
meg. A kikezdett test ´nf¢nyk¢pe a sÀrba ra-
gadt, nyikorgÂ SZEK°R. ValÂsÀgos kÂrhÀzi, al-
kalmasint intenzÁv osztÀlyi ´narck¢p a KLEP-
SZIDRA, a lemeztelen¡lt l¢lek sikolya Istenhez
a ZSOLTçR.

Baka k´lt¢szet¢rûl ¢let¢ben, halÀla utÀn is
olvastam-hallottam fenntartÀsokat. Jambusos
ritmikÀja egyhangÃ, ¢lm¢nyeit a pÀtosz szük
¢rz¢s¢vel ¢li Àt, k¢pzetei monomÀniÀsan bel-
terjesek: Ágy szÂltak az ¢szrev¢telek. BÀr csak-
ugyan alig akad egy-k¢t anapesztikus lejt¢sü,
illetve ¡temes verse, a jambikus versbesz¢det
bÁrÀlÂitÂl elt¢rûen kell meg¢rten¡nk. Ez az
egy hang, ez az egyhangÃsÀg a b´lcseletileg
f´lfogott ¢let jelenl¢t¢nek ritmusa. KosztolÀ-
nyi dikciÂja is jambikus, ami az û eset¢ben az
ÀradÂ, rajongott ¢let ritmusa. Ahogy a k´vet-
kezetes jambusi versbesz¢d mÀsf¢le k¢pzetek-
kel tÀrsul, mÀsk¢ppen kottÀzandÂ, Àm akkor
is egy r´geszm¢s szenved¢llyel egybehangzÂ
ritmus, Baka IstvÀnrÂl szÂlva egy tragikus vi-
lÀglÀtÀs ÀllandÂ ritmikai tÂnusa. A minden-
napi kedves, humoros vagy k´zvetlen ¢s ¢let-
szagÃ motÁvumokat Baka gnosztikus k´lt¢-
szettana meghatÀrozÀsÀnÀl fogva csakugyan
mÀr-mÀr eg¢szen kizÀrja, ez azonban szerves
¢s szuver¢n vilÀgmagyarÀzatÀnak Àra. K¢pze-
teinek tartomÀnya valÂban nem nyitott, ezt
viszont metafizikai meggyûzûd¢s¢nek term¢-
szete ¢s a k´ltû hitvallÂ magatartÀsa szabja
meg. M¢gis a TçJK°P FOHçSSZAL Ágy, ahogy
van, szÀmos lenyüg´zû, maradandÂ vers
gyüjtem¢nyek¢nt, Baka IstvÀnnak a maga vi-
lÀgk¢p¢t teljes k´rk¢nt beÁrt k´lt¢szetek¢nt a
magyar irodalom ¡nnepi esem¢nye.

RÀba Gy´rgy

A HþS°GES SZçZLçBö

E´rsi IstvÀn: Az ´tlÀbÃ bÀrÀny
Pesti Szalon, 1996. 474 oldal, 1100 Ft

Mivel a publicisztika a pillanat szellemi pil-
langÂja, a àharminc ¢v egybegyüjt´tt publiciszti-
kÀjaÊ-k¢nt meghatÀrozott k´tet oximoron.
Vagy legalÀbbis furcsa müfajÃ k´nyvet sejtet.
Az aktuÀlis, idûszerü publicisztikÀk t´bbnyire

a pillanat s¡rget¢s¢nek engedve sz¡letnek,
m¢lyebb gondolatoknak rendszerint komo-
lyabb formÀt keres¡nk. Ez a folyamatos je-
lenidejüs¢g egyszerre jelent es¢lyt ¢s vesz¢lyt
az à´sszegyüjt´tt publicisztikaÊ szÀmÀra. A müfaj
Ágy ¢ppÃgy vÀlhat pÀratlan kor- (n¢hol kÂr-)
t´rt¢neti t¡nett¢, mint az egyidejüs¢g izgal-
mÀnak kihül¢s¢vel az ¢rdektelens¢g lepl¢vel
borÁtott ÂcskasÀggÀ. E´rsi IstvÀn szÀz-egyn¢-
hÀny publicisztikÀja furtonfurt lehÀnyja ma-
gÀrÂl e leplet, hol Ágy, hol Ãgy, t´bb¢ vagy ke-
v¢sb¢, de ma is n¢hol ¢rdekesnek, t´bbnyire
izgalmasnak bizonyulÂ ÁrÀsokat tartalmaz a
k´tet.

Holott finoman szÂlva is vÀltozÂ k´zegben
vÀltozÂ k´z´ns¢ghez szÂlnak ezek a dolgo-
zatok.

à1966 ¢s 1980 k´z´tt folyton-folyvÀst azon
¡r¡gyeken t´rtem a fejem, hogy nyilvÀnossÀgra se-
gÁthessem csemp¢szÀrumat. 1981-ben publiciszti-
kÀm ladikja a szamizdat vizeire bukdosott Àt, ettûl
kezdve nem volt sz¡ks¢gem ¡r¡gyekre. Lesz talÀn
olyan olvasÂm, aki azt mondja erre: ÏNagy kÀrÎÊ
ä Árja a f¡lsz´vegben E´rsi, ¢s el¢g csak fel-
id¢zni az elmÃlt tÁz ¢v politikai viharait ah-
hoz, hogy belÀssuk: az a bizonyos ladik, bÀr
jÂ sz¢llel, de viharos vizeken vit¢zkedik azÂta
is. °ppens¢ggel ez lehet az elsû ok, ami
az amÃgy tekint¢lyes befektet¢s mellett szÂl.
(A k´nyv ÀrÀra gondolok.) Azt persze nem Àl-
lÁtom, hogy a k´nyvet olvasva egy àkis csalÀ-
diÊ mozilÀtogatÀs ÀrÀ¢rt lepereg elûtt¡nk a
àT´rt¢nelemÊ mint olyan, de vigasztalja az
OlvasÂt az, hogy a àT́ rt¢nelemnekÊ ez
amÃgy sem szokÀsa. Ezzel szemben az elmÃlt
harminc ¢v t´rt¢net¢nek egy sajÀtos olva-
satÀt, a szerzû probl¢ma¢rz¢kenys¢g¢n Àt-
szürt verziÂjÀt kapjuk. így nem is az a k¢r-
d¢s, hogy reprodukÀlÂdik-e itt a t´rt¢nelem
a maga teljess¢g¢ben, hanem az ä szerzûnk
ifjÃsÀgÀnak terminolÂgiÀjÀt id¢zve ä, hogy
milyen is e szubjektÁv t´rt¢netek szubjektu-
ma, vagy John TravoltÀt id¢zve: àNicsak, ki be-
sz¢l itt.Ê

Mindenekelûtt: ez a k¢rd¢s megvÀlaszol-
hatÂ az egybegyüjt´tt ÁrÀsokbÂl, sût csakis
azokbÂl vÀlaszolhatÂ meg. Emez utÂbbi kit¢-
tellel kizÀrom szerzûnk t´rt¢nelmi szerepvÀl-
lalÀsÀnak m¢ltatÀsÀt, valamint a szem¢lye k´-
r¡l bujÀn burjÀnzÂ legendÀrium taglalÀsÀt.
(így nem s¡llyedhetek el annak a t´rt¢-
netnek a sz¢ps¢g¢ben, amelyet egy szemta-
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nÃtÂl hallottam, aki megesk¡d´tt arra, hogy
hûs¡nk egy Ázben valamely Autobahn pihenû-
j¢ben egy Dacia vagy mi oldalÀhoz tÀmasz-
kodva, erûs felindultsÀgÀban egy ÀlltÂ hely¢-
ben megevett egy tÀbla angolszalonnÀt, me-
lyet egy kis gyulaival ´blÁtett le. Minek tagad-
nÀm, a szemiperif¢ria ¢rtelmis¢g¢nek a nyu-
gati koleszterinhiszt¢riÀs, m¡zlievû eg¢sz-
s¢gkultusz elleni heroikus partizÀnharcÀt ¡n-
neplem e fennk´lt tettben.) Azonban enn¢l
fontosabb, hogy valami kirajzolÂdik ezekbûl
az ÁrÀsokbÂl, mondhatnÀnk felsejlik a szerzû
profilja, ¢s ez mÀr ´nmagÀban is teljesÁtm¢ny.
El¢g napjaink, a klasszikus Àllamszocializmus
sz¡rke unalmÀt reprodukÀlÂ arctalan sajtÂ-
term¢keinek valamelyik¢t (nem szenved¡nk
benn¡k hiÀnyt) k¢zbe venni ahhoz, hogy ¢r-
t¢kelni tudjuk az E´rsi publicisztikÀjÀbÂl fel-
sejlû egy¢nis¢g jelentûs¢g¢t. °pp ez¢rt azt hi-
szem, NÀdas P¢ter egy kiss¢ szigorÃ volt,
amikor amÃgy pontos ¢s tiszta szavÃ Lengyel
LÀszlÂ-essz¢j¢ben az eredeti hangÃ publicis-
tÀk k´r¢t oly szüken hÃzta meg.

Ezek az ÁrÀsok tehÀt kirajzolnak egy ala-
kot, az elbesz¢lû¢t, akihez lehet viszonyulni,
akivel viszonyunk lehet. Ez a figura innen
szellemes krak¢lernek, okos kamasznak lÀt-
szik, sovÀny test¢n ´ssz¢bb hÃzza felhajtott
gall¢rÃ bûrzakÂjÀt, Czibulski, Robin Hood ¢s
Bors MÀt¢ egy szem¢lyben, de nem a szÁvtip-
rÂ macho, hanem az ¢rzû lelkü apacs, aki mi-
utÀn csÃffÀ tette a hatalmasokat, ¢s vagyonu-
kat sz¢tosztotta az ÀrvÀk k´zt, a lefutÂ szerep-
lûlista alatt kilovagol PerzsiÀbÂl. No most,
f¢nyk¢prûl van szerencs¢m ismerni a szerzût,
Ágy hajlamos vagyok elfogadni, hogy nem ¢pp
Ágy n¢z ki, a fenti leÁrÀs fizikai param¢terei in-
kÀbb a Magyar Narancs fotÂsaira illenek,
mintsem jeles publicistÀjÀra. (Ami azt illeti,
àtovÀbb mÀr nem gyeng¡lû hajhagymÀinÊ szer-
zûnk maga is gyakran ironizÀl.) Ennek elle-
n¢re ez a virtuÀlis alak sÃlyosabban van jelen,
mint a biolÂgiai alakzat, ¢s ez voltak¢pp igen-
csak rem¢nyteli. TalÀn nem vagyok egyed¡l
azzal, hogy egyre nehezebben talÀlok a misz-
tikus àbelsû k¢sztet¢sÊ mellett indokot arra,
hogy mi¢rt is Árjak. Olvasni nem olvassÀk, a
vilÀg sorÀt elûbbre nem viszi (igaz, hÀtra
sem), meg nem fizetik. HÀt akkor mi v¢gre
e vilÀgi hÁvsÀg, az à´nkÁnzÀs, ¢nekÊ? E´rsi vir-
tuÀlis reinkarnÀciÂja irÀnyadÂ lehet. A fizikai
l¢tbûl valÂ ideiglenes kil¢p¢s, egy Ãj, szeretni

valÂ szellemi ego megalkotÀsÀnak ¢s ¢letre
kelt¢s¢nek es¢lye olyan lehets¢ges ok, amely
mozgÀsban tarthatja azokat, akik el¢gg¢ nar-
cisztikusak ahhoz, hogy le legyenek nyüg´z-
ve Ãj imaginÀrius egy¢nis¢g¡ktûl, ¢s el¢gg¢
realistÀk ahhoz, hogy utÀljÀk mÀr r¢gi fizikai
valÂjukat. (Ez a lehetûs¢g persze mindk¢t
irÀnyban nyitott, amilyen jÂl siker¡l a k¢p-
zeletbeli ÀtvÀltozÀs E´rsi szÀmÀra a papÁr-
lapokon, a àfiatal tehets¢gÊ fizikai kategÂriÀ-
bÂl szÀmtalan sz¢p arcÃ v¢nkisasszonyked-
venc t´p´r´dik ÁrÀsaiban k´z¢pszerü gnÂm-
mÀ.) Az Àtl¢nyeg¡l¢snek ezt a lehetûs¢g¢t ne-
vezhetn¢nk a marginalizÀlÂdÂ ¢rtelmis¢g
elsûdleges, mert el nem vehetû, ÀltalÀnos ¢s
ÀllandÂ kÀrpÂtlÀsÀnak. °s ehhez kapcsolÂ-
dik egy mÀsik, mÀr szükebb, mÀsodlagos kÀr-
pÂtlÀs is.

A rendszervÀltÀs jÂ n¢hÀny generÀciÂt el-
meszelt szellemi ¢rtelemben. A konformitÀs
vagy, udvariasabban ¢s hazugabban, a hatÀ-
rok bel¡lrûl valÂ feszeget¢se nem ´n¢rt¢k
t´bb¢, mik¢nt a sejtet¢s, a burkolt ¡zenetek,
a sork´z´kbûl kikacsintÀs k¢pess¢ge is nagy-
jÀbÂl hasznavehetetlenn¢ vÀlt. Mik¢nt a nyu-
galomba vonulÂ k¢t ¢s f¢l m¢teres kosÀrlab-
dÀzÂ is egy pillanat alatt k´r¡lrajongott sztÀr-
bÂl k¡l´n´s furcsasÀggÀ degradÀlÂdik, l¢tele-
me elveszt¢s¢vel a magyar ¢rtelmis¢g nagy
r¢sz¢re is rÀzuhant a valÂsÀg, m¢g vel¡nk
vannak, de szellemileg mÀr nem l¢teznek.
Paradox mÂdon ezt a szellemi ellehetetlen¡-
l¢st nem kÁs¢rte int¢zm¢nyi vÀltÀs, sût mintha
csak fokozta volna a szellemi margÂ k¢pvise-
lûinek pozÁciÂf¢ltû ¢s gyüjtûszenved¢ly¢t.
Terjedelmi korlÀtok visszatartanak a probl¢-
ma (szellemi ¢s int¢zm¢nyi-strukturÀlis pozÁ-
ciÂ ´sszef¡gg¢s¢nek) r¢szletes tÀrgyalÀsÀtÂl.
A l¢nyeg az: mire AZ ¹TLçBö BçRçNY megje-
lent, eldûlt a rendszervÀltÀs egyik legfonto-
sabb, de valÂjÀban soha meg nem vÁvott har-
ca az Ãj rendszer elit pozÁciÂi¢rt. Nem a ko-
rÀbbi demokratikus ellenz¢k nagyjai lettek a
k´ztÀrsasÀg Ãj korifeusai, hanem a magukat
a reformok¢rt szorgosan, bel¡lrûl harcolÂ ¢r-
telmis¢ginek ÀlmodÂ/festû kultÃr-apparatcsi-
kok. Ez¢rt a vesztes¢g¢rt a rendszer- ¢s elit-
vÀltÂ ambÁciÂjÃ ellenz¢k eg¢sz¢t nem, Àm
E´rsit speciel kÀrpÂtolhatja a szabadsÀg nyel-
v¢nek birtoklÀsa. A k´tet ÁrÀsai alÀtÀmasztjÀk a
f¡lsz´veg ÀllÁtÀsÀt, miszerint szellemi ¢rte-
lemben a szamizdattal kezdûd´tt az Ãj vilÀg,
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¢s nem 1989-ben, mivel az illegalitÀsba kil¢-
pûk mÀr ekkor taktikai ´ncenzÃra ¢s pÀrtÀl-
lami kalkulÀciÂk n¢lk¡l Árogathattak. Itt ¢s
most ennek a helyzetnek nem a politikai vagy
filozÂfiai hasznairÂl szÂln¢k, ezt a feladatot
v¢lhetûleg amÃgy is jogosabb lenne egy Kis
JÀnos- vagy Kenedi-k´tet m¢ltatÀsa kapcsÀn
elv¢gezni. Amikor azonban s¡ldû k´ly´kk¢nt
elûsz´r vehettem k¢zbe a Besz¢lût, nem a po-
litikai ÀllÁtÀsok sÃlya, a filozÂfiai m¢lys¢gek
vagy a szociolÂgiai t¢nyfeltÀrÀs rÀzott meg
leginkÀbb, hanem a stÁlus: a szabadsÀg jelzûs
szerkezetekbûl, plebejus fricskÀkbÂl ¢s eman-
cipÀlÂ tiszteletlens¢gbûl szûtt vadvirÀgos tex-
tÃrÀja, amely stÁlusnak TamÀs GÀspÀr MiklÂs
mellett E´rsi volt a mÀsik atyamestere. °p-
pens¢ggel nem rosszak a hetvenes ¢vek ¡r¡-
gyekbe csomagolt publicisztikÀi sem, de szer-
zûnk lelke ¢s pennÀja valÂban àb´rt´n¢bûl sza-
badult rabÊ-k¢nt a szabadsÀg mÀmorÀban fi-
cÀnkol, ¢rvel, vihÀncol ¢s kritizÀl a àmÀsodik
nyilvÀnossÀgÊ fÂrumain. °s ez a nyelv, mi-
k¢nt E´rsi kedvelt pÀlinkÀja, az idûvel egyre
jobb lesz, minek folyomÀnyak¢pp a korosodÂ
mester n¢mely ÁrÀsa frissess¢g¢vel ¢s szemte-
len pontossÀgÀval m¢g a Magyar Narancs
aranykezü taknyosainak (KovÀcs, NÀdori,
Winklair, BojtÀr) stÁlg¢niusz csatÀrsorÀbÂl is
kitünik. Nem tÃl kockÀzatos kijelenteni, hogy
E´rsi IstvÀnbÂl nem lesz a Magyar Tudo-
mÀnyos Akad¢mia vagy az írÂsz´vets¢g eln´-
ke, de ¢ppÁgy megreszkÁrozhatÂ, hogy a sza-
badsÀg nyelve (melyet E´rsi oly foly¢konyan
besz¢l) a volt ¢s jelenlegi funkcionÀriusok
szÀmÀra ´r´kk¢ el¢rhetetlen marad.

Eddig az Àtl¢nyeg¡l¢srûl, vÀltÀsrÂl, szakÁ-
tÀsrÂl besz¢ltem igencsak f¢lrevezetû mÂdon,
ugyanis ha van kulcsszava ennek a k´tetnek,
akkor az bizonyosan a hüs¢g. ManapsÀg,
amikor a leggyakoribb morÀlis metafora egy
szÁriai vÀros logisztikai neh¢zs¢geit taglal-
ja, ¢s kedvelt tÀrsasÀgi idût´lt¢s àa csak az
´k´r k´vetkezetesÊ maxima fejcsÂvÀlÂ ism¢-
telget¢se, akkor ez a hüs¢g tÀrsadalmi
er¢nny¢ vÀlik abban az ¢rtelemben, hogy
mutatja az irÀnyt, hogy igenis lehets¢ges,
hogy nem sz¡ks¢gszerü megbolondulni, de
igenis l¢p¢st lehet tartani; ha k¡zdelmek, t¢-
pelûd¢sek, t´rûd¢sek ¢s megt´rettet¢sek
ÀrÀn is, de van öT, ¢s azon ä kiss¢ felpuhÁtva
egy harcos lelkü, gazember p¢k hitvallÀsÀt ä
v¢gig lehet menni.

Felteszem, m¢g magÀt a ä legs´t¢tebb ha-
zai Àrny¢ksz¢kekbûl gyüjt´tt b¢lsÀrral mÀr
sokszor megdobÀlt ä szerzûnket is meglepte
az elmÃlt hÂnapok ama retorikai innovÀciÂja,
miszerint 1957-ben ä tehÀt ¢ppens¢ggel a
b´rt´nben ¡lve ä a sztÀlinista ideolÂgusokkal
a mai koalÁciÂ elvi alapjait k´p¡lte. E kijelen-
t¢snek nem primer ostoba aljassÀga a megle-
pû (ismerj¡k a d¢lceg fiatal szabadelvüt, s
tudjuk, hogy nem h¡lye, s nem gondolta,
àcsak tetteÊ, amit mondott), hanem hogy fe-
lelûs politikai t¢nyezû a nevets¢gess¢ vÀlÀs ve-
sz¢lye n¢lk¡l ilyen nyilvÀnos kijelent¢sre ra-
gadtathatja magÀt. AZ ¹TLçBö BçRçNY ezzel
szemben nem botlik meg, hanem ¢ppens¢g-
gel annak a krÂnikÀja, hogy mik¢nt lehet a
szabad, demokrata ¢rt¢keket k´vetkezetesen
k¢pviselni.

A szabadsÀg ¢s demokrÀcia ¢rt¢kpÀrjÀbÂl
az utÂbbi ÀltalÀban is kev¢sb¢ problematikus,
¢s ez Ágy van E´rsi ÁrÀsaiban is. Jogszerüs¢g,
ÀtlÀthatÂsÀg (a cenzÃra bevezet¢s¢nek ab-
szurdan komoly k´vetel¢se az írÂsz´vets¢g
1981-es k´zgyül¢s¢n), tolerancia, jogÀllami-
sÀg, t´bbpÀrti int¢zm¢nyrendszer, fair vÀlasz-
tÀsok, mÀs eff¢le. Komoly dolgok, amiket ma
jÂzanul senki sem vitatna, de ezek mellett le-
tenni a garast, akÀr csak tÁz ¢ve is, m¢g k´d-
szurkÀlÂ hûz´ng¢snek szÀmÁtott. A szabadsÀg
¢rt¢k¢nek vilÀgra segÁt¢se mÀr bonyolultabb
dolog. Nem mintha E´rsi nem Àllna ki k´-
vetkezetesen az egy¢ni szabadsÀgjogok tiszte-
letben tartÀsa mellett, sût a magyar nyilvÀ-
nossÀg komolyan vehetû szereplûi k´z´tt vi-
szonylag ritkÀnak mondhatÂ lend¡lettel l¢p
fel cigÀnyok, z´ldek, melegek, nûk ¢s zsidÂk
emberszÀmbav¢tel¢¢rt. A zavarÂ t¢nyezû,
amely v´r´s fonÀlk¢nt (eln¢z¢st) hÃzÂdik Àt
a publicisztikaf¡z¢ren, nem mÀs, mint a bal-
oldalisÀg, ekk¢ppen egybekapcsolva àÃj idûk
dalaitÊ az à¡r¡gyekbe csomagolt csemp¢szÀruvalÊ.
De ez a hüs¢ges baloldalisÀg t´bb ¢s fonto-
sabb, mintsem hogy E´rsi k´tetszerkesztûi
fort¢lyÀnak tekints¡k. A kilencvenes ¢vek
publicisztikÀibÂl kirajzolÂdÂ szem¢lyes di-
lemmÀk ism¢t ¢getû tÀrsadalmi, ideolÂgiai
probl¢mÀkkÀ vÀlnak. Nem pusztÀn az¢rt,
mert szerzûnk, kitûl ugyan nem idegen a ma-
gÀnyos cowboy/indiÀn szerep, m¢gis egy je-
lent¢keny nagysÀgÃ ¢rtelmis¢gi csoport, a
baloldali liberÀlisok reprezentÀnsa. A definÁ-
ciÂs csapdÀkat megint kiker¡ln¢m, hadd hes-
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sentsem el a tÃlbonyolÁtÀs r¢m¢t E´rsi sajÀt
szavaival: àAnnyira azonban nem ment el az
eszem, hogy ebben a megh´kkent cikkben a balol-
dalisÀg ÀtfogÂ elemz¢s¢re vÀllalkozzamÊ (456. o.),
olvashatjuk a Seres LÀszlÂ ideolÂgiai szÀrny-
vÀltÀsÀt nehezm¢nyezû 1995-´s ÁrÀsban. çm
bÀrmely alakvÀltozÀsokon ment is kereszt¡l
az elmÃlt ¢vtizedekben ez a bizonytalan for-
mÀjÃ baloldalisÀg, az vilÀgos, hogy a reÀlis
(Àllam)szocializmusok bukÀsÀval, az egypÂlu-
sÃ vilÀgrendben ez az ideolÂgiai irÀnyzat t´r-
t¢net¢nek legsÃlyosabb vÀlsÀgÀt ¢li Àt.

°pp mert tisztess¢gesebb a N¢pszabadsÀg
kultÃrrovatÀnÀl mostanÀban Ãjra felfedezett
kÀdÀrista ideolÂgusoknÀl, akik a piacgazda-
sÀg (mÀs frazeolÂgiÀban kapitalizmus) disz-
funkciÂibÂl ¢s ÀrnyoldalaibÂl valamely szo-
cializmus apoteÂzisÀt kanyarÁtjÀk, E´rsinek
van bÀtorsÀga kimondani: àEbben a bÀnatos
helyzetben semmif¢le baloldalnak ä se a szocialistÀ-
nak, se a nem szocialistÀnak ä nincs a piacgazda-
sÀggal vagy ennek jelenlegi formÀival szemben mü-
k´dûk¢pes gazdasÀgpolitikai elk¢pzel¢se. Ez a bal-
oldal egyetlen ä de annÀl m¢lyrehatÂbb ä veres¢ge.Ê
(457. o.) °s nem lehet nem hallani a fogcsi-
korgatÀst, mikor az ûsi, igazi ¢s talÀn utolsÂ
baloldali azt k¢nytelen leÁrni: à°ljen tehÀt a pi-
ac, mondom, de csak mert amÃgy is ¢l, kiprÂbÀlt ¢s
csak az ÀhÁtozÀs szintj¢n jelentkezû alternatÁvÀival
ellent¢tben, amelyek nem ¢lnek. °ljen tehÀt az
¢let...Ê (Uo.) Az ¢rtelmes baloldali, bÀr nem
szereti a kapitalistÀkat, tudja, hogy n¢lk¡l¡k
nem megy, a nagy konszernek nem vÀlasztott
legitimÀciÂn nyugvÂ hatalmÀnak Àrnyol-
dalait is lÀtja, de tisztÀban van azzal, hogy a
p¢nz m¢diumÀnak rezd¡l¢seit a t´rv¢ny mi-
lyen ¡gyefogyottan tarthatja kordÀban, hogy
jelenlegi helyzet¡nkben sajnÀlatos mÂdon
nem t´bb, hanem kevesebb Àllamot kell kÁ-
vÀnnunk.

Az alternatÁv vÁziÂk teljes hiÀnya olyan fel-
oldhatatlan probl¢mÀt jelent, amely m¢g sok
fejfÀjÀst fog okozni mindannyiunknak. De az
ilyen ideolÂgiai vÀkuumhelyzetet mintha
csak E´rsinek talÀltÀk volna ki, publicisztikÀ-
ja peng¢j¢t a pillanat ig¢zet¢ben m¢g sokÀig
a tÃlhatalmat gyakorlÂ szervek potrohÀba
merÁtheti. KÁvÀnom, hogy az e publicisztikÀk-
bÂl k´t´tt Ãjabb csokrokat: a hat-, h¢t-, nyolc-
lÀbÃ furcsasÀgokat mielûbb olvashassuk.

Dessewffy Tibor

A NYOMON K¹VETENDý
NYOMTALANSçG

KûbÀnyai JÀnos: SzarajevÂi jelent¢s
PelikÀnäMÃlt ¢s J´vû, 1996. 352 oldal, 690 Ft

àA t´rt¢nelem ÀllandÂ nyomÀsÀban
neh¢z okosnak lenni.Ê

V¢gy egy sz´veget, s ha olyan ä ¡sd fel akÀr-
hol; sz´vet¢nek eg¢sz¢re jellemzû mottÂt
mutat. Erre is Ágy akadtam. S mivel KûbÀnyai
JÀnos stÁlusa meglehetûsen sziporkÀzÂ, no
meg mivel riportalanyai ebben a müben szin-
te megszÀmlÀlhatatlanok ä a jelmondat gaz-
dÀja, kimondÂja elhalvÀnyul a legfûbb besz¢-
lû: a sz´veg eg¢sze ellen¢ben. A SZARAJEVñI JE-
LENT°S a korra jellemzû k´nyv. Egy k´nyv,
melynek cÁmlapjÀn, azon a teny¢rnyi szÁnes
k¢pbet¢ten egy szarajevÂi utcÀn a szÂ vala-
mennyi ¢rtelm¢ben v¢r patakzik. Szerencs¢re
(ÀllÁtÂlag) ez mÀr mÃlt. El¢g k´zelmÃlt. Holott
pÀr ¢v, hÂnap, sût nap alatt az ezredfordulÂ
nyomÀsa alatt ä mit t´rt¢nelmiv¢! ä geolÂgia-
ivÀ ´regednek a k´zelmÃlt tudatr¢tegei is.

Ez a k´tet a k´zel hajlÀs ¢s madÀrtÀvlat, a
fikciÂ ¢s a àv¢rit¢Ê, a heves eml¢kezet, az in-
tenzÁv napirenden tartÀs, a fesz¡lts¢g ¢s a k¢-
szenl¢t egyik jelentûs teljesÁtm¢nye irodal-
munkban. A gyorsan dolgozÂ, sebesen hely-
szÁnelû ¢s meglepûen t¢mÀt vÀltÂ fiatalember
hetedik k´tete. Nem aktualitÀsa, hanem
megmunkÀltsÀga jogosÁt fel, hogy fontos
k´nyvnek tekints¡k. Magyar k´nyvnek, zsidÂ
k´nyvnek, eurÂpai k´nyvnek annyi minden
lÀzÀban vergûdû k´zgondolkodÀsunk kÂrhÀ-
zi ÀgyÀnak ¢jjeliszekr¢ny¢n. Senki nem tesz
nagyobb szolgÀlatot, mint aki anyanyelv¢n
k¢pes egyetemes gondokhoz hozzÀszÂlni.

àVonal. Elsû vonal. Igazi szarajevÂi kulcsfoga-
lom. Ide jÀr ä mint gyÀrba, hivatalba ä a vÀros
f¢rfilakossÀgÀnak jÂ r¢sze. ÏV¢res valÂsÀg.Î A szÂ-
kapcsolat eredeti, nem metaforikus ¢rtelm¢ben...Ê
àA vÀrost ä szinte kiv¢tel n¢lk¡l ä szarajevÂiak v¢-
dik.Ê A k¢t mondatnyi hÁdfû k´z´tt n¢gy
nyomtatott oldalnyi sz´veg. Sürü, mint n¢hol
a àmeg¢nekeltÊ s´t¢ts¢g, k´d vagy havazÀs.
A àt´rt¢netbenÊ, melynek a tulajdonk¢ppeni
jelen ideje k´r¡lbel¡l k¢tezer ¢v, ha nem
Âsz´vets¢gien, hÀrom. De csak ebbe a pÀr ol-
dalba belef¢r, hogy ànincs n¢gyzetm¢ter, amelyre
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