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1. Vajon az édentől a sivatag felé a völgyből a napfényes csúcs irányában, 
vagy a mind rögösebb és rögösebb ösvényeken haladok? — 

kérdezte önmagától a történelem. 
 

Történészek vitatkoztak. Hárman szembesültek, az optimista, a pesszimista s 
a harmadik, aki önmegítélése szerint a pesszimista módon optimista história-
tudomány híve volt. 
A derűlátó indított. 
— Az egyes történelmi eseményeket ne szemléljük önmagukban. Az emberi-

ség századainak, akárcsak a több irányból jövő erő hatására elmozduló tárgynak, 
van egy vektoriális iránya. Olyan ez, mint az erdő fája. Na, nem a fenyőfa, az 
szálegyenes. Ez nem volna jó hasonlat. Hanem mint a girbe-görbe, erre meg arra 
hajló, ágas-bogas fa, amelyről ha lenyesegetjük a jobbra meg balra, előre meg 
hátra kanyarodó ágait, megtaláljuk a mégis csak az ég felé mutató törzsét. Ez a 
történelemben az, amit a természettudományokban „irányított tendenciának” 
neveznek. Minden kitérő, ismétlés, körforgás vagy regresszió ellenére az emberi-
ség az alacsonyabb rendűtől a magasabb rendű felé araszol.  
— Mi az, hogy magasabb rendű? — kontrázott a borúlátó. — Talán csak nem 

az, hogy a husáng helyett most atombombával vagyunk képesek elpusztítani az 
ellenséget? Hogy a középkori utas postakocsin döcögött egyik városból a má-
sikba, manapság pedig a száguldó gépkocsik kipufogó gázait szívjuk be? Vagy ta-
lán az, hogy az egyiptomi hieroglifa-íróknak hetekbe-hónapokba került, amíg fel-
róttak tábláikra egy-két mondatot, napjainkban viszont az ember idegrendszerét 
óráról órára borzolják a napi hírek a metróban elkövetett terrorcselekedetekről, a 
kábítószer áldozatairól, a prostitúcióról — na ez nem jó példa, hiszen ezt az ősi 
mesterséget régen is űzték, de legalább nem hirdették társkeresésként az 
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interneten —, mondom, hogy ez az információs tzunámi árasztja el a szerencsét-
len befogadót? 
Jött a kontra. 
— Az atomenergia nem csak a bombagyártásban használatos. A mai ember, 

akinek a lakását az atomerőművekből nyert villanyáram világítja meg, igenis, ma-
gasabb szinten él, mint az ősember. Akinek még gyertyája, gyufája sem volt. S 
nem azért, mert ez az áru kifogyott a sarki üzletből. A gépkocsik kipufogójának 
rákokozó gázfelhője valóban nagyobb gond, mint egykor a lovak nem kevésbé 
kórokat terjesztő, elpotyogtatott citromai. De azért mégiscsak előnyösebb men-
tőautón eljuttatni az infarktusos beteget a kórházba, mint lovas szekéren döcög-
tetni. A legfeljebb az érvágáshoz értő orvoshoz. Meg aztán a híráradat: mi jobb, 
ha információéhség szorítja a gyomrunkat, agyunkat, vagy ha szürkeállományunk 
ehetnékjét még csak meg sem tapasztaljuk. 
Máris itt volt a következő vélemény. 
— Én sem tagadom — szólalt meg az önmagát pesszimista-derűlátónak mi-

nősítő historikus —, hogy az emberiség ne járhatna a felfelé ívelő országúton. 
Az én elvem ugyanis az, mennél rosszabb, annál jobb. Tehát a rosszról a rosz-
szabb felé jutva tulajdonképpen előrehaladunk. Ugyanis ami hitvány, az megkö-
veteli, hogy eltávolítsák. Ártalmas, hogy az autók tömkelege károsítja környe-
zetünket. De ez hasznos is: ösztönöz arra, hogy a kutatók környezetkímélő haj-
tóenergiát találjanak. Minél terebélyesebb a rossz, annál elmélyültebb a szük-
séglet arra nézve, hogy kioperáljuk. S ily módon egyre közelebb kerülünk a hit-
ványság eltüntetéséhez. Én elődeimet azért marasztalom el, mert nem tettek meg 
mindent annak érdekében, hogy most sokkal hátrányosabb legyen a helyzetünk, 
mint amilyen. Ha ezen fáradoztak volna, akkor napjainkban sürgősebb lenne 
szétfeszíteni a rozoga létkörülmények burkát, s mihamarább bekövetkezhetne a 
valóban áldásos élet.  
Közben besötétedett. Felkattintották a villanykapcsolót. A fény elárasztotta a 

szobát. 
Az optimista megragadta az alkalmat a visszavágásra: 
— Engedje meg, kolléga, hogy ami most történt, azt az ön elmélete szerint ér-

telmezzem: milyen kár, hogy tudós elődeink rájöttek a villamos energia hasznosí-
tására. Ha ezt nem teszik meg, mennyivel rosszabb volna most. A gyertyafény 
mellett vakosgatnánk, ám akadna valami ösztönző erő: az, hogy kutassunk, pró-
báljuk megtalálni az elektromosságban rejlő nagy hasznot az emberiség javára. A 
balga, de serénykedő fizikus elődeink az ilyen tettre buzdítástól megfosztottak 
minket.  
A tőről metszett pesszimista ezt nem hagyhatta szó nélkül. 
— Egyiktöknek sincs igaza. Te felkattintottad a villanyt. De dugd csak be az ujjad a 

konnektorba. Nem merészeled. Hány ember hal meg manapság áramütésben. A fény 
ára a nagyobb életveszély. Te pedig bárgyún valamilyen vektoriális progresszióról pa-
polsz. Elfelejted, hogy paradicsombeli őseink lelkiállapotától a mai stresszbeliig, a ro-
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hanó, könyöklő, másokat eltaposó világunkig vezető csúszda az emberiség 
leszáza-lékolásának folyamatát jelenti. Abban egyetértek veled, hogy nem nyíl-
egyenes műúton közlekedik a történelem. Ám azt már tagadom, hogy a kanyar-
gós ösvények végül mégis csak a verőfényes bércek felé közelítenek. A hasonla-
todban említett példáddal élve: szerintem az analogikus gyümölcsfád a gyökeré-
vel felfele helyezkedik el. Az erre-arra hajló ágai — hadd használjam kedvenc ki-
fejezésedet — egyesek tudatában lehet, hogy vektoriálisan a törzs irányába mu-
tatnak. De csak a fejekben. Valós életvitelünkben tendenciaszerűen az elszáradás 
felé haladunk. Ám — fordult a derűlátón borúlátó szaktársához — az sem vinné 
előre az emberiséget, ha ez a szakadatlan fonnyadás a felemelkedésre biztatna. 
Ami káros, az csak még károsabbat szül, s ez az állapot magasabb szinten rossz. 
A menetirány a regresszió: az aranykortól az ezüst-, a bronz-, a vas- és acélkoron 
keresztül a hidrogén(bomba) korszakáig. S innen még ki tudja, mennyivel len-
nebb. A vitát mindmáig folytatják. 
 

2. Vajon a rák hátrafele megy, vagy neki arra van előre? 
 

Botrányba fulladt a magát Jobboldalian Balközép, Baloldalian Jobbközép, 
Konzervatív Liberális Kereszténydemokrata Parasztpárti Nemzeti-Népi, Szocia-
lista Zöldpártnak nevezni akaró politikai formáció alakuló kongresszusa. Fellé-
pett a szónoki emelvényre az egyik szervező, s kifejtette:  
— Olyan pártot akarunk, amely jó irányban halad. Én megértem a szabadelvűség 

alapelvét. Azt, hogy az egyén, az állampolgár legyen a tengelyben. Csakhogy ez a valaki 
ugyanakkor nemzetileg állhatatos, keresztényszocialista, népelkötelezett minőségében 
legyen egyén. A konzervatív eszmevilágtól áthatottan. A szabadelvűeknek ki kell fejez-
niük a kötődésüket nemcsak a nemzeti közösséghez, hanem ugyanakkor magához a 
néphez: legyenek a nép pártján. No meg tiszteljék a természetet. Ne csak a trikolóros 
színek, a vörös, a narancssárga meg a szivárvány többi színe dobbantsa meg a szívüket 
— feltételezzük: nem színvakok —, hanem a zöld is. (Nem tudta, hogy a zöld is ott 
van a szivárványban.) Felszólítok mindenkit: a szabadelvű, konzervatív, keresztény 
eszmevilágot kapcsoljuk össze a nemzeti érzést, a demokrata, szocialista érzületet táp-
láló, népnemzeti, környezetvédő, paraszti értékrenddel. A parlamenti széksorokban 
ott legyen a helyünk mindenütt. Az ablak melletti balszárnytól a jobb felőli kijáratig. 
Legyen a párt neve — s megismételte a fentebbi hosszú elnevezést.  
Voltak, aki megtapsolták, mások felhördültek. A bírálatok dárdái sok irányból 

megcélozták. A különböző ideológiák hívei ugyanakkor egymást szidták: még 
hogy én, a szocialista leüljek a képviselőházban a népnemzeti mellé! És vice 
versa. A szervezőnek nem volt mit tennie. 
— Bejelentem — mondotta —, aki nem fogadja el a javasolt platformomat, 

annak le is út, fel is út. Távozzanak mindazok, akik elárulják őseredeti alap-
koncepciónkat. 
Egy rebellis jelenlevő kimondta: 
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— Ilyen körülmények között nem veszek részt a pártalakításban. Ebben az 
ideológiai zagyvalékot egy fazékba löttyintő főzőcskézésben. Új politikai formá-
ciót hozok létre.  
Ezután híveivel együtt kivonult az alakuló kongresszus terméből. 
A gyűlésvezető megbélyegezte őket. 
— A megfutamodottak kihátrálnak a mindenki pártjából! 
A szakadást kiprovokáló politikus visszavágott: 
— Tévedés! Mi nem kihátrálunk. Nekünk ez az előre. 
Úgy érezte magát, mintha a Cambrige—Oxford evezőverseny egyik hajójában 

ülne. Háttal a célvonalnak. S teljes erőbedobással lapátolna — előre. A benn 
maradottak viszont úgy vélték, mintha ez az egységbontó csoport rákként visel-
kedne: nekik, a szakadároknak arra van előre, amerre nekünk hátrafelé. 
Ki tudta volna eldönteni, kinek-kinek merre van tényleg előre és hátra.  
S azóta vajon minden politikus képes erre? 
 
 3. Jó, ha az eszményeket elveri az eső; így nem lebegnek a felhők felett. 
 

Az idealista elkezdett szónokolni: 
— Az eszményeink legyenek olyanok, mint a csillagok: a magasban ragyogja-

nak. Senki ne nyúlhasson hozzájuk. Fényükből ne veszítsenek amiatt, hogy em-
beri kéz érinti őket. Váljanak a mindennapjainkat vezérlő égitestekké, amelyeket 
mi, e bűnös bolygón poroszkáló utasok követünk. Mint annak idején Bethlen fe-
lé haladva a három királyok. Tesszük ezt még akkor is, ha tudjuk: az égen kúszó 
planéta nem fog leereszkedni hozzánk. S szürkületkor, a homályba vesző szo-
bánkban, a kanapén ülve nem a csillagok fénye mellett fogjuk olvasni a napi saj-
tót. Az idea csak útmutató. Nem utunk végcélja, amelyhez valamikor elérkezünk 
lepihenni. Hogy végignyúlva a kereveten büszkén belekiáltsuk a nagyvilágba: lám 
csak, a megvalósult eszmeiség állapotába jutottunk.  
Amikor idáig jutott az okoskodásában, elkezdett zuhogni az eső. Az őt száj-

tátva hallgató társaságban volt egy kisfiú, aki nem sokat értett az egészből. 
Megszólalt. 
— A bácsi a csillagokról beszélt. Vajon a csillagok eláznak, amikor esik az 

eső? 
Bár a gyerkőc kérdését mindenki megmosolyogta, valaki mégis védelmébe 

vette a naiv tudakolózót.  
— Okos kérdést tettél fel, öcskös. Vajon amikor zivatar tombol, nem volna-e 

jó, ha a csillagok eláznának? Vagy zimankós télen, havazáskor vattafehér bevonat 
lepné be a távoli planétákat, befagyasztva rajtuk mindazt, amit egyesek ráaggat-
nak, amikor eszményeknek nevezik ki őket. Bizony, üdvös volna. Az ideáink le-
gyenek evilágiak. Ne lengedezzenek odafent az elérhetetlen messzeségben. Állják 
ki a földi zivatarokat. A szélviharok hadd tépázzák meg az ilyen hetyke, idealizált 
képzetet.  Majd ami megmarad belőlük, ami kiállja a történelmi időjárás viszon-
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tagságait, abból legyen megvalósult eszménykép. Ezzel megszüntetve önmagát. 
Hiszen amikor az ilyen ideaállapot testet öltött, akkor az már nem elérendő cél-
eszmény. Hanem létvalóság. 
A körülötte állók, az esernyőjük alatt, élénk fejbólogatással jelezték egyetérté-

süket ezzel az okoskodással.  
Az idealista szónok, aki nem hozott magával ernyőt — meg sem fordult a fe-

jében, hogy a csillagokba vetített gondolatait védelmeznie kellene holmi felhők 
alatti károsodástól — csuromvizesen elsompolygott. A tökéletes mintáról kifor-
mált, eszményinek tartott — de igencsak elázott — elméletével együtt. 
De azért nem adta meg magát. Menet közben még visszaszólt: 
— Örülök, hogy mégis csak igazat adtatok nekem. Jaj azoknak, akik azt gon-

dolják, hogy valaha is eljutnak a tökéletes állapothoz. Ha így volna, ezt senkitől 
sem irigyelném. Hiszen innen már nincs tovább vezető út. Az ideális a csillagvi-
lágban van. Elérhetetlen messzeségben.  
Nem vette észre, hogy nem neki adtak igazak. Hiszen ha ő az eszmények kö-

vetését az éjszakai égen fénylő, de elérhetetlen pontoknak tartja, akkor ezek eleve 
feleslegesek. Hiszen a megvalósíthatatlan ideálist jelentik. A vitapartnerei viszont 
éppen azért kívánják az égboltról a földre levinni őket, hogy — széltől-vihartól 
megtépázottan ugyan — de mégis csak realizálhatók legyenek. 
 

4. Minden út Rómába vezet, de vannak Rómából kivezető utak is. 
 

Egykor, az átkosnak nevezett világban a pártszemináriumra összeverbuvált 
hallgatók csendben várták a fejtágítót, mármint a propagandistát. Végre megér-
kezett, s azonnal ömlött belőle a szó.  
— Ha a keresztények hisznek a Megváltóban, hát nekünk, ateistáknak, s az 

egész emberiségnek is van nem képzeletbeli, hanem valóságos megváltónk: ez a 
kommunista társadalom. E felé közeledik az egész emberiség. Igaz, a megváltás-
hoz — nem csak a hívők hite szerint — keresztáldozatra van szükség. Sőt nem 
is egy keresztre feszítésre. Ezt a műveletet végezzük el most a tőkésekkel és a ku-
lákokkal. Hol lassúbb, hol gyorsabb ütemben. Ezzel azonban nem a végítéletnek, 
az apokalipszisnek, hanem az emberiség paradicsomának nevezett állapothoz 
közeledünk. A történelmet egy vaspánt kényszeríti cselekvésre, s ez a szükség-
szerűség. Márpedig ennek a menetiránya egyetlen lehet: a kommunizmus felé. 
Más, vagy valamilyen harmadik út nem létezik. Valaki vagy felvállalja, hogy kiáll 
az egész humán világ elé az eleve determináltan kijelölt cél megvalósításáért, vagy 
ellensége a haladásnak. Aki a mellékutakra vagy szakadékba vezető ösvényekre 
téved, az elveszett. Jól mondják azok, akik a hamis bálványokban hisznek: min-
den út Rómába vezet. Azzal a lényeges módosítással, hogy ez a Róma nekünk a 
kommunista társadalom. 
S akkor megszólalt valaki, az ideológiai továbbképzésre kötelezett, de önál-

lóan gondolkodó naiv hallgató:   
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— Ha minden út valahová vezet, akkor léteznie kell az onnan kivezető útnak 
is. Ha valahová eljut az ember vagy az emberiség, onnan tovább kell mennie. 
Vagy talán amikor az itt felvázolt pontot, mármint a kommunizmust elérte, le-
adja megőrzésre a kulcsot, amelyet azok adtak a kezébe, akik az ide terelő szük-
ségképpeniségre oktatnak minket? A szemináriumokon azt ültetik el a fel nem 
világosult agyakba, hogy a fejlődés szakadatlan. Tehát — mondom én — nem 
szakadhat meg ezen a feltételezett végponton sem. De innen hová vezet? 
A szemináriumvezető feldühödött. Kegyetlenül letolta az okvetetlenkedőt.  
— Elvtársam, ha egyáltalán így szólíthatom Önt. Ne játsszék a tűzzel. A 

klerikalizmusnak nincs helye a pártpropagandában. Jobb, ha átiratkozik a katolikus 
plébánián szervezett bibliakörbe. Ott kifejtheti, hogy minden út Rómába, a kleri-
kális reakció fellegvárába, a Vatikánba vezet, nem pedig a kommunizmushoz. 
— Elnézést — szabadkozott a megtámadott. — De hiszen én éppen azt állí-

tottam, hogy mindenhonnan van tovább vezető köves vagy aszfaltút. Ha kell, 
akár Rómából kifele is. Ha valahová nem jutok el — én minden bizonnyal soha 
nem fogom meglátni az Örök Várost —, akkor az onnan tovább mutató ország-
útra sem lesz szükségem. De az utódaimnak, akik a szemináriumvezető elvtárs 
szerint majd valamikor letehetik a vándorbotjukat, mondván: megérkeztünk a 
végcélhoz, az eszményi kommunista társadalomhoz, ők vajon feladják majd a 
szükségképpeni mindent-meghaladás, a szakadatlan fejlődés ideológiáját? 
A szemináriumvezető figyelmen kívül hagyta ezt a közbevetést. 

 
* 

Telt, múlt az idő. Az 1990-es rendszerválás után ez az egykor önállóan gon-
dolkodó naiv szemináriumlátogató bekapcsolódott a politikába. Emelkedett az 
államfunkcionáriusok szamárlétráján, kinevezték a gazdasági minisztériumban ál-
lamtitkárnak. Rég elfelejtette az átkosban történt epizódot. Egyszer azonban 
meghívták egy értekezletre, ahol a piacgazdaság előnyeiről kellett előadást tarta-
nia. Ott egy ugyancsak gyermekded fiatalember megkérdezte tőle: „S mi fog kö-
vetkezni a piacgazdaság után?”  
 

5. Azt hitte, messze előre néz, pedig hátraarcban állt.  
 

Ketten ültek a vonat fülkéjében. Egyikük amolyan kiselőadást tartott. 
— Tudja, én jóstehetség vagyok. Mélyen belelátok a horizonton túliba, az eljövendő világ 

még nem létező történéseibe. Lelki szemeim előtt körvonalazódik a majdani társadalom. Szel-
lemi felfogó készülékemmel érzékszervi közelség nélkül is kitapintom ennek az eszményi álla-
potnak az üde zamatát. („Kitapintani a zamatot?” — ez kissé meredek, vélekedett önmagá-
ban az útitárs, de formai témában nem szólt közbe, kíváncsian várta, milyen lesz ez a para-
dicsomi jövő.) Ezt a leendő emberi berendezkedést én fűnyírt humán együttlétezésnek nevezem. 
Egykor majd, nem is olyan sok év elteltével, akárcsak a kertek bársonyos gyepszőnyege, úgy 
fognak élni a fűszál-emberek egymás mellett, a legnagyobb egyenlőségben. A fűnyíró gép ugyan-
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is gondoskodik arról, hogy mindenki ugyanakkorára nőjön. Így senki nem dughatja ki a fejét 
a pázsitszőnyegből, hogy ekképpen fentről nézhessen le a társára. Ez lesz — a fű allegóriájá-
nál maradva — a mély gyökeret vert igazi egyenjogúság. Nem lesz irigykedés, senki fia nem 
nézhet nem csak a magasból lefele, de sanda szemmel sem a szomszédjára lázadozva: bezzeg ő 
mennyivel teltebb, többcollosabb, mint én.  
Egyszemélyes hallgatóságában kételyek támadtak. 
— De mi lesz akkor, ha az egyik vagy a másik fűszál szorgos munkájával több 

nedvességet képes magába szívni a talajból, s lecollozza a többit? 
A kérdés nem hökkentette meg az előadót. 
— Ez nem fordulhat elő. Ott lesz ugyanis a Kertészek Intézménye, ez, mint a 

jó családapa, törődni fog mindenkivel. Alkalmazott kertgondozói lesznek. Ők 
gondoskodnak majd arról, hogy minden fűszál ugyanannyi műtrágya-táplálékot, 
de főleg vizet kapjon. (Jegyre? — akart ismét közbeszólni a fülketársa, de megint 
csak magába fojtotta a szót.) Az ő kezükben lesz ugyanis a locsolócső, s ebből 
senkinek sem juttatnak többet, mint a társának. E keskeny levelű, egyszikű sze-
rény növény minden egyedének — mármint az állampolgár-fűszálaknak — ter-
mészetesen nem lehet fűnyíró masinája. Ezt csak a kerttulajdonos birtokolhatja, 
a funkcionárius kertszakértők pedig csak kezelik ezeket. Ám törvény szabta jo-
guknál fogva kötelességük (No lám, a jog is kötelesség — morfondírozott magá-
ban a másik, de még mindig hallgatott) azonnal közbelépni, ha rendellenességet 
tapasztalnak. S amikor valamelyik fűszál ágaskodni kezd, nekik rögtön működés-
be kell hozniuk a fűvágó berendezést. De ilyenkor sem a saját gépállományukat 
kezelik. Ugyanis — elfelejtettem mondani — mindannyian, a megnyírtak és az 
őket nyírók egyaránt közös birtokosai nem csak a kertnek, amelyben élnek és 
mérték szerint növekednek, de ugyanakkor a pázsitegyengető masináknak is.  
A jövendölés alkalmi befogadója ekkor mégis csak megszólalt.  
— De mi történik akkor, ha ebbe az egymagasságú, álomszép, fűzöld öve-

zetbe valahonnan gyom kerül?  
A jövendőmondót ez a kérdés sem zsenírozta. 
— A futurológia egzakt tudományának távcsövével ellátott, jövőt kémlelő tu-

datberendezésem óramutatójáról ezt is leolvashatom. (A kérdező, amikor meghal-
lotta ezt a tekervényes mondatot, megbánta a faggatózást; de azért kíváncsi volt, 
mi kerekedik ki ebből a képzavarból.) A gyom csak két helyről kerülhet az egyenes 
gerincű fűszálak közé. (Lám csak, milyen könnyen fel lehet oldani az állat- és a nö-
vényvilág közötti különbséget ebben a gondosan kezelt, ránk váró társadalmi 
mennyországban — dünnyögte magában alkalmi partnere, de még most sem szó-
lalt meg.) Vagy a szomszéd kertből, amely igencsak tele van dudvával, vagy a ne-
mesített pázsit altalajában rekedt gyommaradványokból. Mindkettő ellen van 
gyomtalanító. Magas falat építünk a szomszéd felé. Így ő nem fogja megfertőzni a 
kertet. Ami pedig a belső gizgazt illeti, ez ellen külön közhivatalnokok fogják vé-
deni a gyepet. Ezek a beosztottak minden fűszálat kötelezni fognak arra, hogy 
azonnal jelentse, ha valamilyen gyomnövény dugja ki a fejét a földből. 
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Az előadó ekkor felállt, lehúzta a vonat ablakát, kinézett. Jövőbe látó szemé-
vel a távoli tájat pásztázta. Majd a hasonlatokra programált agyában tovább for-
málta a szöveget. 
— Nézze kérem, ott a szemhatáron tátong az alagút. A társadalom — már-

mint a vonatunk — vészesen e felé közeledik. Ha idejében nem döbbenünk rá a 
pázsitszőnyeglét szükségszerű eljövetelére, belerohanunk ebbe az Eszmei Sötét-
ségbe. 
Útitársa helyesbített 
— Téved, uram. Ön a menetiránnyal ellenkező irányba mereszti a szemét a 

messzeségbe. Az alagút, amelyről beszél, éppenséggel az az Eszmei Sötétség, 
amelyet leírt nekem. S amelyből nemrég kivánszorgott a vonatunk. 
 

6. Léteznek radikális kis lépések 
 

A nagyreményű kutató meg a politikus ott szobrozott a kikötőben, ahol az 
óceánjáró már készen állt az indulásra. A „Nobel-díj várományosa” — ahogyan a 
jeles tudóst a szakmabeli kollégái minősítették — a kétségeit teregette ki barátjá-
nak. 
— Mit tegyek? Állást ajánlottak fel nekem Európa egyik híres laboratóriumá-

ban. Egy héten belül jelentkeznem kell, különben odavész a kínálat. Ez gyökeres 
fordulatot jelentene életemben. Mondták is kartársaim: ülj azonnal repülőre. Mi-
nél hamarabb jelentkezz, nehogy valaki elszippantsa előled ezt a rendkívüli alkal-
mat. Igen ám, de én most pénzhiányban szenvedek. Életpályám felfelé ívelése 
érdekében ezt az azonnali radikális lépést nem tudom megtenni. Van azonban 
más lehetőségem. Elgyalogolok a legközelebbi távolsági buszmegállóhoz, ezzel a 
tömegközlekedési járgánnyal eldöcögök a szomszédos kisvárosba, ott lakik a 
nagybátyám, tőle kikunyerálhatok annyi pénz, hogy ha nem is repülővel, de vo-
nattal idejében eljuthassak a célhoz, az állásfelajánlóhoz. Egy héten belül.  
— Mi akkor a probléma? — húzta fel a szemöldökét a politikus barát. — Az 

élet gyökeres változásaihoz közeledni lehet kis, de radikális, a mélyreható átalaku-
lást előkészítő lépésekkel is. 
— Jó, jó — folytatta a lelkizést a potenciális Nobel-díjas. — Csakhogy a 

menyasszonyom ezen az óceánjárón Amerikába indul, s nekem szegezte: „Vagy 
velem jössz, vagy nélkülem maradsz!” Mit tegyek? Ahogy mondod, kis lépé-
sekkel is meg lehet közelítni a nagy célt. De ha én csoszogva-tipegve fellépkedek 
e hajó fedélzetéhez vezető lépcsőn, akkor nem abba az irányba lépdegélek, amely 
mélyrehatóan meghatározza a szakmai érvényesülésemet. Hiszen amíg ez a bö-
hömnagy úszó hodály a másik kontinensre ér, addig elveszítem a nekem felaján-
lott állást. 
Barátja lemeztelenített politikusi észjárással próbálta feloldani a dilemmát. 
— A politikában először is tisztázni kell, mi az esetleg most közvetlenül el 

nem érhető, ám távlatilag mégis megvalósítható, a mélyenszántó átalakulást hozó 
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cél. Ha ez ma egyetlen ugrással nem realizálható, akkor kis lépésekkel kell köze-
ledni feléje. Az apró sasszézások azonban csak akkor részesülhetnek a radikális 
jelzőből, vagyis a cél felé irányulás tulajdonságából, ha ezek a léptek a folytatás-
ban nem zárják ki, hanem lehetővé teszik ugyanilyen irányban a következő láb-
lendítést. Válassz, mi számodra a sorsdöntő. Ha a karriered, akkor nem ballag-
hatsz fel ezen a hajólépcsőn. Ez a döntésed ugyanis lehetetlenné teszi a folyta-
tást: élni a felkínált lehetőséggel.  
A tudományok szépreményű művelője néhány percig töprengett. Majd tipegő 

radikális kis lépésekkel elindult a buszmegálló felé. 
 

7. Mi lenne, ha az ember élete olyan idő-mozaikkockákból állna, 
amelyeket kényünk-kedvünk szerint illeszthetünk össze? 

  

A foglalkozás rovatba azt szokta beírni: vágó. A hozzá nem értők azt gondol-
hatták: ez a favágó rövidítése. Pedig neki semmi köze nem volt az erdőkiterme-
léshez. A filmgyárban dolgozott, a filmeket vágta, a szerző, a rendező elgondolá-
sai szerint. Nagy hatalma volt: képes volt felrúgni a világ egyirányú idő-
abszcisszáját. Az ifjúkort megrajzoló jeleneteket bevághatta a halálos ágyán ago-
nizáló aggot megjelenítő filmkockák után. Avagy fordítva: a válás konfliktusait 
megjelenítő drámai helyzetet követően beilleszthette azokat a romantikus életké-
peket, amelyeken az egymásba belebolonduló fiatalok ölelkezve, mámorosan fe-
lejthetetlen órákat éltek át a trópusi éjszakában. Mondta is neki a kollégája:  
— Jó volna, ha az életvitelünket a te önkényesen megválasztott idősorrended-

ben pergethetnők. Én például mostani, huszonéves koromban szívesebben él-
vezném az életet abban a gazdagságban, amelyben — remélem — agg koromban 
részem lesz. Miért nem lehet feldarabolni létezésünk idősíkjait? Hányszor hallom 
az elcsépelt klisét: szép gyermekkor, jöjj vissza egy szóra. Hát nem volna-e jó 
visszatérni abba az állapotba, amikor minden új volt nekünk? Amikor megcso-
dáltuk, hogy a pillangó röpdös és felvettük a földről az elhajított gyufásdobozt, 
mert vasúti kocsiként kitűnően eljátszhattunk vele. 
— Állj le, egykomám — hűtötte le a szaktárs lelkesedését a vágások mestere. 

— Te világot alakító erővel akarsz felruházni engem. Nem veszed észre, hogy én 
nem a létezésünk tényleges egymásutánját bontom fel szeletekre, hanem annak 
művészi leképezését. Az én ifjúkori hősszerelmesem — jelenjék meg ugyan azu-
tán a színen, hogy kiábrándult egykori imádottjából — végső fokon mégis csak 
önmaga. Ugyanaz, mint aki azelőtt volt. Csak nálam máskor lép a színre. Léte-
zésünknek szigorúan egyirányú pályája van, bár képzeletünkben ez az idődirekció 
megbomolhat. Az élet amolyan puzzle játék. A képet, az időkoordinátán, az egyes 
elemekből különböző sorrendben lehet összerakni. Ám maga az ábra mégis csak 
egy. Mindegy, milyen időrendben kerültek egymás mellé az alkotórészek. Jól je-
gyezd meg: az aggastyán a művészi leképezésben igen, de a való világban sohasem 
térhet vissza ifjúkori énjéhez. 
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— Még én sem? — kérdezte valaki.  
Faustnak hívták. 
 

8. Vajon a víz szalad — vagy halad —, s a kő marad? 
Avagy: miért ne haladhatna a kő, s maradhatna a víz? 

 

Értelmezések hangzottak el arról, mi a mondandója a híres mondatnak: „a víz 
szalad, a kő marad”.  
Volt, aki így vélekedett:  
— Különbséget kell tenni a „szalad” és a „halad” kifejezés között. Hiszen ez 

a gyönyörű irodalmi metafora arra vonatkozik, hogy legyen bármilyen balszeren-
csés, szenvedésekkel telített is a minket megsemmisíteni készülő történelem, 
mindez nem töri meg az érckemény egyéniséget. Azt, aki ellenáll minden vész-
nek, nem hagyja elsodortatni magát a pusztító ártól. Ebben a parabolában a 
mindenkit — mármint a kiegyenesített gerincű, bizakodó embereket kivéve min-
denkit — magával ragadó ár a rombolás szimbóluma. Az, amivel szembe kell 
fordulni a megmaradásért. Csakhogy ha a víz „halad”, akkor az egy helyben 
megmaradó kő kitartása egyáltalán nem dicséretes magatartás. Eszményi az vol-
na, ha hagyná magát taszítani a haladás irányába. Az emberiség jobbléte felé. 
Ezért kifejező a „halad” helyett „a víz szalad” szókapcsolat. Ez tolmácsolja, hogy 
nekünk, a mocskos áradattal szembeszegülőknek, az itt maradóknak — a hegyi 
patakok medrében rekedt kövekként — ki kell várnunk, amíg elhömpölyög felet-
tünk a történelem szennyes áradata.  
Nem kötekedésből, pusztán csak értelmezési igénnyel megszólalt valaki. 
— Ön nincs tisztában a „haladni” ige értelmével. Más a „haladás”, és ismét 

más a „haladni”. Aki egyszerűen csak halad, nem biztos, hogy a haladás irányában 
lépked előre. Haladni lehet vesztünk felé is. Igaz, szaladni is lehet a végveszély 
felé. De a haladás, az előrelépés értelmében mégsem olyan természetű, mintha az ese-
mények a rövid távú vágtázó bajnok gyorsaságával rohannának előre. A történe-
lemben hányszor megjárták már azok a politikusok, akik meghirdették, hogy az 
általuk képviselt társadalmi berendezkedés rohamlépésben törtet a boldogulás fe-
lé. S nem ez történt. Ekképpen aki a társadalomban úgy véli, hogy ő szalad, arról 
nagy bizonyossággal nem feltételezhetjük: minden körülmények között előre igyek-
szik-e. Ezért szerintem teljesen mindegy, hogy ebben az emlékezetes verssorban 
a „víz szalad” vagy a „víz halad” olvasható. Minden attól függ, ki mit ért ezeken 
a kifejezéseken. 
Valaki furcsa csavarintással megpörgette az érvelést:  
— Csakhogy meg is lehet fordítani az egészet. Történetesen miért ne halad-

hatna a kő, s maradhatna a víz. Ha a vízfolyás a társadalmi rosszat, az embertelen 
viszonyokat jelképezi, amelyeknek a maradással kell ellenállni, akkor a történelmi 
vészhelyzet fölé emelkedő személyek, a szennyhullámokat meglovagolva, miért ne 



178 Filozófia 

hagyhatnák inkább görgetni magukat az emberibb környezetet biztosító vidékek felé. 
Magára hagyva az elátkozott patakot vagy folyót, amelyet a szenvedők könnye áztat. 
Társuk feldühödött ezek hallatán. 
— Te azoknak a pártjára állsz, akik a nyomorúságos helyzettől disszidálással 

szabadulnak, megfutamodnak!  
S akkor megszólalt egy hang: 
— Miért kell azt az ártatlan csermelyt vagy folyót feltétlenül a sátánival azonosítani? A 

víz miért nem csörgedezhetne, folydogálhatna vagy hömpölyöghetne — elszürkült, kiüre-
sített szót használok — mégis csak a haladás irányában? Ilyenkor a görgetett kődarab — 
főleg, ha szántszándékkal vállalta az ilyen irányú mozgást — talán ne érdemelné ki a dicsé-
retet amiatt, hogy nem betonozta be magát a víz fenekén vagy a parton a fövénybe? 
Az ellenvetés nem maradt el: 
— Te megváltoztattad az eredeti premisszát. A „kő marad” erkölcsi értéke ar-

ra az esetre utal, amikor a víz sodrása nem a szabadság rónái felé taszít minket. A 
parabolánkban a vérzivataros, a megpróbáltatásokkal teli történelmet jelképező 
vízforgatagra kell gondolni. Ennek pedig valóban csak a jellemgazdag, a sziklada-
rab szilárdságú és súlyú, erkölcsi tartással bíró, nagy egyéniségek képesek ellen-
állni — s őket illeti meg a dicsőség —, a kis jellemű, apró kavics tartású jellemte-
leneket viszont elsodorja a gravitációnak engedő vízmosás. 
Volt, aki összegező szándékkal igyekezett lezárni a hasonlat. 
 — Én árnyaltabban látom a témát. Minden a vízmozgás irányától meg a kő 

viselkedésétől függ. Ha a patak vagy folyó az emberibb környezetet szavatoló vi-
dékek felé buzgólkodik, akkor jaj annak a többtonnás, de az erkölcsi megméret-
tetésben könnyűnek találtatott sziklatömbnek, amely ellenáll a történelem folyá-
sának. Ilyenkor a becsületes embert nem az „ár-ellen-magatartás”, hanem az 
„előre” parancsra válaszoló lépéstartás jellemzi. Ha azonban a mederben valami-
lyen szennyes víztömeg keseríti meg a parti lakosokat, akkor nem a vele sodrás, 
hanem — igenis — a fövénybe bebetonozás az etikus magatartás. 
— Egyszóval — jött a végüzenet — nem mindegy, hogy víz merre „halad”, vagy 

pedig egyszerűen „szalad”. Én, legalábbis tapasztalatom szerint, olyan léthelyzetben 
érzem magam, amikor a társadalmi hidrológiai jelzések szerint a hegyi patakok folyása 
nem a „haladás irányában halad”. Ezért inkább választom: hadd szaladjon a víz (nem a 
haladás irányában), én kőként maradok. Még ha mások közül egyesek — így aki például 
ezt a dilemmát tudatosította bennem — a kényszerű „nem maradást” volt kénytelen 
választani. S kintről üzent nekem: én nem maradhattam, de te válaszd a kő-mentalitást.  
 

9. Egyirányú-e a damaszkuszi út? 
 

Van egy bibliai parabola, amelyre gyakran hivatkoznak. Főleg a politikusok. 
Erről folyt a beszélgetés: mi is valójában az oly sokszor megidézett damaszkuszi 
út? Először egy bibliamagyarázó vázolta fel az eredeti változatot. 
— Saul, a keresztények könyörtelen üldözője Damaszkuszba indult, újabb 

Krisztus-hívők legyilkolása céljából. Útközben megjelent neki Jézus. Saul elvesz-
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tette látását. Az isteni üzenet és a háromnapi vakság azonban megvilágította el-
méjét. S amikor csoda folytán visszanyerte szeme világát, hithű keresztény, Saul-
ból Paul, azaz Pál lett. Az isteni ige következetes, áldozatkész terjesztője. A bibli-
ai leírás arra döbbent rá minket, hogy még a legelvakultabb istentagadóból is le-
het hithű keresztény. Feltéve, ha meghallja és megfogadja az Úr szavát. Ezt a 
példázatot szokták laikus közegbe áthelyezni, állítva, hogy a főleg politikai té-
velygésekből is kigyógyulhat bárki. Valamilyen csodás damaszkuszi fordulattal 
megtagadhatja régi önmagát, megtalálhatja az igaz utat. 
Az egykori diktatúra állampártjának aktivistájából utódpárttaggá átvedlett elv-

társ a maga módján próbálta értelmezni ezt a damaszkuszi átminősülést, egyelőre 
kérdés formájában.  
— Saul azután is Damaszkusz felé haladt, miután menet közben ilyen — mi-

ként ön jellemezte, hogy, úgy mondjam — átlényegülésen esett át?  
A bibliamagyarázó — a Szentírás szövege szerint — erre nem válaszolhatott 

mást, mint hogy Saul valóban nem változtatta meg úti célját. A megvilágosodása 
után továbbra is Damaszkuszba tartott. 
A magát érintettnek érzett politikai-damaszkuszi utas belekapaszkodott ebbe. 
— Szóval a damaszkuszi út, azok számára, akik ezen indultak el, egyirányú. 

Nem ez a Saulnak nevezett egyén maga fordult vissza, s vette útját Damaszkusz-
szal ellenkező irányban. Ő személy szerint folytatta vándorútját ugyanazon cél-
pont felé, amelyet eredetileg kijelölt. Az említett reveláció — a mi szóhasznála-
tunkban önkritika — nem módosította úti célkitűzését. Ezt teszik a mi politiku-
saink is. Ha már egyszer elindultunk a jól bemért jövő felé, nem adjuk fel szán-
dékunkat. Csupán taktikát változtatunk, más programot dolgozunk ki. De ma-
gunkat — és a társadalmat — mégis csak Damaszkusz felé irányítjuk.  
Az utódpárt politikai ellenfele ezt nem hagyhatta szó nélkül. 
— Elvtárs, már akinek az! — fordult a valamikori párttitkárhoz. — Ön azt 

akarja elhitetni, hogy az egykori KB meghirdette programpontokat továbbra is 
követni kell, csak megváltozott mentalitással, új ideológiai munkatervvel. Nem! 
A damaszkuszi fordulat nem ezt jelenti. A Saulból lett Pál útvonala, a végpont-
ként megjelölt helység tekintetében, valóban nem változott, hiszen a megtérése 
után is Damaszkuszba igyekezett. De ott egészen más valamit kívánt szolgálni: 
az általa egykor üldözöttek védelmét, a krisztusi tanítások hirdetését. A politiká-
ban az eredeti szándékokról — esetünkben az elvtársak ötéves terveivel kikala-
pált társadalom diktatorikus kikényszerítéséről — le kell mondani. Egészen mást 
kell vállalni, csak ekkor történik meg a fordulat a damaszkuszi úton. Ön, az ál-
lampárt egykori elkötelezettje más útjelző táblákban gondolkodik. Képzeletében 
Damaszkusz felé a műúton továbbra is az „Egyirányú” közlekedési index ma-
radt. 
— Nem csoda — szólt közbe egy meg nem kérdezett —, én ismerem az elv-

társat. Az átkosban nemcsak párttitkár, hanem a közlekedés-rendészet félelmetes 
útonálló milicistafőnöke is volt, aki fűt-fát megbüntetetett, ha a szájtáti autós 
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nem vette észre a „Jobbra kanyarodni tilos” útszéli jelzést. Ő továbbra is régi 
mentalitású, a fejében nem élte át a damaszkuszi fordulatot, nem érti, hogy ma 
már az országúton hiába tart ki az „Egyirányú” útjelző mellett. Ugyanis megfor-
dult maga a világ, az úttesttel együtt. 
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