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5.  Summa summarum című könyvéből:  

1. Fiatalkori tapasztalataim alapján jutottam arra a következ-
tetésre, hogy valószínűleg nálunk mindenkinek káderlapja 
van, és származása szerint ez más és más színű. Az enyém 
nyilván vörös, gondoltam, és mert ez kivételezettséget jelen-
tett, szerettem volna legalább rózsaszínűre váltani, vagy a 
sehová se tartozást mutató fehérre. Kényszerképzetem a ké-
sőbbiekben erősödött, azt is tapasztalnom kellett, hogy egyik 
skatulyából a másikba csak kivételes esetekben van átjárás. A 
katonatiszt-, a pap-, a tanár-, a kereskedő-gyerekek hátra ke-
rültek mindenféle sorban, pályájukat behatárolta az a fajta 
megkülönböztetés, amit a háború előtti rendszer elemzésekor 
osztálytagozódásnak neveztek okítóink. És naponta látnom 
kellett, hogy nem „a dobd vissza kenyérrel” alapján, hanem a 
kíméletlen osztályharc szellemében bántak el az egykori ki-
zsákmányolók kategóriájába soroltakkal. A rendszerváltozás 
után a káderesség és a káderezés nyíltsága megszűnt, a meg-
különböztetést ki-ki a maga módján személyes kapcsolatai-
nak és érdekeinek megfelelően végzi, múltbeli cselekedeteiért 
bűnöst vagy bűnbakot akárki kijelölhet, megkülönböztethet, 
elítélhet, s amennyiben hatalomhoz jutott, tetszés szerint bár-
kit mellőzhet.  De a vezetés sok más módszerét örököltük az 
átkos szocialista rendszerből. Kölönceitől nehéz szabadulni 
annak, akit önös érdek vezérel az állandósult sunyi törtetés-
ben. 
2. Az újságíró kétszeresen is közelit az olvasóhoz: először, 
amikor kiválasztja riportja alanyát, másodszor pedig akkor, 
amikor tapasztalatait és véleményét írásban közli. Az, ami 
ezen kívül történik, azt gondolhatnánk, hogy csak ráadás. 
Valójában szükség: szolgálat. Ifjúsági lap szerkesztői eseté-
ben ez akkor volna tökéletes, ha állandóan az olvasók, tehát a 
fiatalok körében tartózkodnának. Ekkor szolgálatukat egysze-
rűen barátságnak nevezhetnénk, amit, az egyet-akarás, a lap-
számonként kipróbált együttműködés pecsételhetett volna 
meg. 
3. Egyre nagyobb meggyőződéssel vallom, hogy nemcsak a 
politikai hovatartozás, hanem emberismeretünk, egymás 
megértésének képessége, egyenességünk, nyíltságunk és a 
„mögöttes beszéd” száműzésének akarata szerint alakulhattak 
volna jobban dolgaink. 
4. A régi világgal, a régi rendszerrel szembeni ellenállást 
másokban kell keresnünk. Ha magunkban találunk is parányi 
tetteket, hajlamosak vagyunk azokat dicsőségünkre felfújni, 
mert nemcsak másnak akarjuk magunkat, de mindenkinél 
jobbnak is 
5.  
Hazámban fázom? 
Bugyolálj, óvj, melegíts 
édes anyanyelv! 
6. A magukat győztes harcosnak képzelők ellenállása napja-
inkban is folytatódik. Mert az ember embernek farkasa. A 
fejüket felemelőkre akkor kell nagyot koppantani, amikor 
kidugják azt a tömegből. Akit pedig, hogy hallgasson, félre 
kell állítani, mellőzni kell, s ha nem megy családostól meg 
kell enni, habozás nélkül felfalják a fullajtárok.  A nagyme-
nők saját dicséretükre kórust alakítanak, hatalmuk van pén-
zek fölött, a demokratikus elvárást megcsúfolva, kegydíjat 

osztogatnak ma is. Régen ezt a hatalomhoz való hűség 
jegyében követték és könyvelték el. Hogy ez miként megy 
ma – figyelmünkre érdemes! 
 
7. Megkerülhetetlen kérdés: mit akarunk mi visszaemlé-
kezéseinkkel? Azokkal, amelyekkel töredelmes bűnbána-
tot gyakorolhatunk magunk fölött. Írjuk, és magunknak 
írjuk?  Magunkkal van elszámolnivalónk. Akkor meg 
minek tesszük közzé? Minek végezzük néha a lehető leg-
nagyobb nyilvánosság előtt viviszekciónkat? Ez talán nem 
a saját szobrunk talapzatának építése? Furcsa játéka ez a 
logikának. A félelem lehet génekből eredő betegség, és 
bizonyára felerősödhet környezetünk ilyen olyan hatására. 
A gyávaság beismeréssel gyógyítható. 
 
8. Sorsunk, a hétköznapivá egyszerűsödő történelem, a 
soha semmit sem felejtő emlékezet időnként megismétli 
kérdéseit. Jelképes kérdések ezek, és a lelkiismeretünkben 
évődő lehetséges válasz sohasem teljes, nem is lehet min-
denkit megnyugtató. Az ehhez hasonló kérdések tehát 
újrafogalmazódnak és tovább élnek a miheztartás végett, 
összehasonlítási alapunk gránitjaként. 9. A kommuniz-
mus, azon kívül, hogy a papíron és reménygerjesztő be-
szédekben megfogalmazódott, az égvilágon sehol sem 
volt és nem vált be. Ha alaposabban vizsgáljuk a kérdést, 
látnunk kell, hogy megvalósításával komoly bajok van-
nak. Az, amit Romániában kialakulónak mondtak és di-
csértek a propaganda minden eszközével, alapjaiban eltért 
mindenféle szocializmustól és kommunizmustól. Románi-
ában sok éve szocializmust és kommunizmust prédikáltak, 
és a középkori elnyomást, rabszolgasághoz hasonló dikta-
túrát hoztak létre a hatalom megszállottjai. Az elméletben 
meghirdetett átmeneti diktatúrát véglegessé kívánták ten-
ni, az országot pedig egy célnak, egy embernek alávetni. 
Ezzel nem azt állítom, hogy a kommunizmus elméletének 
jövője van. Ez is csak egy az emberiség sokféle, megvaló-
síthatatlan álmai közül. Egy olyan mennyországot hirdet-
tek nekünk, amely ultraközpontosított vezető szerveivel 
elnyomja és megalázza az embert. Orwell 1984 című re-
gényében olvashattunk ehhez hasonlót, és ettől a hideg 
kirázza az embert. A „Le a kommunizmussal!" számomra 
pontosabban azt jelenti, hogy le az eddigi megvalósításá-
hoz hasonló próbálkozásokkal. Azért kell így fogalmaz-
nunk, mert az emberiség jövője továbbra sem gondok 
nélkül való. Mi lesz például az ember, ember általi kizsák-
mányolással? És mi lesz a fejletlen országokban éhező 
milliókkal? 
10. 
A tudatlanok és védtelenek elnyomásától, 
 A szabadság elleni ármányoktól, 
A nagyravágyás nyilvános és alattomos küzdelmeitől,  
Az irigység rágó férgétől, 
A hidegségtől és részvétlenségtől,  
A fejetlenségtől és 
A kényuraságtól 
Ments meg, Uram, minket!” 
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