
Gabriel Liiceanu: Elm¢lked¢s a szem¢trûl ã 95

nek k´zgyül¢s¢rûl, 1961 (v¢g¢n). MOL MDPä
MSZMP IrO 288.f.33.cs.17.û.e.
28. àçllÀspontunk az volt, hogy egzisztenciÀlis lehe-
tûs¢geiket biztosÁtjuk, fordÁtÀsi megbÁzÀsokkal ¢s mÀs
mÂdon, eredeti ÁrÀsaikat azonban csak akkor adjuk
ki, ha tisztÀzzÀk ÀllÀspontjukat 1956-tal, illetve az
azÂta v¢gbement fejlûd¢ssel kapcsolatban. Nem gon-
doltunk nyilatkozatokra, hanem azt javasoltuk, hogy
sz¢pirodalmi munkÀikban fejts¢k ki n¢zeteiket. Az el-
mÃlt mÀsf¢l esztendûben ezek az ÁrÂk kÁs¢rleteket tet-
tek, hogy megfeleljenek ennek a kÁvÀnalomnak, de
ezek a prÂbÀlkozÀsok felemÀsak voltak, s Ãgy Át¢lt¡k
meg ûket, hogy nem teljesÁtik azt a k´vetelm¢nyt,
amely lehetûv¢ tenn¢ szÀmukra az irodalmi ¢letbe va-
lÂ visszat¢r¢st.Ê (K´peczi B¢la feljegyz¢se [n¢-
hÀny 1956-ban kompromittÀlt ÁrÂrÂl]. A fel-
jegyz¢sben megnevezett ÁrÂk: D¢ry Tibor,
HÀy Gyula, Zelk ZoltÀn, TamÀsi Lajos, ¹r-

k¢ny IstvÀn, BenjÀmin LÀszlÂ, Kuczka P¢ter,
LukÀcs Gy´rgy. MOL Acz¢l Gy´rgy miniszter-
helyettes TºK iratai.)
29. A PB 1962. mÀjus 3-i jegyzûk´nyve: MOL
MDPäMSZMP IrO 288.f.5.cs.264.û.e. A to-
vÀbbi id¢zetek innen.
30. HorvÀth B¢la 1962-ig a m¡ncheni LÀtÂha-
tÀr egyik szerkesztûje volt. Ekkor hazat¢rt, ¢s
1963-tÂl a Budapesten indÁtott LÀtÂhatÀrt
szerkesztette. Jellemzû, hogy nev¢t KÀdÀr
rosszul tudja, de politikai c¢ljai most is vilÀgo-
sak. Egyfelûl a hazai kÀderhiÀny pÂtlÀsa, mÀs-
felûl a toleranciÀt sugallÂ propaganda a k¡l-
f´ldnek, harmadr¢szt az irodalmi emigrÀciÂ
megosztÀsa.
31. Megjegyz¢sek az ÁrÂsz´vets¢g k´zgyül¢s¢-
rûl, 1962. mÀjus 20. MOL MDPäMSZMP IrO
288.f.33.cs.1.û.e.

Gabriel Liiceanu

ELM°LKED°S A SZEM°TRýL
Dem¢ny P¢ter fordÁtÀsa

A Lucaci utcÀban lakom, a Traian csarnok k´zel¢ben. A hetvenes ¢vekig a negyed la-
kossÀga t´bbs¢g¢ben zsidÂ volt, majd amikor a zsidÂk emigrÀltak, cigÀnyok k´lt´ztek
az ¡res hÀzakba. MezÁtlÀbas gyerekek jÀtszanak az utca k´zep¢n; a hÀzak elûtti sz¢ke-
ken pocakos ´regek ¡lnek trikÂban ¢s papucsban, slicc¡krûl leszakadt a gomb; az ud-
varon teknûk, rozsdÀs vasak ¢s ¡res ¡vegek; az ablakok k´z´tt kartondarabok ¢s Ãj-
sÀgok, slampos asszonyok viszik karjukon mocskos k´lykeiket; szombatonk¢nt, ha es-
k¡vû van, b´mb´l a magnÂ ä idestova hÃsz ¢ve Ágy n¢z ki ez negyed, amely valamikor
a mitikus Bukarest r¢sze volt, a M¬ntuleasa, a Popa Soare, a Romulus ¢s a Remus ut-
cÀkkal egy¡tt.

Az id¢n Ãj jelens¢g ¡t´tte fel a fej¢t ebben az elhanyagolt vÀrosr¢szben: az utca k´-
zep¢n szem¢tdombok nûnek. VÀltozatossÀgukat egyetlen pillantÀssal f´l lehet m¢rni,
de az embernek nincs ereje alaposan k´r¡ln¢zni, mert attÂl f¢l, hogy statikus kavar-
gÀsukban elmondhatatlan ocsmÀnysÀgot fedez majd f´l: aprÂl¢kot, d´g´t, gennyet ¢s
rongyokat ä vagy tÀn a patkÀnyok alig hallhatÂ surranÀsÀt is ¢szlelheti, hiszen ¢jjel a
lÀmpÀk mÀsodpercre f´lvillanÂ f¢nye ûket is megvilÀgÁtja ä, mindez a mocsok foko-
zatosan hÂdÁtja meg a negyedet, z¡ll¢s¡nk ¢kes jel¢v¢ vÀlik, lassan veszi k´r¡l a k´r-
ny¢ket, fojtogat, megadÀsra k¢nyszerÁt, arra, hogy term¢szetesnek fogadjuk el ¢let¡nk
beles¡llyed¢s¢t a szennybe ¢s a kloÀkÀba.



Amint a vÀrosba igyekszem, utam elsû k¢tszÀz m¢ter¢n hÀrom szem¢tdombot lÀt-
hatok: az elsû (ez a legr¢gebbi) abban a kis parkban ter¡l el, melyet a Lucaci, a FetiÓelor
¢s a MitiÓ¦ Constantinescu utcÀk talÀlkozÀsa alkot. PÀr ¢vvel ezelûtt, hogy a tavasz be-
k´sz´nt´tt, a kis t¢r elûtt lakÂ ember kitakarÁtotta a helyet, fenyûfa karÂkat vert le, a
karÂkat drÂttal k´t´zte ´ssze, a kertecsk¢be virÀgot ¡ltetett. A virÀgoskert lÀttÀn a la-
kÂk elûbb t¢tovÀztak, de r´vid habozÀs utÀn sz¢gyentelen¡l szemetet ´nt´ttek a bÀr-
sonyvirÀgok ¢s cÁniÀk k´z¢ ä ekkorra t¢rt magÀhoz az emberben megbÃvÂ aljassÀg.
PÀr napon bel¡l a virÀgoskertet lyukas cipûk, vakolathalmok, koszos befûttes¡vegek,
Àporodott szÂszok ¢s z´ld legyek lept¢k el. N¢hÀny ¢vig figyelhettem a n¢ma pÀrbajt
a senki f´ldj¢n virÀgot termesztû ember ¢s azok k´z´tt, akik a szemetet a kertecsk¢be
borÁtottÀk. Negyed¡nk Szisz¡phosza legyûz´tten halt meg; ¢let¢nek utolsÂ ûsz¢n egy
kissz¢ken ¡lt az udvaron, s reszketû fejjel n¢zte a szem¢t k´ny´rtelen elûrenyomulÀsÀt
a virÀgÀgyÀsok k´z´tt.

A mÀsodik szem¢tdomb a FetiÓelor utcÀban van, a Calea C¦l¦ra«i felûli sarkon. A
folyton itt ny¡zsgû kutyÀk mellett olykor emberek kotorÀsznak: figyelmesen keresg¢l-
nek, aztÀn lehajolnak, ¢s furcsa tÀrgyakat m¢ricsk¢lnek a kez¡kben. Testv¢riesen meg-
f¢rnek a kutyÀkkal.

A harmadik rakÀs, amelyet a KÀroly sugÀrÃt fel¢ vezetû Ãton lÀtok, szint¢n egy
parkban talÀlhatÂ; nagy ¢s ovÀlis ez a park, s a St. ïtefan-templommal szemben, a St.
ïtefan utcÀban kezdûdik, ¢s azzal a hÀzzal szemben v¢gzûdik, amelyben Mihai Popes-
cu, a szÁn¢sz lakott. Ezt a parkot valamikor alacsony kûkerÁt¢s vette k´r¡l: n¢hÀny gesz-
tenye ¢s hÀrs nûtt itt, hintÀk voltak meg padok. Most Mihai Popescu hÀzÀval Àtellenben
¢s a Popa Soare utca St. ïtefan felûli v¢g¢tûl pÀr m¢terre ä a Popa Soar¢n van a ZsidÂ
K´z´ss¢g ¢p¡lete ¢s ennek szomsz¢dsÀgÀban Mircea Vulc¦nescu hÀza ä a keresztÃt
fens¢ges jelek¢nt szem¢tdomb emelkedik. Itt volt alkalmam elûsz´r lÀtni, amint valaki
az utca kellûs k´zep¢n ´nti ki a szemetet; addig azt hittem, ezek a kupacok maguktÂl
lesznek, a f´ldbûl vagy tÀn az Ãtburkolat vajÃdÀsÀbÂl sz¡letnek valamely fÀjdalmas
¢jszakai ÂrÀn. Nem tudtam megÀllni, hogy meg ne szÂlÁtsam az illetût: àMi¢rt ide ́ nti
a szemetet?Ê àHÀt mit akarsz, hova ´ntsem?Ê A vÀlasz szÀraz volt ¢s r´vid, a hangbÂl
Àradt a magabiztossÀg. SzomorÃan mentem tovÀbb, s hÀromszÀz m¢terrel arr¢bb a
KÀroly sugÀrÃtra jutottam, az Izvorul Rece kocsmÀval szembeni oldalra.

A szem¢tdombok ¢s a szem¢rmetlens¢g
A szem¢t minden normÀlis k´z´ss¢g szÀmÀra azt jelenti, amit az ¡r¡l¢k az egy¢n ¢le-
t¢ben, a szemeteskuka pedig ugyanazt a szerepet t´lti be, amit a lakÀsban a v¢c¢. Nem
a hÀz k´zep¢re ¡rÁt¡nk: anyagcser¢nknek ezt az aktusÀt egy jÂl meghatÀrozott helyen
v¢gezz¡k el; a civilizÀlt tÀrsadalmakban a szemetet a kukÀkbÂl elszÀllÁtjÀk, ¢s vagy meg-
semmisÁtik, vagy ÀtalakÁtjÀk ä mindezt term¢szetesen ott, ahol nem szoktak emberek
jÀrni. Mert minden civilizÀlt tÀrsadalom sz¢gyelli a sajÀt szem¢tj¢t, ¢s a tÀrsadalmi ki-
vÀlasztÀs term¢keit a legvÀltozatosabb mÂdszerekkel prÂbÀlja elt¡ntetni. A szem¢ttel,
amit ÀltalÀban elrejtenek a tekintet elûl, bizonyos diszkr¢ciÂval bÀnnak; e c¢lra hasz-
nÀlatos lezÀrt zacskÂkban tÀroljÀk, s a hetente t´bbsz´r ki¡rÁtett kukÀnak olyan Àrtat-
lan illata van, akÀr egy halom zacskÂnak. Az a kellemetlen ¢rz¢s, amivel a szem¢t a
szem¡nket vagy az orrunkat bÀnthatja, mÀr a kezdet kezdet¢n megszünik. A tÀrsa-
dalmi kivÀlasztÀs folyamatÀt Ágy ugyanaz a szem¢rem ´vezi, mint a biolÂgiai egyed
b¢lmük´d¢s¢t. °s ahogy a civilizÀciÂ bizonyos fokÀn ÀllÂ ember elszigeteli ¢s kezeli
biolÂgiai funkciÂit (erre hasznÀlja a v¢c¢t, a szappant, a l¢gfrissÁtût, az illatosÁtÂt ¢s a
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t´bbit), ugyanÃgy a k´z´ss¢g is bonyolult ¢s folyton ism¢tlûdû folyamat keret¢ben irÀ-
nyÁtja a szem¢t biolÂgiÀjÀt.

Ha ez nem t´rt¢nik meg, ha a tÀrsadalom elfogadja, hogy a szemetet az utcÀra ́ nt-
s¢k, ha nem t´rûdik sajÀt ¡r¡l¢k¢nek termelûd¢s¢vel ¢s elt¡ntet¢s¢vel, akkor abban
az idegbetegs¢gben szenved, amit a franciÀk gatisme-nak neveznek; az ettûl szenvedû
beteg nem k¢pes ellenûrizni zÀrÂizmainak mük´d¢s¢t, tehÀt k¢ptelen visszatartani a
vizelet¢t ¢s az ¡r¡l¢k¢t. A szemetet az utcÀra ´ntû ¢s ahhoz csalÀdias kedvess¢ggel vi-
szonyulÂ Bukarest jelen pillanatban v¢gb¢lzÀrÀsi el¢gtelens¢gben szenved; mÀs szavak-
kal: RomÀnia fûvÀrosÀnak egy r¢sze maga alÀ csinÀl, sz¡net n¢lk¡l maga alÀ csinÀl, s
ebben a kollektÁv idegbajban elvesztette az ¡r¡l¢ktûl valÂ undorÀt ¢s utÀlkozÀsÀt. Az
utÀlkozÀsi tÀvolsÀg megsemmis¡l¢se ¢s a szem¢t megjelen¢se az utcÀkon Bukarest
koprofÁliÀs t¡neteinek a jele.

A bukaresti tÀrsadalom b¢lzÀrÀsi el¢gtelens¢ge ä ennek k´sz´nhetû a lakott ter¡le-
teken emelkedû szem¢tdombok monumentalitÀsa ä csak valami megrÀzÂ tÀrsadalmi
trauma, egy nagyarÀnyÃ vÀltozÀs jelek¢nt ¢rtelmezhetû; ez a vÀltozÀs sÃlyos bÀntal-
makat okozott, a kulisszÀi k´z´tt lezajlÂ jelens¢geket az emberek nem ¢rthett¢k meg,
s ekk¢ppen nem is dolgozhattÀk f´l. A tÀrsadalmi ¡r¡l¢kkel fenntartott csalÀdias vi-
szony, a t¢ny, hogy megjelen¢se senkit nem zavar ä ezek az infantilizÀlÂdott, megf¢-
lemlÁtett ¢s ¢rz¢ketlen tÀrsadalom jellemzûi, melynek idegbaja fiziolÂgiai mell¢khatÀ-
sokkal jÀr. °rdekes megfigyelni, hogy a szem¢t utcÀn valÂ tÀrolÀsa mÀs vÀrosokban
nem tapasztalhatÂ; csak Bukarest, a k´zpont àcsinÀl maga alÀÊ, tehÀt a meg nem ¢rtett
t´rt¢nelem tüzf¢szke, ahol sokkal borÃlÀtÂbb a hangulat, mint a patriarkÀlis, ahisto-
rikus, szem¢rm¢t megûrzû provinciÀban.

A àbentÊ ¢s a àkintÊ k´z´tti szakad¢kba ´nt´tt szem¢t
Ezt a jelens¢get szociolÂgiai oldalrÂl is meg lehet k´zelÁteni. Min¢l civilizÀltabb a tÀr-
sadalom, a àkintÊ ¢s a àbentÊ k´z´tti k¡l´nbs¢g annÀl kisebb. E t¢tel igazsÀga majd'
minden nyugati orszÀgban lÀthatÂ. TakarÁtÀskor a n¢met hÀziasszony nemcsak sajÀt
lakÀsÀban t´rli le a port; a müvelet a kinti falak fel¢ halad, s elûbb az ablakokat ¢s
ablakkereteket, majd az ajtÂ k¡lsû r¢sz¢t, v¢g¡l pedig a hÀz (vagy az ¡zlet) elûtti jÀrdÀt
¢ri el, s akad, aki a jÀrdÀt naponta lemossa. PÀrizs utcÀin minden hajnalban porszÁ-
vÂznak. Ezekben az orszÀgokban gyakran talÀlkozunk az egy¢bk¢nt belsû burkolÀsra
hasznÀlt anyagokkal (mÀrvÀnnyal, homokkûvel stb.) a hÀzon kÁv¡l, az udvarokban
vagy csarnokokban is. Az elrobogÂ autÂ nem veri fel a port, esû utÀn nem csapja f´l
az ¢p¡leteket ¢s a jÀrÂkelûket, mert az utcÀk simasÀga vetekszik a padlÂ¢val, ¢s a csa-
tornÀzÀs t´k¢letes. így a àbentÊ az eg¢sz vÀrost magÀba foglalja, s a fedett folyosÂk
elszaporodÀsa miatt eltünik a àkintÊ utolsÂ jele, az ¢g is. A vÀros ÂriÀsi àbentÊ-t¢ vÀl-
tozik, ahol egyetlen n¢gyzetm¢tert sem hagynak veszendûbe menni, s a nyilvÀnos te-
r¡let paradox mÂdon àk´z´s magÀntulajdonnÀÊ alakul. °s ahogy àbentÊ ¢s otthon
senki nem k´p a szûnyegre, ¢s a szemetet sem ´nti akÀrhovÀ, ebben a àk´z´s otthon-
banÊ, amiv¢ az utca vÀltozott, az emberek a àbentÊ normÀinak megfelelûen viselked-
nek. A k¡lsû k´rnyezet ilyet¢n interiorizÀlÀsa olyan fokÃ harmÂniÀt sz¡l, amely sajÀ-
tosan alakÁtja a nyugati ember szem¢lyis¢g¢t, ¢s rendkÁv¡l erûs alapjÀt jelenti a civil
tÀrsadalomnak.

NÀlunk mindez fordÁtva t´rt¢nik. A àkintÊ-et mindenki a àsenki f´ldjek¢ntÊ ¢rz¢-
keli, ¢s minden mocskot oda ¡rÁt¡nk. A àkintÊ a mosl¢k ÀltalÀnos helye, az ajtÂ- ¢s
ablakkereteken tÃl kezdûdû, tulajdonsÀgok n¢lk¡li ter¡let, ahovÀ bÀrmi kidobhatÂ. A
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hatalmas t´mbhÀznegyedekbûl rendszerint hiÀnyzik az udvar ä pedig jelenl¢te igen-
csak fontos lenne, hiszen ´sszek´ti az otthon àbentÊ-j¢t az utca àkintÊ-j¢vel, megszelÁ-
dÁti a àkintÊ-et, annak belsûv¢ vÀlÀsÀt segÁtv¢n elû. Ebben az esetben viszont a àkintÊ-
nek a àbentÊ-tûl erûsen el¡tû jellege van; a àkintÊ a betonfal vagy a falon tÃli ür, s ez
a fal minden Àtmenet n¢lk¡l vÀlasztja el a kinti vilÀgot a bentitûl. így lesz a àkintÊ a
szenny ter¡lete, az a furcsa hely, melyet nem vett¡nk a birtokunkba, tehÀt k´z´mb´sen,
sût ellens¢gesen viselkedhet¡nk vele szemben. A szemetet az utcÀra, a hÀz mell¢ ¢s
mÀs helyekre ´ntj¡k; ez a k¡l´nbs¢g, ami a àbentÊ ¢s a àkintÊ k´z´tt l¢trej´n, a tÀrsa-
dalom atomokra bomlÀsÀt, az egy¢n k´z´ss¢gi dimenziÂjÀnak szinte teljes elsorvadÀsÀt
jelenti. Ezt a helyzetet lÀthatatlan ¢s fizikailag lehetetlen, de tÀrsadalmilag lehets¢ges je-
lenetk¢nt k¢pzelhetj¡k el: mindenki hÀtat fordÁt, az ijesztû elszigetelûd¢s ¢s k´z´ny
ÀllapotÀban, amely v¢g n¢lk¡l ism¢tlûdik. A tÀrsadalom mÀr nem szervezet, hanem a
Simone Weil Àltal emlegetett 1+1+1+1... jellegü konglomerÀtum, amely eleve sz¢t-
tartÂ, ¢s nagyon k´nnyen irÀnyÁthatÂ egy kis l¢tszÀmÃ, de koherensen ¢s erûteljesen
mük´dû csoport Àltal. Az utcÀra ´nt´tt szem¢t a koh¢ziÂ hiÀnyÀnak ¢s annak a magÀ-
nyossÀgnak a bizonyÁt¢ka, amit az egy¢n a hatalommal szemben ¢rez, amely bÀrmikor
el tudja pusztÁtani. A mocsok elburjÀnzÀsa azt mutatja, hogy befejezûd´tt az a folya-
mat, amelyrûl Noica besz¢lt, s melynek sorÀn a n¢p n¢pess¢gg¢ alakul Àt.

Mik¢nt fordÁthatnÀnk meg ezt a folyamatot?

A szem¢tdomb mint mentalitÀsunk jelk¢pe
Az utcÀra szÂrt szem¢t lÀtvÀnyÀbÂl arra k´vetkeztethet¡nk, hogy a mentalitÀs nem
valamely koponya ¡reg¢ben bÃvik meg, hanem mÀr sz¡let¢se pillanatÀban kisz´kik,
¢s azonnal objektivÀlÂdik. A mentalitÀst ¢rz¢kelhetj¡k a legk´nnyebben az emberi vi-
lÀg jelens¢gei k´z¡l, hiszen a trolibuszban maximumra ÀllÁtott tÀskarÀdiÂ, a jÀrda pe-
rem¢n dÁszelgû k´pet, a koponyacsont, amit a bÀnyÀsz dorongja t´rt be, mind-mind
a mentalitÀs jelei. Reggeltûl estig mentalitÀsok k´z´tt mozgunk, mert az a visszajÀrÂ
p¢nz, amit az eladÂ megtart magÀnak, ugyanÃgy mentalitÀsunk kifejezûje, mint a csÃ-
szÂp¢nz, amit akkor k¢szÁt¡nk elû, ha orvoshoz vagy k´zjegyzûh´z megy¡nk. Az ut-
casarkon emelkedû monumentÀlis, k´zszeml¢re bocsÀtott, büzlû ¢s fortyogÂ szem¢t-
domb maga is mentalitÀs. Ha tehÀt nem akarunk k´p¢st lÀtni t´bb¢, ha azt szeretn¢nk,
hogy a bÀnyÀsz ne kapjon f¡tyk´st a kez¢be, hogy a visszajÀrÂ p¢nz ne maradjon az
eladÂnÀl, vagy hogy az utcÀn ne legyenek szem¢tkupacok, csak egy megoldÀs l¢tezik:
a mentalitÀs megvÀltoztatÀsa.

Csakhogy ä ha a hatÀsÀt megsz¡ntettem is ä magÀt a mentalitÀst m¢g nem pusztÁ-
tottam el. Amikor azt mondom: àa szem¢tdomb mentalitÀsunk jelk¢peÊ, akkor azt aka-
rom mondani: a lÀthatÂ hatÀsnak lÀthatatlan oka van. MÀs szÂval, ¢n csak a mentalitÀs
lÀthatÂ r¢sz¢vel talÀlkozom, de ez a kellemetlen talÀlkozÀs kizÀrÂlag a mentalitÀsnak
otthont adÂ koponya¡reg tartalmÀnak megvÀltoztatÀsÀval ker¡lhetû el. CsupÀn a ta-
pasztalhatÂ jelens¢g agresszÁv ¢s kellemetlen ä az ût vez¢rlû, k¢zzel meg nem ¢rinthetû
eszme az elme lÀthatatlan tartomÀnyÀba tartozik. De mik¢pp hatolhatnÀnk be a men-
talitÀst rejtû kamrÀcskÀkba, ahonnan a k´ny´rtelen ¢s diadalmas szem¢tdomb szÀr-
mazik? Hogyan vÀltoztathatÂ meg a kamra tartalma ä amely a lÀthatÂ jelens¢g oka ä
Ãgy, hogy egyben ez utÂbbi is megvÀltozz¢k?

PlatÂn mÀr nagyon r¢gen megadta a vÀlaszt erre a k¢rd¢sre: A PHAIDROSZ-ban
megÀllapÁtotta, hogy mint a testnek, Ãgy a l¢leknek is megvan a maga tÀplÀl¢ka. AkÀr-
csak a test eg¢szs¢ge, a l¢lek¢ is a neki nyÃjtott tÀplÀl¢k minûs¢g¢tûl f¡gg. Min¢l jobb
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ez a tÀplÀl¢k, a l¢lek annÀl magasabbra jut; ¢s min¢l gyeng¢bb, annÀl lentebb marad.
De mif¢le tÀplÀl¢k az, amely a fejlûd¢st ¢s visszafejlûd¢st, a l¢lek àfentÊ-j¢t ¢s àlentÊ-j¢t
meghatÀrozza? Mi a jellegzetess¢ge ennek a tÀplÀl¢knak, amely a l¢lek lÀthatatlan,
àmentalitÀsoknakÊ nevezett konfigurÀciÂit l¢trehozza? PlatÂn elk¢pzelte az à¢g f´l´tti
tÀjatÊ, s ezt a àvalÂsÀg mezej¢nekÊ nevezte el. Ha a l¢lek eljut oda, az igazsÀg, a meg-
gondoltsÀg ¢s a tudÀs csodÀlatÀban mer¡lhet el. A l¢lek eg¢szs¢gi foka v¢gsû soron
attÂl a tÀplÀl¢kmennyis¢gtûl f¡gg, melyet a àvalÂsÀg mezej¢reÊ tudott ÀtmenekÁteni.
Csakhogy a àlelki di¢taÊ eme hely¢re nagyon is r´g´s Ãt vezet; a lelkek t´bbs¢ge csak
nagy ritkÀn jut el oda, tÀplÀl¢kuk Ágy vegyes, az igaz ¢s a hamis, a tudÀs ¢s a nem tudÀs
kever¢ke, azokrÂl mÀr nem is besz¢lve, akik soha nem lÀtjÀk ezt a tÀjat, ¢s akik eg¢sz
¢let¡kben a àv¢leked¢s tÀplÀl¢kÀnÊ ¢lnek.

A t´rt¢nelem folyamÀn a kommunizmus ¢rtette meg a legjobban ä ¢s hasznÀlta egy-
ben a legaljasabb c¢lokra ä PlatÂn gondolatÀt; ez a rendszer a lelki ¢trend gy´keres
megvÀltoztatÀsÀt tüzte ki c¢lul maga el¢. Besan§on kereken ki is jelentette: a kommu-
nizmus nem l¢tezett volna a kommunista ideolÂgia Ãj konyhÀja n¢lk¡l. A l¢lek tÀplÀ-
l¢kÀba egyre t´bb ideolÂgiÀt kevertek, mÁg meg nem gyûzûdtek rÂla, hogy a l¢lek most
mÀr k¢ptelen magasra szÀllni, mert megfertûzte az irdatlan mennyis¢gü rÃt, hamis
¢s rossz. A kommunizmus elk¢pzelhetetlen az ideolÂgiai nouvelle cuisine tÀplÀl¢kÀval
rendszeresen butÁtott t´meg n¢lk¡l. Ebbûl a konyhÀbÂl ker¡ltek ki azok a fogÀsok, ame-
lyek elfogyasztÀsa utÀn az emberek szem¢tdombokat kezdtek termelni. A kommuniz-
mus sohasem a neh¢ziparra tÀmaszkodott az àÃj tÀrsadalomÊ ¢pÁt¢sekor, ahogy hir-
dette (ha ezt tette volna, nem Ãgy v¢gzi, ahogyan v¢gezte), hanem a platÂni ¢rtelem-
ben vett ¢lelmiszeriparra: az idûk sorÀn egyetlen tÀrsadalmat sem etettek ennyi àv¢-
leked¢sselÊ, ¢s egyetlen elûl sem fedt¢k el ennyire kegyetlen¡l a àvalÂsÀg mezej¢nekÊ
lÀthatÀrÀt.

A k¢rd¢s tehÀt Ágy mer¡l fel: hogyan m¢regtelenÁts¡k ezt a hatalmas kollektÁv lelket?
Befogad-e mÀs tÀplÀl¢kot, vagy mint a hazat¢rt fegyenc, kiokÀdja a kalÀcsot, mert sÂs-
kÀhoz ¢s pen¢szes keny¢rhez szokott? ízlelhetj¡k-e m¢g az igazsÀg Áz¢t, kÁvÀnhatjuk-e
m¢g egyÀltalÀn, meg tudjuk-e k¡l´nb´ztetni az igazsÀgba g´ngy´lt hazugsÀg¢tÂl?

Egy dolog k¢ts¢gtelen: ha a testi ¢trendet nem is, a lelkit mindenk¢ppen mi ÀllÁtjuk
´ssze. °vtizedek Âta elûsz´r ism¢t megadatott a szomorÃ es¢ly: feleln¡nk kell sajÀt os-
tobasÀgunk¢rt.

Kûrizs Imre

FA FOR MEN

SokÀig Àcsorogtam ma a zuhany alatt,
n¢ztem a csÀl¢ csemp¢t, a felhÀmlÂ falat,
a hideg vÁz ahogy a rÂzsÀbÂl kiront,
hogy telûben a tÀlca, a àvÁz a vÀdlimonÊ-t,
hogy fogyÂban a forrÂ, de alig kell meleg,
el¢g meleg az este, hideget engedek,
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