére, lassabban bár, de éppolyan 
feltartóztathatatlanul veszik ki részüket az emberiség közös sorsából. Az utóbbi évti
zedekben a kommunista országokban lezajlott jó  néhány népfelkelés alapvető oka 
nem annyira a túlságosan elvont szabadságért vagy a még fölfedezésre váró valódi 
demokráciáért folytatott küzdelem, m int inkább -  még ha ez nem is igen tetszik az 
emberi jogok nyugati dalnokainak -  az a hétköznapi tény, hogy a kommunista vezetők 
ügyetlenek voltak, alkalmatlanok, s képtelenek arra, hogy népeiknek a nyugat-euró
pai vagy az amerikai életszínvonalhoz hasonlót nyújtsanak. Más szavakkal ugyanazok

* Kari Kraus: MONDÁSOK ts  ellentmondAsok (SprÜCHE UND WideksfrÜCHE. Heinrich Fischcr, Koesel Ver- 
lag, 1955).
** 1982-ben, amikor Románia nem jutott be a futball-világbajnokság döntőjébe, a kormány úgy döntött, 
hogy nem vásárolja m eg a mérkőzések közvetítésének jogát. Ekkor az olténiai és havasalföldi lakosság a 
bolgár televíziót nézte, amely annak ellenére közvetítette a Mundialt, hogy nemzed válogatottja ugyancsak 
nem került be a döntőbe.
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a megnyilvánulások teijednek el és fejeződnek ki m indenütt, különböző nyelveken 
„anglidzáló neologizmusok” formájában.

Ajelenség ezúttal sem új, csak dimenziója átalakította a tartalm át Az 1950-es évekig 
a publicisták még emlékeztek az egyaránt kozmopolita akadémikus kultúra és az 
avantgárd, valamint a néptömegek kultúrájának, sőt a regionális vagy társadalmi ré
tegekhez kötődő kultúrának a kettősségére; ez utóbbiakban is volt még némi élet, no
ha az első világháború befejezése óta a sikerfilmek, -dalok, -könyvek nem ismertek 
sem nyelvi, sem osztályhatárokat Márpedig minél inkább betagozódott a nemzeti 
vagy etnikai-nemzeti kultúra az általános tendenciába, a régi közösségek egyesítése, 
széttörése annál inkább megkívánta a hasonló mintákat hordozó hírközlési technikák 
alkalmazását; minél inkább a politikai határokon túli azonos formációk tagadójaként 
lépett fel a nemzeti sajátosság, annál inkább annak a közös feladatnak a része lett, 
amelyben mindenki osztozott A XX. század új háborúi és vérengzései nem a nemze- 
tek-etnikumok-népek elkerülhetetlen, lényegi ellentéteinek szembesüléséből kelet
keztek, ahogyan sok publicista fáradhatatlanul hirdeti; a határozott magyarázatok el
lenére nem az egymással belső ellentétben álló kultúrák összecsapását jelentik; ellen
kezőleg, mély azonosság fedezhető fel bennük: ahogyan a vallásháborúk annak idején 
szétdarabolták a keresztény közösséget, a modern háborúk is alapjában testvérgyilkos 
háborúk maradtak, országos vagy modem birodalmi méretű vendetták, általánosan 
elteijedt polgárháborúk, ahogyan Emst Jünger h ja A GORDIUSI CSOMÓ-ban, a nád 
Németország és a Szovjetunió kapcsán. Hogyan is ne látnánk az azonosságot a balkáni 
háborúkban vagy az első világháborúban?

Amióta a hírközlési technikák az újítások felgyorsult ütemének vannak alárendelve, 
ugyanannak a dolognak végtelen számú reprodukálása révén, mind a rentabilitásuk
hoz szükséges piacok kiteijesztését, mind az adások uniformizálását szorgalmazzák. 
Más szavakkal: tranzisztorok, magnetofonok, videokészülékek -  azaz a legmodernebb 
fegyverek -  nemcsak hogy betörnek a gyarmatosított kultúrákba, melyek újmódi szí
nes üveggyöngyök gyanánt fogadják őket, de e tárgyak maguk is az őket használók 
elképzeléseit felborító fogalmak, koncepciók termékei. A kelet-európai és balkáni or
szágok nemzed tömegkultúrája elpusztul a technika eddig ismeretlen erejű hódításá
nak hatására, képtelen ellenállni anélkül, hogy utánozná a tárgyat, az árut, az ideoló
giát, hogy alkalmazkodnék hozzájuk, amint saját területén éri a támadás. Eközben 
elveszd ősi kulturális autarkiájának lényegét. De vajon nem az hagyta-e magára már 
régóta? Sokkal előbb, mint ahogy a szovjet birodalom jótékony védőernyőként feszült 
volna a széplelkeknek oly kedves homályos siránkozások gazdái elé, kik a nemzed 
identitást manipulálják, és az emberek és gondolatok szabad áramlását vészesen 
összekeverik a tőke és az áru forgatásával, mégpedig egy diadalmas s a vele nem azo
nosuló kultúra védelmével igen kevéssé gondoló birodalom javára. Csakis az ostobák, 
az amnéziások és a kereskedők hihetik és hitethetik el, hogy a Coca-Cola fogyasztása 
Moszkvában, Bukarestben vagy Budapesten bármiféle záloga lehet a demokráciának.

Közép- és Kelet-Európa már tapasztalatokat szerzett erről ama halálosan komoly 
játszmák során, amikor ösztöndíjas újságírók a nyugati közvéleményt mozgósították 
az Osztrák-Magyar Birodalom nemzetiségi politikája ellen, s a tudatlan nyugati tö
megeknek azt mondták, hogy a Monarchia a „népek börtöne”. Senki nem ismeri e 
humanista keresztes hadjárat eredményeit! Nem, a nemzeti tömegkultúrából már ak
kor hiányzott a lényegi autarkia és a hagyományhoz visszanyúló hitelesség, attól fogva, 
hogy -  valamiféle állami télosz érdekében -  a hagyományos parasztot tette meg a nem
zetijelleg alappillérének...


