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Csáji Attila

Tejforralás frizsiderben
„A kultúra egy-egy nemzet életvitelében olyan, mint a DNS a sejteknél, 

mely az örökletes tulajdonságokat viszi át sejtről sejtre, illetve a kultúra 

nemzedékről nemzedékre. Nem véletlen, hogy az okos, távlatokban gon-

dolkozó gyarmatosítók nem elégszenek meg az anyagi javak kifosztásával, 

hanem a kultúrát is megszállják, s próbálják megfosztani identitásától. Egy 

közösség szétzúzása leghatásosabban így történhet. Egy mozaikokra hul-

lott világ könnyebben manipulálható. Ebben nincs szükség nemzeti mű-

vészetekre.”1

1 Cs. A. válasza az Új Művészet körkérdésére (Új Művészet 2000/1)

„1956 után Magyarország a hideg magány országa volt.”
(Esterházy Péter)

Fél évszázada lobbant fel és hamvadt el hirtelen a magyar 
forradalom lángja.
 Meglett ember lett, aki akkoriban született, mire a rend-
szerváltozásban a szabadságharcot nevén lehetett nevezni. 
Azóta további másfél évtized telt el. Neves írónk egy francia 
lapnak 2005 végén adott interjújából vettük a mottót kör-
kérdésünkhöz, melyben arra kértünk többeket, fogalmazzák 
meg, milyen lenne ma a saját számvetésük, hogyan látják 
most az eltelt ötven évet.
 Eddig Nagy Bandó András, Bodrogi Gyula, Kaján Tibor, 
Sza lay Károly, Kiszely István, Frenkl Róbert, Gyulai Líviusz, 
Tüskés Tibor, Jankovics Marcell, Visky András, Csák Gyula, 
Hoppál Mihály, Szakonyi Károly és Tóth Sándor válaszát kö-
zöltük.

Az ’56-os forradalom életem egyik 

meghatározója. Ez számomra evi-

dencia. Szervült létem alapépítmé-

nyébe megkerülhetetlenül, mint 

származásom, magyarságom, a Fel-

vidékről való kitelepítés, a rácso-

dálkozás tanulóévei egy festő mű-

termében, vizuális érzékenységem, 

részvétel a kaland és a rend per-

patvarában vagy a termékenyítő ké-

tely.

 Ahhoz a nemzedékhez tartozom, 

amely átélte ötvenhatot, cselekvően, a 

névtelen mellékszereplők tömegében. 

De e mellékszereplők nélkül nincs hit-

től lelkesült áradat, magával ragadó 

sodrás. Nincs forradalom.
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 Meghatározta életemet, a döbbent 

ráébredés felemelő tisztítótűzével:

 hogy valóban létezik közösség, 

mely szinte mitikusan átélt élményem-

mé vált;

 történelemteremtő elszántságával;

 a Budapestről való kényszerű tá-

vozással – a megbélyegzettséggel.

 Mi, akik kamaszként éltük át 

a szabadságharcot, a hit és a ké-

tely nemzedéke voltunk, váratlan 

transzparenciákkal. Nem hazudhatnak 

tovább! – hittük sokan az ’56-os forra-

dalmat követően, de keserű élmény-

ként rá kellett döbbennünk arra, hogy 

kevés, ami olyan leleményes, mint a 

köpönyegforgató hazugság. Tömegek 

„szocializálódtak” ebben. A társadalmi 

mimikri színes kaleidoszkópja szó-

rakoztató lett volna, ha nem éltünk 

volna a tűztéren belül, s ha a lövések 

időnként nem minket találnak el.

 A forradalom vulkánjának legerő-

teljesebb eruptív energiáit a nemzeti 

érzés adta. A forradalom leverőinek 

fő céljává az eruptív energiák megza-

bolázása vált. Az állampárt meghatá-

rozó korifeusai szerint a szocializmus 

építésének fő akadályozói – „a nyu-

gati fellazító tendenciák terjesztőit” is 

megelőzve – a nemzeti érzés hordozói 

lettek.

 A forradalmat követő években a 

„hideg magány” ellenére a parázsló 

tűz rejtetten ott izzott tovább. Két-

ségtelenül nehéz a frizsiderben te-

jet forralni. De nem is szükséges. Ki 

kellett lépni az adott játéktérből. Egy 

paradoxonnal élve „befelé” lehetett 

kilépni, bensőnk irányába. Ott teljesí-

teni be azt, ami kint lehetetlen.

 ’56 legnagyobb élménye számom-

ra a szabadság volt. A béklyót hihetet-

len erővel és váratlansággal szétzúzó, 

a mélységekből feltörő, jövőt teremtő 

szabadság. Amikor a költészet – né-

hány napra – valósággá vált: a lét, az 

igazság vonzásának sodrásába került.

 Egy évtizednek kellett eltelnie ah-

hoz a forradalmat követően, hogy ön-

magam számára is megfogalmazhas-

sam szabadságélményemet képileg 

is az Üzenetek-Jelrácsokban. Ezek a 

munkák szabadságstruktúrák.

 A hitelét vesztett valóság befelé 

űzött, a megroggyant értékrend két-

ségessé tette a kapcsolódást. Mint fes-

tő, nem intellektuális spekulációkból 

indultam ki, hanem a vizualitás ön-

törvényű értékeiből.

 Úgy láttam, mindent saját ma-

gamból kell felépítenem, s a legősibb, 

legegyszerűbb kifejezési módhoz, a 

gesztushoz kell visszanyúlnom, a kéz 

felszabadult táncához. De a szabad-

ság rendjét fürkésztem, harmóniát a 

káoszban, egységet az improvizatív 

struktúrában. Kételkedtem a jelsza-

vakban, de a szabadosság pancsoló 

káoszában is. Kerestem egy élhető, 

szerves rend vizuális egyenértékeit. 

Ezt találtam meg az Üzenetek-Jel-

rácsokban.

 A szerves rend igénye túlmutat az 

individualitáson, együtt jár a társak tu-

datos keresésével s annak a felisme-

résével, hogy a bennünk lévő életerő 

a szellem katalizáló birkózásaiban fo-

kozható.

 Részben ’56 felszabadító élményé-

hez kapcsolhatom azt a felismerést 

is, hogy ha valóban létrejön közös-

ség, az nagy erő. Ez olyan lépésekre 

késztetett, melyek az elszigeteltséget 

oldják: csoportok szervezésére (Prog-

resszívek, SZÜRENON stb.). ’56 el-

szántságát a terror sem törölhette tel-

jesen el, s a későbbi „puha diktatúra” 

sem volt képes rá. A kiszolgáltatottság 
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és a megalázkodás széles körű volt 

ugyan, de korántsem mindenre-min-

denkire kiterjedő. Mindig maradt egy 

vékony, nagyon vékony réteg, amely 

elfogadhatatlannak ítélte a „realitást”. 

Hamvas Béla elment akácfagyökeret 

ásni, majd földiepret árulni a szent-

endrei piacra, Gyarmathy Tihamér ha-

jószakácsnak, Tóth Menyhért a kun-

sági földet túrta – és szaporíthatnám 

bőven a példákat –, de nem alkudtak 

meg. Ha arra gondolunk, kik hozták 

létre a legmegrendítőbb életműveket, 

ők megkerülhetetlenek. És egy etikai 

megtisztulás alappillérei. A statisztikai 

átlagból fontos következtetések von-

hatók le, de ez nem perdöntő a szel-

lemi élet területén. A valódi szellemi 

élet ebben az időben a perifériákon 

zajlott. Padlásszobákban, poloskás 

legénylakásokban, műterem-kiállí-

tásokon, klubokban. Ha búvópatak-

szerűen is, de volt, és komoly értékek 

teremtődtek.

 A mi generációnkkal a hatvanas 

évek végén Magyarországon váratlan 

erővel tört fel az avantgárd. 1956 for-

radalmát átélt fi atal nemzedék jelent-

kezett elfogulatlan, friss szemlélettel, 

az egyetemes művészi irányzatokba 

való bekapcsolódás szándékával, kiál-

lításokkal. (Progresszívek, SZÜRENON, 

IPARTERV, „R” kiállítás stb.) Mivel a ki-

állítások tekintélyes részét én szer-

veztem, az „elvtársak” különleges fi -

gyelme kísért.

 Már az az alapállás, mely nem volt 

hajlandó elfogadni a szocialista rea-

liz mus mindenhatóságát és ízesülni a 

lagymatag képmutatásba, akkor pro-

vokatívnak számított. Elsősorban a 

friss szemlélet volt a hivatalos kul-

túrpolitika számára felháborító, és az 

elszántság, de többeket közülünk ’56 

miatt üldöztek, néhányan ezért bör-

tönt viseltek (Karátson Gábor, Molnár 

V. József), vagy munkájukban, a kiál-

lításokon motiválisan utaltak 1956-ra 

(Jovanovics György vörös leplen fekvő 

halott munkása 1968. október 23-án). 

Mindez túl sok volt az elvtársaknak, 

szinte képtelenségnek tűnt.

 Tovább terhelte a jelzetteket az, 

hogy a hatvanas évek végén, a het-

venes évek elején a konceptuális mű-

vészetek futótűzként terjedtek el az 

avantgárdban. Megjelent a politikai 

koncept.

 Számunkra a genius loci – a hely 

szelleme – a nemzeti karakter vagy a 

közép-európaiság, az ITT és MOST vál-

lalásán keresztül realizálódott. Mindez 

az autonóm személyiség szűrőjén ke-

resztül érvényesült, s a személyiség 

minősége behatárolta a konklúzió ér-

tékét is. Ez a realizálódás válhatott 

akár motiválisan konkréttá is – kü-

lönösen a konceptuel art jelentkezése 

idején –, de a kapcsolódás inkább 

született az akkori valóságból, mint a 

hagyományokból. Harasztÿ István ka-

litkája, Pauer Gyula Lenin–Marx-para-
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frázisa, az én zászlómetamorfózisaim, 

utcaköveim a hatvanas évek végén, 

a hetvenes évek elején groteszk, el-

nyomorító valóságunk ironizáló torz 

tükrei voltak, a konceptuel art jelleg-

zetesen közép-európai hajtásai. Visz-

szahelyezve őket születésük idejére a 

pimaszságig bátrak.

 A helyi talaj vagy a hely szelle-

me kielemezhető olyan munkákból is, 

melyek az első pillantásra ezt kevésbé 

árulják el. Vegyünk egy speciális ese-

tet, mondjuk Pauerét, akinek affi nitá-

sa a magyar tradíciókhoz kevés. Pauer 

pszeudója nem pszeudo mivoltában 

formálódott a hely szellemétől is át-

hatottan, hanem a látszólagosság ra-

dikális feltárása által, s az érzékennyé 

válás által, hogy ezt észrevette. Nem 

hinném, hogy a pszeudo magyar akart 

lenni, sokkal inkább azok a kételyek 

tették Pauert érzékenyebbé minderre, 

amelyek a ’56-ot átélt magyar tár-

sadalmat átszőtték. Itt korántsem a 

politikumról volt szó, sokkal inkább 

a csalódás, a csalatkozás, a csalás 

valóságot átitató, de azt felszíni ta-

karóval leplező igazságlátszatok am-

bivalenciájáról.

 Az én esetem kissé összetettebb. 

Magyarságom mint autonóm egyé-

niségem része, egy ellenséges, tü-

relmetlen és diktatórikus környezet-

ben hamar tudatosult. Mint gyerek él-

tem át a második világháború után 

– a Felvidéken – a „hontalanság éve-

it”. A politikai szlogenekben polgári 

demokratikusnak titulált, de valójában 

XX. századi európai viszonylatban is 

szélsőségesen kirekesztő törvényeket 

hozó és azokat érvényesítő ország-

ban, a benesi Csehszlovákiában éltem 

meg brutális élményként a nemzeti 

kirekesztést, a differenciálatlan kol-

lektív felelősségre vonást. Ez felejthe-

tetlen és kiiktathatatlan élmény volt, 

és mindezt az ötvenhatos tisztítótűz 

tovább mélyítette bennem. Mint fi atal-

ember én is azok közé tartoztam, akik 

inkább akartak hagyományokat te-

remteni, mint hagyományokat követ-

ni, az élmények következtében még-

is úgy tekintettem a néphagyomány 

vagy a nemzeti kultúra őrzőire, mint 

megkerülhetetlenekre. Nélkülözhetet-

lenekre. Orbán Balázstól Zolnay Lász-

lóig lényegi talajom őrizték, mely-

ből az emberi lét továbbélésének az 

igényével – szembenézve a mával, 

küzdelmekkel és megrázkódtatások-

kal átszőtten – megvalósulhatok. Az 

avantgárd és a hovatartozás vállalá-

sa, fel sem merült bennem, hogy ki-

zárhatja egymást. Számomra meg-

kerülhetetlen volt: oly természetesnek 

éreztem magyarságomat, mint vérem 

lüktetését vagy azt, hogy a szemem-

mel látok. Az, hogy gyermekkorom-

ban megszenvedtem érte, mint más 

négerségéért vagy zsidóságáért, csu-

pán érzékenyített. Érzékenyített arra 

is, hogy a tradíciók túlértékelése vagy 

a torzzá növesztett identitás kilátásta-

lan burok, és könnyen vezethet gyű-

lölködésre. De észre kellett vennem 
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azt is, hogy paradox módon ellentéte, 

a tradíciók értetlen megvetése ugyan-

ide vezet. Refl exiója hasonlóan szélső-

séges és kizárólagos. A haladás egy-

oldalú, fetisizáltan megélt mítoszából 

fakad és az innováció kultuszára épül. 

Mint kultusz azonban nemcsak ér-

téket teremt és érzékenységet szül, 

de értetlenséget és érzéketlenséget 

is, és terméke az infantilizálódó lá-

zadás. Egy új barbárság. Ez az ér-

tetlenség nemcsak szembeszáll a tra-

díciókkal, hanem tehertételnek te-

kinti, korszerűtlen és felesleges ide-

gennek, amitől szabadulni kell. Szó-

használata félrevezető, hiszen a lá-

zadás permanenciájából született, de 

lényegét tekintve korántsem új, s ve-

lejárója az önigazoló türelmetlenség 

és a mindenkori jelenbe kényelmese-

dés. Konrad Lorenz évtizedekkel ez-

előtt írta A civilizált emberiség nyolc 

halálos bűne című munkájában, hogy 

századunkban (a XX. században) a ha-

gyományok lerombolása eljutott ar-

ra a kritikus pontra, amikor a fi atal 

generáció egy részének nem csupán 

nem sikerül azonosulnia az idősebbel, 

de azt kulturális értelemben sem ké-

pes megérteni. Úgy kezeli, mint egy 

idegen, ellenséges csoportot, és „na-

cionalista” gyűlölködést táplál irán-

ta. Ez a patologikus jelenség a tár-

sadalom organikus létét teljesen szét-

zilálhatja, s alapvető, önpusztító ve-

szélyforrássá válik.2 Az ötvenhatos fel-

ismerésekből és ellenhatásból merítő 

„aczéli politikában” a tradíciók szétzi-

2 Részletesebben lásd Cs. A: A SZÜRENONRÓl 
20 év után című tanulmányban. (Hommage 
à Szürenon. Szerkesztette Lóska Lajos)

lálása tudatossá vált. Ez az önpusztító 

magatartás Magyarországon a média 

hatására brutális erővel jelentkezett. 

A globalizációra ráhangolódó, az osz-

tályharcos gyűlölködésben szocializált 

magyarországi médiasztárok jó része 

ezt a szellemet képviseli ma is, a he-

lyi értékek iránti érzéketlenség és a 

magyar tradíciók megvetése árad te-

vékenységükből. Annak a társadalmi 

agymosásnak, mely december 5-éig 

vezetett, nem pusztán bizonyos po-

litikusok, de ők is főszereplői. Ez má-

ig is mindennapjaink része. Ha ér-

dekeik megkövetelik, bebizonyítják, 

hogy a fény nem a napból árad, ha-

nem Budapest szennycsatornáiból. Ha 

ebből a kelepcéből nem vagyunk ké-

pesek kiszabadulni, szereplésük nem 

pusztán a szabad információáramlást 

s az erre épülő választási lehetősé-

geket temetheti el, de a demokráciát 

is. Tevékenységük az utóbbi évek-

ben cunamivá duzzadt. A pusztítást a 

társadalom egy részének  riasztó le-

züllése kíséri. Tevékenységük még-

sem mindenható, mert mindig akad-

nak minden területen autonóm egyé-

niségek – „a tűz őrzői” –, s a lelkekben 

kiirthatatlanul él tovább egy emberibb 

élet utáni vágy.

 ’56 szellemi öröksége számomra 

ennek a vágynak az életben tartása, 

melynek jegyében a lét az igazság 

vonzásának sodrásába kerül.

(Szigliget, 2006. augusztus)
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Gergely András

Boldog évek a kavargásban
Visszatekintés az elmúlt fél évszázadra

Megéltem én is azt a kort, s vele a megtiszteltetést, hogy fél évszázadra tud-

jak visszatekinteni. Okai: részben szerencse, részben adottság – valamint a ko-

rai születés kegyelme. Még dicsekedhetnék is: igazából kicsivel régebbre tudok 

emlékezni, ha kell, hiszen hatvanéves is elmúltam. Mondhatná valaki, hogy a 

gyermek élményei, főleg ha jól vannak megírva, lehetnek érdekesek, de nem 

tartoznak egy politikai-társadalmi emlékeket fi rtató körkérdésbe. Nos, velem s 

a mi generációnkkal nem egészen így van. A politika, a hatalom fél évszázaddal 

ezelőtt olyannyira körülfonta életünket, hogy ennek a generációnak a gyermek-

kori élményanyaga sem nélkülözheti a politikát, ha úgy tetszik, magát a „tör-

ténelmet”. A családok megannyi Laokoon-csoport voltak: a hatalom kígyója rá-

juk tekeredett. Szenvedtek szorításától kicsinyek és nagyok, s ez a kisgyermek 

tudatáig is elhatolt. Hiszen beszédtéma sem volt igazán egyéb a felnőttek bi-

zalmas körében. Mellőzve most családról-rokonokról szóló olyan emlékeket e 

korai időkből, amikor a történelem belénk rúgott, s amelyeket nem feledhetek, 

mondok azért egy-két memóriapéldát. Sztálin halálára – hétévesen – elég jól 

emlékszem. Fel tudom idézni azután a kirakatot az „élelmiszerhalmozóktól” 

elkobzott harminchat darab tízdekás vajjal és zsírosbödönnel. (A zsírosbödön 

különösen megfélemlített, mert olyan volt nekünk is otthon.) A bödönről meg 

mindjárt az illegális munkában lebonyolított disznóölésünk jutott eszembe. 

Még a templom misztériumát is fokozta, hogy odalátogatni jószerével illegális 

cselekmény volt.

 De hagyjuk a legrégibb emlékeket – volna még néhány –, ne bizonygassuk 

politikai koraérettségünket, maradjunk a „fél évszázados” körben. Kezdjük te-

hát 1956-al. Szegeden vagyunk. A hangulat 1956 őszén feszültebbé vált, ezt 

két – számomra megint csak emlékezetes és nem utólag olvasott – pletyka ter-

jedése bizonyítja, amelyekről nem is tudom, hogy bekerültek-e az események-

nek legalább a folklórjába. Az egyik szerint a szegedi Lenin–Sztálin-szobor ta-

lapzatára egy éjjel éjjeliedényt helyeztek (alig hihető, de erősítette a lelkeket); a 

másik szerint a rókusi templomnál lévő Mária-szobor előtt az egyik virágcsokor 

meggyökeresedett. A szobor talapzatát azután virágcsokrok és cserepes vi-

rágok özöne öntötte el, őszi séták programja volt megtekintésük. Október de-

rekán nagy bizalmasan közölte egy osztálytársam, Szalai Pista (papája az egye-

temen tanított), hogy Szegeden megalakult a MEFESZ, az egyetemisták új szö-

vetsége, és hogy bizony nagy változások várhatók. Komolykodva latolgattuk 

egy ideálisnak tartott, jugoszláv típusú átalakulás esélyeit. Én több évet mond-

tam, amíg valami változik, ő – a friss információ hatása alatt – derűlátóbb volt. 

Neki lett igaza.

 Jöttek az élmények. Mivel az iskola tőlünk messze volt, át kellett gyalogol-

nom az egész városon. Láttam a tüntetéseket, az óriási üdvrivalgások közt vég-
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bement „csillaghullást”, az egész euforikus átalakulást. Láttam azután az egyet-

len áldozatot, akit egy, a levegőbe leadott sortűz eltévedt golyója ölt meg. Elő-

ször pillantottam meg egy halottat, egy sápadt fi atalembert (Schwartz Gyula 

egyetemistát, akinek sírját évtizedek múlva is veszélyes volt virágokkal meg-

tisztelni a rókusi temetőben). Ott vitték ki sem hűlt tetemét ugyancsak sápadt 

és elszánt emberek között egy kocsi platóján, egyik karja lelógott, valaki visz-

szatette. És csönd volt akkor, ahogy mentek, borzasztó csönd.

 Aztán még egy-két nap, és megjöttek az oroszok, borzasztó nagy csöröm-

pöléssel. A lánctalpak leköszörülték a gránitköves járdaszegélyt. Belőttek egy-

két utcába egy-két üdvözletet: megjöttünk, itt vagyunk. A váltás békés volt, a la-

kosság fraternizált a tankokból előbújó, többnyire ázsiai külsejű kiskatonákkal, 

akiktől a tréfálkozó, pár orosz szót persze hogy tudó lakosok (hisz csak tíz éve 

jöttek haza) újra meg újra megkérdezték: „Hol is vagytok?” „Szuez, Szuez” – jött 

a mosolygó válasz. Ott is volt nekik erre a célra a Tisza.

 Otthon egy éve volt rádiónk, hallgattuk most éjjel-nappal. A Szabad Eu-

rópát (pár hétig nem zavarták) és a Szabad Kossuth Rádiót. Emlékszem, hogy 

Mindszenty, Nagy Imre beszélt. Az egyik mintha a kezdetet, a másik mintha a vé-

get jelentette volna be. (Három nap volt a két beszéd között.) Abbahagytuk az 

orosztanulást. Aztán a következő ősszel újra elkezdtük. Még egy évig nézegethet-

tük új tankönyveinken a Kossuth-címert, majd jött az új, a Kádár-féle. Mennyire 

megdöbbentő volt a már rendszeres újságolvasó gyermeknek 1958-ban Nagy 

Imre és társai kivégzése! Ezt a lehetőséget valahogy a felnőttek sem latolgatták, 

Nagy Imréék életfogytig tartó internálásával számoltak; s mi, gyermekek már-

már nem is emlékeztünk rájuk. Újra visszakerült a Tisza-parti sétányra az ország 

első – és talán egyetlen – közös Lenin–Sztálin-szobra. Iskolába járva naponként 

elmentem előtte, belém ivódott a talapzat felirata: Az ő vetésük érik az egész 

világon. E kor a kommunizmus építésének kora. Szeged hálás dolgozó népe 

1950. december 21. (Mint tudjuk, ekkor, a „fény születésnapján” volt a Sztáliné 

is. Mellesleg nagyanyámé is, de az övé csakugyan, és nem is sok évvel később.) 

Már gimnazista voltam, amikor 1961-ben beütött a nagy desztalinizáció, az SZKP 

XXII. kongresszusa. Megint csak mindennap – immár a gimnáziumba járva – les-

tük osztálytársaimmal-barátaimmal: ott van-e még a szobor? „Szeged hálás 

dolgozó népe”, vagyis a pártbizottság, a végsőkig kitartott. Mi Titót idéztük el-

lenlábasa, Milovan Gyilasz emlékirataiból: „Te még bírod, Joszif Visszaironovics!” 

(Ezt ugyebár Tito mondta volna még barátságuk idején Sztálinnak egyik moszk-

vai kényszermulatozásukon, hozzátéve: „De az én lábaim már öregek a táncra.” 

Jellemző, hogy ilyeneket olvastunk, ilyenekhez hozzájutottunk. Fertőzött ben-

nünket, szegedi surbankó legénykéket Jugoszlávia revizionizmusa.)

 Az 1960-as és az 1970-es éveket sokkal könnyebb összefoglalni. Akkor 

ugyanis nem történt semmi. Az időtlenség érzete töltötte el az embert. Mintha 

ezer éve nem változott volna a világ, és ezer évig nem is változhatna semmi. 

Nem véletlen, hogy a kor divatos vicce ez volt: Szent István sétál a Szent István 

körúton, fején a Szent Koronával. Valaki köszönti: „Szervusz, Pistám, ezer éve 

nem láttalak!” Miért is lett volna az időtlenségben meglepetés az eset?

 Néha botor fejjel csináltunk magunknak történelmet. Az iskolarádióban hir-

telen műsort kreáltunk Kennedy elnök halála alkalmából. Avagy nyilatkoztunk 

egy pesti ifjúsági lapnak kicsiny diákéletünk piti nyomorúságairól. Az efféle 
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diák csíny kemény magjának kemény üldözésben volt része. Érettségi, tovább-

tanulás forgott kockán. Az iskolaigazgató ugyanis a desztalinizációban nem a 

messzi Hruscsovhoz, hanem a helyi Komócsinhoz igazodott: isten bizony, Szi-

bériát emlegetett! Viccesen hangzik, de tényleg a „Pestről kiküldött elvtársak” 

mentettek meg, akik a bevagonírozást túlzásnak tartották, és józanságra in-

tettek. Végül megúsztuk annyival, hogy Csúri Károly barátommal érettségi előtt 

két hónappal gimnáziumot váltottunk. Megérte, mert fi úosztályból vegyes osz-

tályba kerültünk; nem is szólva a jeles érettségiről.

 De az időtlenség volt azért a meghatározó élmény még hosszú ideig. Ennek 

az időtlenségnek, időn kívüliségnek a leírásához kellene most írói tehetség. 

A rendszer egy fi atalnak sem volt éppen kibírhatatlan. Lehetett tanulni, némi 

hülyeséget is kellett, de ezek között is akadt egyszerű feleslegesség (például, 

hogy mit csinált Bakunyin az I. Internacionáléban); volt azután hülyeség, hogy 

mi a különbség a szocialista és a kommunista embertípus között; végül azért 

akadt hazugság is, például, hogy miért is fejlettebb a szocializmus. Az időt-

lenség és az idétlenség összefonódott, ennek folytán az évek is egybefolytak. 

Csak azt lehetett érezni, hogy az ember mindjárt átlép az öregkorba, nyugdíjba 

megy, és nem lesz mit elmesélnie.

 A felnőttek körében volt azért valami alapja az időszámításnak: a három-

évenkénti nyugati útlevél. Ez tagolta az életet a kicsit jobb módúaknál: „Még 

két év, és újra mehetünk.” A fi ataloknak még ilyen fogódzó sem adódott. Az 

egyéni életnek azért megvoltak a maga szakaszai. Én Budapesten kezdtem az 

egyetemet, amelyet Eötvös-kollégistaként végezhettem el. A kollégium belül 

szintén időtlenséget mutatott, de másfajtát. A könyvtárat a maga majd száz-

éves berendezésével, az ott őrzött kulcsregényekkel, melyekbe régi kollégisták 

ceruzával beírták a hősök valódi nevét. A falon ott voltak a donátorok olajban 

festve, a lépcsőházban Raffaello Athéni iskola című festményének másolata. 

Nagyapám is Eötvös-kollégista volt, jogot formáltam ehhez az örökséghez. Ott 

bátornak is lehetett lenni, gyávaságunkat az igazgatóra ruháztuk, akit időn-

ként megruháztak a hatóságok rendesen. (Mert nem vette zár alá az összes 

írógépet a minden évben kegyetlenül visszatérő, az időtlenségen belül a titkos 

mítoszt alkotó nap, október 23-a előtt. Később tudtam meg, hogy szigorú hol-

land protestáns hagyomány szerint vasárnap még a tyúkokat is el kell zárni a 

kakasoktól. Mindenkinek van hagyománya.)

 Az Eötvös Collegiumból hódítgattam Budapestet. Könczöl Csabával jártuk 

a még üres telkeken keresztül-kasul a Gellért-hegyet, Bódy Gábor tanítgatott 

a hetijegy előbbre lyukasztatására (udvarolni kell hozzá a kalauznőnek), Kósa 

László mutatta meg Bibó István akkor még csak folyóiratokban rejtező ta-

nulmányait. Fontos élményem volt, hogy Szegedhez viszonyítva az 1960-as 

évek Budapestje mennyire „liberális”. A fi atal egyetemistát, a kis senkit em-

berszámba vették, nagyobb volt a szabadság(érzet), kevesebb a félelem, egy-

általán kevesebb volt itt mind a rosszindulatú, mind a megfélemlített ember. 

Az egyetem sem volt olyan rossz, mint most hirdetni illik. Tartással rendelkező, 

komoly tudományú professzorokkal lehetett találkozni. (Sőtér például az Iro-

dalomtudományi Intézetet is igazgatta, amely albérlőként máig ott van az Eöt-

vös Collegiumban. Ma sem lepődnék meg öreg Moszkvicsán, ha egyszer csak 

ott parkolna a Ménesi úton: hát újra bent van az öreg…)
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 Az egyetemi hallgatók is érdekes társaságot alkottak. Filozófi a szakra jár-

tam, életemben először láttam ott meggyőződéses (alkalmanként ultra-) balol-

dali (hithű marxista) diákokat, akik persze inkább a nyugati diákokra hajaztak, 

semmint itthon „a konkrét helyzet konkrét elemzésével” foglalkoztak volna, pe-

dig ugyebár Lenin ezt követelte volna meg. Mindaddig, amíg Lukács Györgyöt 

összekevertem Túrós Lukáccsal, sokat tanultam tőlük. Azért a vietnami háború 

elítélésében mindvégig egyetértettem velük.

 Dolgozni („kutatni”), tagadhatatlanul némi szerencsével és jóindulattal, a 

Történettudományi Intézetben kezdtem, majd a budapesti egyetem egyik tör-

téneti tanszékén folytattam. Aki akkoriban bekerült egy ilyen munkahelyre, 

nyugdíjig ott maradhatott, még azt sem vették észre, ha nem csinált semmit. 

Az időtlenség folytatódott. Minden biztonságos volt és kiszámítható, az életben 

egyebütt is. Igényeltem telefont, kilenc év múlva meg is kaptam. Befi zettem a 

Trabantra, hét év múlva az is megjött. Megnősültem, „beszálltunk” egy társas-

házba (ez a „beszállás” is lassan feledésbe merülő Kádár-kori kifejezés!), négy 

év sem telt bele, és készen lett. Tíz év kollégium és albérlet után tizedik bu-

dapesti lakásom véglegesnek bizonyult. És volt a lakásomban az a lenyitható 

ajtajú NDK-s turmixgép!

 Az időtlenségben persze a szellem azért repkedhetett. A Történettudomá-

nyi Intézet nevezetes „gyerekszobája”, ahova persze az idősebb nemzedék is 

bekéretőzött, az 1970-es években remek csevegések és viták színtere volt. Ide 

még 1956 szelleme is visszatért, Szabó Miklós személyében, aki néhány pohár 

után maga elé motyogva mondva: „Úgy érzem, már csak én őrzöm a lángot…” 

(Bizony, volt benne némi igazság.)

 Persze az időtlenség távlatában lényeges és lényegtelen nem vált külön. Az 

1971-es Király István-féle vita a „mindennapok forradalmiságáról” éppúgy élénk 

érdeklődést váltott ki, mint a marxizmus legutolsó divatjai – és persze volt egy 

állandó, stabil csevegési pont: „Mit csinál az Aczél?” Vagyis kit fogadott, kit bí-

rált, kivel szakított, kiről referált Kádárnak, kinek engedett, kit tiltott be, hova 

ment el, hova nem ment el, miről viccelődött a magyar kultúrpápa, továbbá be-

szélgetéseiben kinek a neve jutott eszébe, kinek a neve nem jutott eszébe. Így 

visszatekintve mindent tudtunk Aczélról, azt, hogy Illyéssel vacsorált a múlt hé-

ten s hogy mi volt a menü, s hogy tréfálta el a költő kérdéseit az erdélyi ma-

gyarságot illetően. (Hogy honnan tudtuk mindezt, ma már fogalmam sincs.)

 A már-már mitikus fi gura egy szerkesztőség, a „régi” Mozgó Világ szerkesz-

tősége tagjaként velem is foglalkozott. („Én még láttam a nagy Lenint.”) A folyó-

irat három boldog éve úgy 1981–1983 között ma már köztörténet, legalábbis a 

művelődéstörténet része. Számomra is boldog időszak volt. Megmozdult, moz-

gott a világ. A tucatnyi kiváló emberből, kortársaimból álló szerkesztőség tag-

jaként kiléptem az időtlenségből (mert a történészként rám bízatott múlthoz 

való viszony egy másik történet). Az alkotás, változtatás öröme fogott el ben-

nünket. Közelebbről megismertem a magyar szellemi élet kiválóságai közül, 

akiket már ismertem, újak jöttek hozzá, még kevéssé ismert kortársak és nagy 

öregek, külföldi magyarok. Amikor azután szellemi hullarablók foglalták el a 

szerkesztőséget, évekig úgy éreztem, mint Bibó István, aki állítólag azt hagyta 

meg, hogy sírkövére azt véssék: „Élt 1945-től 1948-ig.” Nekem meg járt volna 
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ez az 1981–1983-as véset. (Furcsán mutatott volna a szolid szegedi családi sír-

helyen, hogy akadt valaki e körben, aki egyáltalán – élt.) Aczélból maradt egy 

beszélgetés.

 Az időtlenség valahol 1987 vége felé megszűnt. Sokan kérdezték már, hogy 

hogyan is keveredtem csekélyleg az eseményekbe, legalábbis a rendszerváltás 

nagy szereplői mellé. Sokukat ismertem, de nem ők hívtak el. 1987. nyár végén 

tértem haza külföldi ösztöndíjból. Egyik nap Wartburgommal (mert közben a 

Trabantot Wartburgra cseréltem!) pöfögtem hazafelé, bekanyarodva azon a vá-

rosmajori sarkon, amely Mészöly Miklós Film című művéből sokaknak ismerős. 

A közelben lakó mester meglátott a nyitott autóablakban, integetett – azt hit-

tem, hogy csak barátságosan üdvözöl, hisz rég láttuk egymást. Beült hozzám, 

s gyorsan elmondta, hogy „aláírásokat gyűjt” egy, az Országgyűlésnek szó-

ló beadvány számára, amely a honatyákat arra szólítja fel, hogy nagyon gon-

dolják meg a költségvetés tárgyalásakor, hogyan is szavaznak, mert a gazda-

sági-pénzügyi helyzet nagyon súlyos. Aláírtam. Ez volt a maga idején nevezetes 

„százas lista” (száz aláírója volt). A többi aztán szinte jött magától. Az MDF meg-

alakulása, Antall kitüntető fi gyelme (akit mint történészkollégát ismertem), az 

MDF külügyeiben, majd az „igaziban” való lótifutáskodás, nagykövetség.

 Sajnos erről az átalakulási periódusról nem vezettem naplót. Emlékeim sze-

rint itt az események gyorsabban pörögtek, mint gondoltam (csak én ezt be-

vallom, míg mások nem). Főleg az orosz jelenléte miatt számoltam lassú, evolú-

ciós fejlődéssel. A háromoldalú tárgyalások (nem tévesztendő össze az Ellenzéki 

Kerekasztallal!) megindulásakor (1990 júniusa) már látszott, hogy felgyorsulnak 

az események. Jobb híján – nem volt elég „káder” – engem is beleraktak a 

6. sz. alkerekasztalba, amely az erőszakszervekkel, azok megszelídítésével fog-

lalkozott. Ott üldölgéltem és okoskodtam Szabó Miklós, Jancsó, Bozóki, Vitézy 

és mások oldala mellett. Aztán beöntöttük a túloldaliakkal kialkudott egyez-

ségeinket a főbizottság elé. (Emlékszem, amikor a titkosrendőrség illetékese 

biztosított arról, hogy nem vagyunk megfi gyelve, lehallgatva. „Hazudnak, persze 

hogy hazudnak – mondogattuk egymásnak [nem tettük hozzá, hogy csak este, 

mert akkor voltak a tárgyalások] –, de nincs mit tenni, kompromisszumra kell 

törekedni.” Aztán adtak a kompromisszumnak, jött a híres Duna-gate.)

 Azóta sincs megállás, múlik és zajlik az idő. Külszolgálati diplomatáskodások 

(1992–95; Pretoria, 1999–2002; Hága) után visszatértem az egyetemre, ahol 

azóta is reform reformot követ, ott sincs megállás. Előbb elnevezés nélkül, csak 

úgy parasztosan „reformok” jöttek, azután a kreditrendszer, majd a bachelor, 

még később a master és a búr-, a búr- a búrkalappal. Azt ki sem lehet szá-

molni, hogy egy tanár hány egyetemi rendszerváltást él meg, egy diák is leg-

alább hármat (például tandíj, tandíjmentesség, megint tandíj). Pedig az egye-

tem még nyugodt sziget ahhoz képest, ami az országban zajlik!

 Hogyan éltem meg az elmúlt ötven évet? Szüleim közben meghaltak, gyer-

mekeim felnőttek, unokáim vannak. Egészségem meglehetős. Ez a legsajátabb 

magántörténetem alkalmasint más korban, más rendszerben is így zajlott vol-

na le. Talán az a furcsa, hogy a nagy kavargásban nem vesztem el. Azonos ma-

radtam önmagammal.


