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FE KE TE VIN CE

Nagy mo no lóg

Az tán le hí vat tak a Nép ta nács hoz, hogy mond ja el szé pen az elv társ, mi kor adott túl a 
bi cik li jén, és men  nyi ért tet te, me’ hogy azt nem sza ba dott vol na, me’ ugye, az is, ugye, 
ál la mo sít va volt, és hát ugye, köz va gyon. Mond ja csak el szé pen, sor já ban, ho gyan is adott 
túl az ér té kes, kis kö zös sé günk szá má ra kü lö nö sen ér té kes jár mû vön, és azt is me sél je el, 
szé pen, sor já ban, hogy mi ért épp egy szom széd fa lu si ku lák nak ad ta, és hogy mi a vé le mé-
nye ar ról, hogy ez után ki tõl fog ják majd köl csönven ni az elv tár sak, ami kor a köz sé günk höz 
tar to zó fal vak ba sze ret né nek meg gyõ zõ út ra men ni. Ezt mond ja meg ne künk az elv társ, és 
ne fél re be szél jen meg han da ban dáz zon, me’ úgy is tud juk mi, hogy hon nan fú a dör gés. 
Tud juk mi, hogy ez ál lam el le ni szer vez ke dés, hogy ez egy sze rû en, hogy is mond juk, hogy 
ért he tõ le gyen, sza bo tázs. Meg sza bo tál ta kis kö zös sé günk lel kes mun ká ját, meg sza bo tál-
ta a kol lek tív be va ló be lé pést, meg sza bo tál ta a meg gyõ zést. És le het, hogy me le ge van 
az elv társ nak ab ban a vas tag bun dá ban meg kucs má ban a for ró kály ha mel lett, de csak 
iz zad jon, csak le gyen me le ge, mert ne künk is me le günk lett hir te len, ami kor fény de rült 
alan tas tet té re. Me’mit gon dol, hogy mit szól nak majd a fen ti ek? Azt gon dol ja ta lán, hogy 
he lye sel ni fog ják? Nagy sze rû, Antalka elv társ, egy sze rû en nagy sze rû, hogy alá teccett ás ni 
a komonizmust, hogy sza bo tál ni teccett min ket, nagy sze rû, hogy túl teccett ad ni a kö zös-
be szá mí tó, a köz va gyon nak szá mí tó bi cik li jén, és el teccett azt ad ni egy szom széd fa lu si 
ku lák nak. Csak így to vább elv társ, me’ így épít jük a szo ci a liz must, így ha la dunk he lye sen 
a rö gös úton, így lesz be lõ lünk va la ki, ha meg sza bo tá lunk. És azt is tud juk mi, Aká cos elv-
társ és Bruma elv társ, hogy nem csak pár tunk el len, ha nem el le nünk is irá nyult ez az egész. 
És azt is tud juk, hogy ami kor meg teccett kap ni ezt az idé zést, mit tet szett mon da ni. Hogy 
ká rom kod ni teccett, hogy olyan „öröm” ke rí tet te ha tal má ba, hogy azon nyom ban le teccett 
ten ni a vé sõt és a ka la pá csot, a kis lá nya ál tal vitt ele mó zsi át el fo gyasz tat la nul vis  sza teccett 
pa kol ni a tás ká ba, és dé li egy óra kor, a mun ka nap kel lõs kö ze pén – elég gé el ítél he tõ mó don 
– ha za teccett men ni. Il let ve nem is ha za, ha nem – nem egy iga zi elv társ hoz va ló vi sel ke-
dést ta nú sít va – be teccettünk ül ni a bo de gá ba, a korcsomába, és ott egész es tig teccettünk 
in ni, és csú nya dol go kat teccettünk ki a bál ni, meg ir re den ta nó tá kat teccettünk éne kel ni. És 
azt is tud juk, hogy a szom széd ját, aki dá kó-ma gyar nak ne vez te ma gát, mo lesz tál ni teccett, 
és elég gé nem elv tár si as mó don po foz kod ni is teccett ve le. Min dent tu dunk, elv tár sam, min-
dent, de min dent. És jó lesz, ha be vall ja azt is, hogy tu laj don kép pen ki vel szer vez ke dett, 
ki volt az, aki fel biz tat ta az elv tár sat er re a bor zal mas cse le ke det re, és hogy kik van nak e 
mö gött a va la ki mö gött, kik azok, akik a fa lu ban kis kö zös sé günk, lel kes és oda adó mun kát 
vég zõ elv tár sa ink el len, és el le nünk is, úgy mint Aká cos elv társ meg Bruma elv társ el len 
is uszí ta nak. Az vol na a jó, ha el mon da na min dent, mert mi úgy is tud juk, csak az elv társ 
be csü le tes sé gé re, tisz tes sé ges sé gé re, ge rin ces sé gé re va gyunk kí ván csi ak, az elv társ szá já-
ból sze ret nõk hal la ni az igaz sá got. És ar ra is gon dol jon az elv társ, hogy csa lád ja van, ap ró 
gyer me kei van nak. Gon dol jon a jö võ jük re, gon dol jon ar ra, hogy jó do log lesz-e ne kik egy 
áru ló gye re ke i nek len ni, jó le het-e ne kik ez zel a bé lyeg gel in dul ni a komonizmus út ján. És 
ar ra is gon dol jon, hogy bár mi kor bár mi meg tör tén het, és mi jó elõ re fi gyel mez tet tük, mi 
meg mond tuk, mi fel hív tuk a fi gyel mét, úgy hogy ma gá val vol tunk, mi szo li dá ri sak vol tunk 
ma gá val, és ezt vár juk el mi is cse ré be, csu pán ezt, hogy szo li dá ris le gyen, s el mond jon 
min dent, min dent. Ha el mond ja, mit tett a bi cik li vel, le het, hogy meg ús  sza ke vés sel, de ha 
nem mond ja el, még ki tud ja, mi meg nem tör tén het. Be is me ri, be vall ja, és kész. Me’ mi ren-
des em be rek va gyunk ma gá val. Mi az elv társ ér de ké ben be szé lünk. Azért va gyunk, hogy 
meg ért se vég re, hogy mi a sa ját ér de ke, s azt is, hogy nem szó ra ko zás ból ül itt ma gá val 
szem ben sem Aká cos elv társ, sem Bruma elv társ im már tíz órá ja eb ben a ret te ne tes for ró-
ság ban. Me’ ne künk is van tü rel mi ha tá runk, ne künk is van tü rel mi zó nánk, amit nem il lik 
meg sér te ni, ami nek a ha tá ra it il lik tisz te let ben tar ta ni. És csak így, ba rá ti lag mond juk, mint 
em ber az em ber hez, fér fi a fér fi hoz, hogy a tü rel münk bõl ki fogy ha tunk egy szer, és ak kor 
az be lát ha tat lan kö vet kez mé nyek kel jár hat. Nem fe nye ge tés ként mond juk, csak fi gyel mez-
te tünk, csak óva in tünk, csak az elv társ ér de ké ben be szé lünk. És ha nem mû kö dik ve lünk 
együtt, ak kor a kö vet kez mé nye ket nem fog ja meg kö szön ni az elv társ, nem fog ja az ab lak-
ba ki ten ni az elv társ, nem fog ja el fe lej te ni az elv társ, nem fog tánc ra per dül ni örö mé ben 
az elv társ, míg él, ad dig fog ja em le get ni, s még a gye re kei is, és a gye re kei gye re kei is, és 
azok nak a gye re kei is. Úgy bi zony.


