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Hogyan lobbyzzunk az Alföldért?
(3. oldal)

Hogyan készülnek az alföldi
megyék a világkiállításra?

(10. oldal)

A KOR FAL ARA

Az időskorúak életviszonyai
(18. oldal)

A majdnem megalakult Jászkun
Köztársaságról

(21. oldal)

Zalán Tibor

(Te kommunista!)
Te pedig a kommunistákat véded - nevet a szemembe

ravaszkásan a barátom, akit legalább tíz éve ismerek és
szeretek, akivel annyi mindent éltünk át együtt. Mennyi
mindent? Hál annyit, s ha hatványára eme'jük ezt, akkcr
sem sok, túlzás, vagy modor, vagy micsoda (ehhez hí^on-
ló). Nem póz, mert volt az átéléshez kellő kényszer és
elgyötört terep. Mondom ezt, aki meglehetősen gusztusta-
lannak és gyávának és olcsónak tartja az eluralkodott

bolsizást, kommunista-cikizést, gúnyt és humort, noha az
alapjait sejú és a létjogával tisztában van. Aber - mondja
egy másik nyelv - nem teljesen mindegy, kiknek a szájából
hangoznak el ezek a szellemességek, élességek és élcessé-
gek, 'eleplező kijelentések. Sajnos, uraim, vannak szemé-
lyek, akikkel még a legszentebb dologban sem vagyok
hajlandó közösködni - inkább támadjanak, ítéljenek, le-
gyintsenek, csalódjanak—kell most elmondanom. Mondják
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Folytatás az 1. oldalról

akár, hogy a kommunistákkal fújok egy követ. (Lám, a múlt
követ, hiába a rendszerváltás, akkor is, most is, vagy
idomulsz, vagy gyanú és megjegyzések, találgatások, sőt.)
Nézek a szemébe vissza, a nevetésébe talán, annak a
közepébe, s megpróbálom átgondolni, miért is védem én a
kommunistákat. Mert eszemben sincs védeni őket. Akkor
meg mi szerint védem mégis a kommunistákat? És védem-
e őket? Vagy csak nem támogatom az ellenzéket az elvárá-
soknak megfelelő szinten? De álljunk meg itt egy szóra, ha
lehetne. Hogy kik az ellenzék és kik a kommunisták (akiket
én, ugye, védelmezek éppen), ezt meg lehetne-e tudni,
véletlenül. Mert akkor mindjárt határozottabban válaszol-
nék a barátom pikírt megjegyésére, legalább védekeznék,
mert manapság nehezebb elképzelni kompromittálóbb
megjegyzést, mint hogy valakinek valami - mindegy, hogy
mi - köze van a kommunistákhoz, úgymond, pozitíve.
Márpedig a védelem köztudottan pozitív hozzáállás, akkor
is az, ha az ember fizetett védője valamikinek, nekem pedig
még csak nem is fizetnek azért, hogy - barátom mondja -
védem őket.

Az én dilemmám nyilván az, hogy nem tudok kormá-
nyonlévőségben gondolkodni. Értem ezen a hivatalos ellen-
zékiséget is. Mert, ugye, manapság azt mondja a hivatalos,
hogy voltak a kommunisták, s akik ma vannak, azok
mind-mind a kommunisták ellen voltak ezelőtt, tehát ők
voltak az ellenzék. Hm. (Megint az előző AFORKALÁRA
dilemma a partizánokkal.) Ncmármost, ha ennyi ellenzéke
volt a kommunistáknak, hogyan nem bukott meg korábban
a diktatúrájuk? (Kérdésem: ezzel a kérdéssel most őket
védem?) De nem szívesen kalandoznék el az alapkérdéstől,
kik is ma a kommunisták? Fontos figyelmeztetés: a kérdés
nem úgy hangzott, kik ma is a kommunisták! S ha belegon-
dolunk, nehéz felvetés ez az előző. A kommunistákat
leginkább úgy lehet behatárolni - elhatározni - (ez a
rájukbukkanás egyetlen esélye), hogy azt derítjük ki, kik
nem-kommunisták. A módszer ugyan régimódinak feltűnő,
megélt egy-két, egymásnak állítólag irgalmatlanul ellent-
mondó rendszert, de kiállta a nagy (és piti) idők próbáját,
ma is alkalmas arra,hogy kizárjunk, megbélyegezzünk,
tönkretegyünk vele, hogy vazallusok és karrieristák előtt
nyissuk meg általa a korlátlan lehetőségek távlatait, hogy új
boszorkányperek máglyáit lobbantsuk segítségével lángra.

Mert kezd mind nyilvánvalóbbá lenni, hogy aki nem
fogadja el az újabb játékszabályokat, az a kommunista.
Mert kétféle játékszabály van. Ez a demokrácia a játékban.
Az egyiket a kormány(-ellenzék) írta a társasjáték dobozá-
nak belső fedőjébe, a másikat a kormány(-ellenzék) hivata-
los, elfogadott, a társasjáték-gyártásba bejegyzett ellenzé-
ke. Aki majd kormány lesz, vagy az szeretne lenni, hiszen
válságprogramokat dolgoz ki. Akkor majd ő, azután pedig
viszont. Át kell látni, hogy ez a jó, az építő, az előrevivő.
Aki ezt nem látja át, az kommunista, legalábbis szimpati-

záns. Eh, de ismerős logika. Volt ennek hard és volt soft
változata. A hard az volt, aki nincs velünk, az ellenünk van.
A soft, aki nincs ellenünk, az velünk van. Ostobaság,
dörmögök, ezeken már rég túlléptünk. Nem léptünk túl. A
játék társadalmi méreteket ölt, túllicitálva a vezetők szélső-
ségeseit. Viselkedjünk úgy, hogy ne kelljen ránk azt mon-
dani: te kommunista! Itt vagyunk a demokrácia küszöbén,
Európa küszöbén, a küszöb küszöbén toporgunk. Talán
emiatt - szeretném azt hinni, hogy valóban ez az oka -
történik ilyen narcisztikusan és kritikát nem ismerőén az a
valami, amit rendszerváltásnak neveztek el a köztudat
számára. Arra már gondolni sem merek, hogy azért alakul
mindez így, ilyen türelmetlenül és agresszíven és ismerő-
sen, mert az átalakítás prófétái abba az iskolába jártak, ahol
a hatalom megtartásának, elérésének módszereként a tole-
rancia száműzését jelölték ki elsődleges feladatul. (Szándé-
kosan nem írtam iskolákat, nehogy valaki félreértse, amit
mondani akartam és a közoktatást okolja a hatalmi anomá-
liákért.)

A kérdés jogos, melyik kijelentésemre mondta a ba-
rátom, hogy általa a kommunistákat védem. Nevetséges
állítás, de nem emlékszem rá. Mert nem volt fontos állítás.
Ha cinikus akarnék lenni, akkor most rögtön azt monda-
nám, a kultúra megőrzéséről és támogatásáról volt szó.
Arról lehetett, nyilván. Vagy a rádió alelnökeiről, vagy a
tévééiről, vagy egyáltalán, az újabb, irányított (tehát ellen-
őrzött) kultúra körüli hercehurcákról. Hiszen mindegy is. A
kultúra általános halódásában - tudom, ezt nem szeretik
hallani ellenzékből jött vezetőink (az ördögbe is, de megun-
hatták a protestálást a hosszú ellenzéki időszak .alatt -
melynek azért voltak napfényes oldalai is, átmenetileg,
unaloműzőleg - ha másoktól már képtelenek elviselni), az
ember önkéntelenül is arról kezd el beszélni, hogy voltak
idők, amikor nem haldoklott a kultúra. S milyen furcsa
kreatúra a művész: ezekben, a nem haldokló időkben arról
álmodott, hogy jön majd egy nem kommunista időszak,
demokratikus intervallum, amikor a nemhalódás életbe
csap át. Lehet, e beszélgetésben én szomorúan és hitetlenül
tagadtam ennek az életnek az elkövetkezését, a csíráját sem
láttam-látom (most is valószerűnek tartom, hogy nincs is
neki ilyesmije). Szóval az aggaszt, felebarátaim, hogy ha
a kultúra védelme, az emberi értékek védelme, az értük
aggódás kommunista gesztusnak minősül, ha a kritika és az
elégedetlenség kommunistaságnak számít, ha az értékekre
visszaemlékezés kommunista-védelemnek számít, hová ju-
tunk el. Újra kezdődnek a könyvégetések, a megsemmisíté-
sek, a besározások, a kompromittálások...

Azt kellene mondanom, dacosan és meggondolatlanul,
akkor inkább valóban a kommunisták. De nem, ez hülye-
ség. Soha többé ők - ők se. Nincs mese, egyedül kell
továbbmenni. Továbbra is - egyedül.
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