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magyar naplóláthatár

olvashatók: „Fennáll a veszélye annak, hogy olyan radi-
kális kapitalista ideológia terjed el, amely… vakon
bízik abban, hogy a piac erőinek szabad fejlődése min-
dent meg fog oldani.”11 A kapitalista és kommunista
rendszerrel szemben tehát csak a „szabad munka, a vál-
lalkozás és az együttműködés társadalma jelent alterna-
tívát. Ez nem áll szemben a piaccal, de igényli, hogy az
állam megfelelőképpen szabályozza az egész társada-
lom alapvető szükségleteinek kielégítését.”12

Az eddig elmondottakból kiderülhetett, hogy mint
történész nemcsak kutattam a harmadik út kérdéskörét,
de magam is ezt a nézetet vallom, annak ellenére, hogy
ez az eszme a kommunizmus 1989-es bukása idején
sem tudott politikai erővé válni. Ennek ellenére
meggyőződésem, hogy az euroamerikai civilizáció

nagy baját a legfájdalommentesebben a harmadik út
eszméje alapján sikerülhet meggyógyítani. Mert a dik-
tatúrákból demokráciákká alakult kelet-közép-európai
országokban is megjelenő hatalmas vagyoni különbsé-
gek, a jórészt gyanús körülmények között, látványosan
dúsgazdaggá válók kis körének önzése és a nagyon
sokak nélkülözése miatti felháborodás, valamint a nem-
zetközivé vált, globalizálódott, egész országokat, sőt
világrészeket kezében tartó és ellenőrizhetetlen multi-
nacionális tőkével szembeni világméretű ellenszenv
fokozódása szerencsés esetben egy – a lényegét tekint-
ve – harmadikutas megoldást kényszeríthet ki.

11 Az egyház társadalmi tanítása. Bp. é. n. 568.
12 Uo. 561.
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Ostyavers

idegen a mese arca 
az anyahang már kő alatt 
rozsdás avarral takarva 
ami csodákból megmaradt 

vonalkód-kerítés mögül 
leskelődsz várod önmagad 
csak postás jön biciklin ül 
portósan hozza sorsodat 

a tűzben hintaló nyerít 
rád fagynak emlékek szavak 
nyelveden csöpp ostyaversek 
vigyázzák tisztaságodat 

Tőmondatnyi táj

A tócsa nikkelét e délután 
(nagy alkimista) rézzé gyúrja át, 
hever az udvar, tőmondatnyi táj, 
akár a pont, kút zárja le, tovább 

nem bővíthető, de órákon át 
olvastam mégis, mert egymás után, 
percenként változtatva nyelvtanát, 
mást és mást jelentett, pedig a nyár, 

(maga a regény) mit sem változott. 
Hallom, tojásörömtől kotkodál 
a tyúk, piciny gyíkpenge cikkan el, 

egy apró bogáron kigyúl a jel, 
tán félek is, hisz még gyerek vagyok. 
Anya izgatott, holnap jön Apám. 


