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A szabadság rejtett ösvényei
Szubjektív eszmefuttatás a párhuzamos társadalmak lehetőségeiről

Mire eljött kilencvenkettő nyara, minden korábbinál mélyebb gödörben találtam magam. 
Noha egészségi állapotom sem volt rendben, nem ez izgatott elsősorban, hanem ellehetetlenült 
egzisztenciális helyzetem. Jóformán egyetlen megélhetési forrásom maradt -  a két évvel ko
rábban megállapított nyugdíjam 60 százaléka. Az összegszerűséget tekintve a közhelyes szlo
gen illett rá: a megélhetéshez kevés, az éhenhaláshoz sok. S a napi létezésnek még e módfelett 
csekélyke bázisát is bizonytalannak éreztem: a nyugdíjat két évre állapították meg, s határozatba 
foglalták, hogy a további folyósítás egy újabb felülvizsgálat eredményétől függ. Kitéphetetlen gyö
keret eresztett bennem a fóbia, rossz passzban vagyok, s ezért lehetek akár félholt is, a nyugdíjat 
meg fogják tőlem vonni. A kívülálló számára a dilemma feloldása roppant egyszerűnek tűnik: va
lakitől, aki jártas az ilyesmiben, meg kell érdeklődni, mire számíthatok, esetleg mi a teendőm. Igen 
ám, csak közben lakóhelyet váltottam, az ország egyik sarkából a másikba költöztem; depresszióm 
jóformán megakadályoz a bizalmasabb kapcsolatok szövögetésében, de az elegendőnél máris több 
tapasztalatom van a tekintetben, hogy a frusztráltságot afféle lelki leprának tekintik az emberek: 
ha pokoljárásaimról hallanak, zavarodottság lesz rajtuk úrrá, s legszívesebben az utamból is kitér
nének, netán attól tartva, hogy a kudarcos élet fertőző miazmát áraszt magából. Ha pedig meg
próbálom őket gondjaimmal terhelni, mielőtt sietve tovább állnának, fogaik között szűrve a szót 
vetik oda a jótanácsot, hogy forduljak az illetékes hivatalhoz. Nem várják meg a választ, hogy épp 
a hivatal esetleg vesztemre működő figyelmét nem kívánom fölkelteni. Mondom, akkoriban vi
szolygást keltő kiütésesként éltem meg a helyzetet, aztán rájöttem, hogy mások távolságtartó gesz
tusának sokkal prózaibb okai vannak: reflexeik, mi több, tapasztalataik arra intik őket, hogy a ma
gamfajta kölcsönkér, pumpol, tarhál, könyöradományokért esedezik. S nem várhatom, hogy fel
tételezzék: személyem a megnyugtató kivétel; sokat adok arra, hogy a bugyrok legmélyén is meg
őrizzek valami tartásfélét.

Mást nem tehetvén, készülök a legrosszabbra: ha bekövetkezik, ne érjen váratlanul. Töp
rengésem egyszerre két irányban mozdul: az egyik a jövedelemgyarapítási lehetőségeket, a 
másik az életvitel költségcsökkentési módozatait próbálja körbetapogatni.

Az előbbi, egy vállalkozói dinamikus program felől nézvést, akár szánalmasnak is volna 
nevezhető; életem java az újságírás és a folyóiratcsinálás vonzáskörében telt el, nyilván ezek-
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hez értenék a legjobban, de státusz -  legalábbis számomra -  se égen, se földön, esetleg "kül- 
sőzhetnék", annak minden kiszolgáltatottságával együtt. Nehezíti a helyzetet, hogy ahová köl
töztem: falu. távol a nagy településektől. Maradna az irodalom, dehát verset ki olvas manap
ság, a prózában a Tiffany-k és a Juliák tarolnak, meg a sok hasonló broadwayi tünemény. Ho
gyan versenyezhetnék ezekkel? Azaz, hogy nagyon is tudnék vetélkedni, ámde épp ezért sem 
eresztenek közelébe az iparnak. Itt monopólium van, kérem. A rágógumi-kultúra egy ember
öltőn át is bírja pénzzel és szusszal, s akkor az övé a terep, a piac mindenestül. Ereszkedjünk 
tehát lentebbi körökbe; végigtekintek kiterjedt, ámde kopár, ekét-kapát időtlen idők óta nem 
látott portámon, kecsketenyészet körül forog a vonzalmam, ólakat kéne építeni, de egy jól mü
veit kert is ellátna sok-sokféle élelemmel. Ezerszer inkább ez, mint elmenni mosószer-ügynök
nek, vagy felülvén az Expressz-hirdetéseknek másfajta vigéckedésre adni a fejem. Ilyen csa
likra már nem harapok. Még napszámosnak is szívesebben elmennék, idénymunkásnak, de 
megroggyant egészségem miatt sajnos már ezt sem tehetem. A kert, némi állattartással kiegé
szítve, még mindig nagyobb vonzerőt jelent.

Akármerről nézem, ez bizony visszavonulás, hátrálás parasztőseim élet- és szokásrendje 
felé, s ha ez így van, célszerű ehhez igazítani az életvitel kiadási oldalát is. Nézzük tehát, mi 
mindent lehet lefaragni a civilizáltnak mondott, sőt nemrég még értelmiségi létforma velejárói 
közül. Tekintetem legelébb is a könyvespolcra esik; rezignált mosollyal gondolok vissza a 80- 
as évek közepére, amikoris kultúrpesszimizmusom mélypontján szinte a teljes szépirodalmi 
részlegtől "megszabadultam", s pár év sem telt el, már iszonyúan sajnálni kezdtem, leginkább 
a több mint 300 kötetes, a hazai és a világlíra javát tartalmazó versgyűjteményt, melyet már 
soha nem fogok pótolni; azt kell, hogy mondjam, fillérekért kótyavetyéltem el, a Művelt Nép 
furgonja jött ki tanyánkra az áruért, s amit végülis kaptam érte, a tízezer forintot sem érte el, 
azaz anyagi helyzetemen semmit nem lendített... Aztán, ’92 márciusában, amikor minden ko
rábbinál mélyebb agyagba döngölt a sors, előre nyögve a közeli költözés kényszeres nyűgét 
- noha még azt sem tudtam, az ország mely sarkában fogok kikötni -, közétettem egy pimaszul 
keserű szövegű hirdetést, fordulván az újgazdag sznobokhoz. Ha kellően mélyen nyúlnak a 
zsebükbe, már jöhetnek is a könyvtáramért... Nem jelentkezett senki. Mostmár ne is jöjjön; 
legalább lesz valami, ami emlékeztet előző életemre, mely messze nem volt fenékig boldogság, 
de volt egy körülmény, mely elviselhetővé tette: lehetett valamiben reménykedni. Magányos 
estéimen -  és melyik nem ilyen? -  tűnődhetem, hogy a két szobának az ikerlakással érintkező 
falain végigvonuló könyvespolc-rendszer a szellem fényűzése-e még, vagy inkább az értelmi
ségi önmegvalósulatlanság emlékműve?

Ez az egyetlen és utolsó magaslat, melyre azutáni éveimből még visszatekinthetek. S most 
szinte zuhanásszerű alábbszállás következik. A pőre kérdés ez: egyáltalán szükségem van-e a 
televízióra. Ha meggondolom, nem igazán. A hetvenes évek végéről való a fehér-fekete kép
ernyős készülék; ilyet már nem sok helyen működtetnek, a hír- és hírjellegű műsorokon kívül 
mást nem nézek -  akkor meg minek? Lám, a napilap olvasásától is mily „fájdalommentesen” 
megszabadultam! Mert már ez is a költségek lefaragása jegyében történt. A következős lépés:
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a televízió száműzése. Marad a ceruzaelemes zsebrádió, naponta egyszer-kétszer meghallga
tom a krónikát, s még mindig szinkronban maradok a világgal. Már amennyire ennek egyál
talán szükségét érzem.

A civilizált világból való igazi kifarolás csak ezután következik. Merészelem megkérdő
jelezni a modern életnek nem csupán a dekórumait, hanem az ún. alapszükségleteit. A villany
ról van szó. Ha nem szolgál másra, csak világításra, miért ne pótolhatnám azt a hagyományos 
mécsessel? Vagy főleg a gázharisnyás világítással? Avagy miért kell órákat rostokolni ébren 
napszállta után ? Szüleim télen, mikor már villanyunk, sőt rádiónk is volt, este nyolcnál tovább 
nem maradtak fönn. Mi rossz lehet abban, ha az ember télen kétszer annyit alszik, mint nyá
ron? Ez is egy olyan póráz, mely visszavezethetne bennünket a természetes életmódhoz. Sok 
a kérdőjeles mondat, úgy látszik, kissé nehezen barátkozom a villanynélküli élet gondolatával. 
Ráadásul a gondolat hátterében ott mocorognak azok a lelemények, melyek a szél- vagy a nap
fény-energia felhasználásával lehetővé teszik a házi áramtermelést és -tárolást. Ezek azonban 
túl költségigényes befektetések, mostani helyzetemben komolyan nem gondolhatok rájuk. In
dokoltabbnak látszik hűséges konyhai segédeszközöm, a fagyasztóval kombinált hűtőszekrény 
"kiváltása". A keményebb téli fagyok lehetővé teszik a fagyasztást - mondjuk a padláson -, 
máskülönben erről a tartósításról is le kell mondani. Nem nagy ügy. Portámon van kerekes kút 
(pillanatnyilag használaton kívül), a nyári hűtés kis kényelmetlenséggel megoldható. Ahogyan 
falusi-tanyasi eleink csinálták, s ahogy a módszert már az ókori civilizációkban is ismerhették. 
S itt adódik lehetőség az immár utolsó közszolgáltatás, a vezetékes vízellátás kiiktatására. 
Rendszeres használat által az ásott kút is jó vizet ad, ezt mindenki tudja, aki falun nőtt fel. 
Főleg, ha kellő mélységben van a víz, miként az én kutamban is. A vízkivételnek ezt a módját 
be kell kalkulálni az életvitelbe - ennyi az egész. S télen ha módom adódik hosszabb időre 
elutaznom, nem kell szoronganom, hogy uramisten szétfagy-e a vezeték, mire hazatérek.

Annyira koldus soha nem lehetek, hogy egy-egy palack gázra ne fussa, így konyhai főző
alkalmatosságnak megmarad a propán-bután. Az utcai szobába cserépkályhát kell csináltat
nom, erdővidéken célszerűbb fűtési megoldást nem ismerek. Hogy miből lesz tüzelőm, ha 
megvonják a nyugdíjamat? Hát Istenem, úton-útfélen lehet odvas tuskókat, rönköket, kiszáradt 
csonkokat találni, összeszedem tehát a mesgyék mellől -, értve úgyis, hogy a törvényes be
szerzés határvidékéről. Ki büntetné meg a gyűjtögető szegényembert? Ez a megoldás még 
messze nem tisztázódott bennem, de a gyakorlat majd kivajúdja a lehetőségeket.

Az életvitel redukciója, ami a lakhatást illeti, ezzel megtörtént. Hátra van még az utolsó 
dilemma: ha eladom az autót, ezzel növelem-e a mozgáskorlátozottságot. Gyakorlatilag aligha, 
hiszen a benzinköltség számomra immár megfizethetetlen, s végképp az lesz, ha nem kapok 
nyugdíjat. Az éves biztosítási díj helyzetemben pénzkidobásnak tűnik. Nem szabad tragikusan 
megélnem, hogy noha 1970 óta mindig volt valamilyen autóm, de egy szép napon megint nem 
lesz. Az új rezsim minden intézkedésével kinyilvánítja; aki csóró, ne tartson autót. Az autózás, 
mint a hajdani világban, a régebbi "átkosban", újból a gazdagok privilégiuma lett. E tekintet
ben a Kádár-rendszer demokratikusabb feltételeket teremtett: a kötelező biztosítást beépítette
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a benzin árába, s így az állampolgár azt érezhette: amíg kocsija motorját be nem indította, ad
dig nincs rá kiadása. Ennek vége. Eladom tehát az autót, s veszek kerékpárt. S egy ügyeskezű 
lakatossal csináltatok kézikocsit.

Látom magam, amint elnyűtten, borostásan, kopottas orkándzsekiben, gumicsizmásan ké
zikocsit húzok magam után a hegyi falu főutcáján. Hogy még pár évvel ezelőtt sem erre ké
szültem? Nekem ezt hozta a sors, másnak mást.

*

Miután így, gondolatban, legalább száz évet léptem vissza az időben, felötlött bennem, 
hogy ezt a mozdulatot akkor elkezdtem, amikor Békéscsabán kiterítettem magam elé az ország 
térképét: előttem a 93 ezer négyzetkilométer. Volt egy harmadik emeleti kétszobás lakótelepi 
lakás, amit csak én birtokoltam, s amiben mardhattam volna, annak ellenére is, hogy nem szí
velhetem a panelt, ámde képes vagyok értékelni: ha bárhonnan összefagyva, fáradtan megér
kezem, meleg lakás fogad, sőt már a lépcsőház is fűtve van. S ezért nekem a kisujjamat sem 
kell mozdítanom. Nos, azt tényleg nem, a pénztárcámat viszont annál inkább: csak a fűtésre 
elment volna a töredék nyugdíjamnak az egyharmada. S akkor van még a villany, a külön- 
külön órával mért hideg és meleg víz. valamint a közös költség. Akkor már inkább egy kertes 
otthon, a fővárostól 60-70 kilométernél nem messzebbre, s lehetőleg szép természeti környe
zetben. Nagyjából-egészében ez "bejött”. A lakótelepen a távfűtést nem lehet "kiváltani" - 
használni kell és fizetni érte keményen; egy kertes ház komfortjából bármi visszaépíthető.

S h a  jó l meggondolom, ezt a logikát követtem már 1983 elején is, midőn - akkor még csa
ládostól -, egy hatodik emeleti kétszobás panelt cseréltem el egy helvéciai tanyára. Akkor a 
tanyasi komfortnak nem a le-, hanem a minél jobb kiépítése foglalkoztatott, ám mégis nagy 
fellélegzést jelentett számomra, hogy leválhatok a városi közművek köldökzsinórjáról. Akko
riban komolyan tartottam attól, hogy a bolsevista hatalom, egy azidőtájt már bármikor bekö
vetkezhető társadalmi nyugtalanság esetén - manapság az ilyesmit nevezik polgári engedetlen
ségnek -, a közszolgáltatások megvonásával, vagy annak csak kilátásba helyezésével zsarolja 
a városi lakosságot. Ilyen szempontból a leginkább sebezhetőek a modern lakótelepek lettek 
volna. Kósza hallomásként jutott el hozzám, hogy a lengyeleket csakugyan riogatták ilyesmi
vel a katonai puccs bekövetkeztekor...

*

Nyugdíjamat -  levonással terhelten -  változatlanul kapom, az elképzelt programból úgyszólván 
semmit nem valósítottam meg; biciklit vettem, a kocsit azonban nem adtam el, bár igen könnyen 
meg tudnék szabadulni tőle, ha jelentkezne egy erőszakos vevő. Cserépkályhám idejében elkészült, 
s az bizonyos, hogy immár életem végéig jól megleszek etázs-, vagy cirkofűtés nélkül.

Megnyugtató mindazonáltal, hogy a program bármikor mozgásba hozható, s egyáltalán
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nem úgy élem meg, mint afféle szükségállapotot.
Fatalizmusnál jóval több ez a lelki készenlét, s eddigi életem kíméletlen tapasztalata 

összepontosul benne. Igaz, hogy többnyire rossz sorsom vitt a jég hátára, de az, hogy nem 
pusztultam ott, ugyancsak nem másoknak köszönhető. Patrónusaim soha, sehol, semmilyen 
magas hivatalban nem voltak, kudarcaimat saját erőmre támaszkodva kellett túlélnem.

Midőn még szellemi energiáimnak teljes birtokában voltam, s ez eltartott jónéhány eszten
deig, nemcsak cseppent, csordult is némi pénz a tenyerembe, de minden takarékoskodási ösz
tönöm és neveltetésem ellenére szétfolyt az ujjaim közül. Soha sem tudtam ellesni, hogy má
sok hogyan csinálják, miként akkumulálnak, hogy abból tényleges gyarapodás, "felmutatható" 
vagyontárgy legyen. Szociográfusi vonzalmam külön is csábított a titok meglesésére, de mind
hiába: az önsanyargató güzülésnél, a körmönfont, raffinált umbuldáknál és a jószerencsénél, 
mint típusos eseteknél többet följegyezni nem tudtam. Ezek közül egyiknek sem kerültem a 
vonzáskörébe, így maradt a kisemmizettségbe torkolló józsefattilai keserű számvetés: "Elpa
zaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom." No igen: mindkét házasságomból jóformán 
a rajtamvalóval léptem ki, hiszen mégis csak a puszta életbenmaradás volt a legfontosabb. 
Amit fel tudok mutatni, az alig több a semminél. Annyi, hogy éppen van saját fedél a fejem 
fölött; ennek híján a hajléktalanság rémével kellene szembenéznem, ha még egyáltalán életben 
volnék. Egészében véve elmondhatom: nem volt szerencsém az anyagiakkal (sem).

Barátságot kötni a szegénységgel annyi, mint megbékélni a sorssal. A lázongás itt értel
metlen és nevetséges. A szemlélődés - beleértve az önön helyzetem szemlélését is - terméke
nyebb konzekvenciákhoz vezet. Már a rendszerváltás idején körvonalazódott bennem a kissé 
múltszázadi ihletésű allegória: a szabadság istenasszonya, miután elhagyja a győztes bariká
dokat, igyekszik mielőbb befeküdni a pénz ágyába. Ebből az a következtetés adódhatna, hogy 
a szabadság megvásárolható, s foka, minősége egyenesen arányos a pénzzel, a gazdagsággal, 
a vagyonnal. Ezer és egy köznapi tapasztalat igazolja, hogy ez nem egészen így működik. A 
sikeres és vagyonos vállalkozó általában nem akkor ül be a több milliót érő kocsijába, amikor 
kedve tartja, hanem amikor az üzlet valahová elszólítja. S hiába szeretne lezser és kopott far
mergöncöt magára húznia, nem teheti, mert az a közeg, ahová őt várják, igényli a jól szabott 
öltönyt, a csokornyakkendőt, s az egyéb "úriemberi" kellékeket. S a szabadsághiánynak ezek 
csak a külsődleges jegyei, a meghatározó tényezők az üzleti világ mélységi kapcsolatrendsze
rében helyezkednek el, melyek a kívülállók számára szükségképpen rejtve maradnak. Még az 
se tévesszen meg senkit, hogy vállalkozónk bármikor fogja magát, s New York-ba repül, mert 
nem tudhatjuk, hogy amikor a gép éppen magasba emelkedik, emberünk nem szívesebben 
menne-e titkárnőjével egy istenhátamögötti hegyi faluba.

Savanyú a szőlő? Ez bizony akkor is lehetséges, ha saját magamnak sem vallom be 
- ennyit mindenesetre tudni vélek a lélektanról. Fontosabb azonban, hogy személyiségem 
korlátait kellőképp ismerem, s miután egy bankszámlakivonattól csalánkiütést kapok, vál
lalkozónak aligha lennék jó, politikusnak nem felelnék meg, mert sem eléggé dörzsölt, sem 
eléggé aljas nem vagyok, művészi hajlamaim, melyek tömegek érdeklődésére tarthatnának
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számot, nincsenek; ezzel nagyjából ki is merítettem a jómódhoz vezető típusos lehetőségeket 
- a rendhagyó alkalmakról itt most ne essék szó s józan belátással, mi több, derűvel illik 
tudomásul vennem, hogy földi pályámat épp oly szegényen fejezem be, mint ahogy végigél
tem.

Mindezzel azonban árnyékban hagytam saját szabadságigényemet. S ez fölöttébb ké
nyes pont: semmi nem lenne jobban ártalmamra, mint az, ha ebben a dologban hazudnék 
magamnak. Itt végképp nincs helye semmi önáltatásnak. Az egyértelmű megítélésnél cél
ravezetőbb az árnyalt megközelítés. Azt mondhatnám, hogy a szabadságnak azok a szeg
mentumai, melyek extenzív kiterjedésűek -  azaz tárgyiak és interperszonálisak -  mindig 
is kínzó hiányt jelentettek számomra, s manapság még inkább ez a helyzet, miután éle
tesélyeim csökkentek azáltal, hogy közelítenek az alkonyat évei, de meg a világ is a sza
badság nagyobb ígéretével terhes, bárha ez az ígéret -  s a gyanú végigvonul mostani esz
mefuttatásomon - több tekintetben is illúziónak bizonyul. Létezik azonban a szabadságnak 
egy intenzív, a világ belső megéléséhez kapcsolódó szemgentuma, s jóérzéssel adhatok 
számot arról, hogy ismerem a lélek feltöltekezett állapotát: etekintetben mind a szabadság
élményeim, mind a -  kilátásaim elsőrendűek. Egyszerűbben szólva: belső integritásomat 
soha semmilyen körülmények között nem engedhetem megbontani, s tettem ezt nem egy
szer nyilvánvaló érdekeim ellenére. A börtön azon kevés dolgok sorába tartozik, melyektől 
eddig megkímélt a sors, ám eleget olvastam ahhoz, s hallottam élőszóbeli beszámolót is, 
hogy könnyűszerrel elképzeljem: az igazán erős lelkek a börtönviszonyok között élik meg 
a határtalan belső szabadság magasztos élményét. Feltételezem, hogy ez az adottságom te
szi lehetővé az életfeltételek zordabbá válásához való rugalmas alkalmazkodás fentebb 
részletezett módozatait, még akkor is, ha ezek többnyire megmaradtak az eltervezett prog
ram szintjén.

Önelemzésre bármikor kapható vagyok, minthogy az soha semmiféle lelki sérülést nem 
okoz számomra, épp ezért nem lehetek egy hajszálnyira sem részrehajló magammal szemben; 
a pszichikai ellenpróba ezúttal sem kerülhető meg: vajon nem a szegények örökös, s unos-un- 
tig ismert önvigaszának adtam-e helyt az imént? Vajon nem a "farkasok dala" üvölt-e ki a leírt 
szavaimból? A legjobb lelkiismerettel mondhatom, hogy nem, mindazonáltal a gondolkodási 
szigor kontrollja azért is indokolt, mert -  nem lévén Grál-lovag -  a kevésbé fennkölt érzü
letekkel (irigység, keserű lázongás, cinizmus) szemben csak részben vagyok immunis.

Annyi bizonyosnak látszik, hogy belsőleg megszenvedett szabadságomat, legalábbis köz
vetlenül, szegénységemből nem tudom levezetni. Ha pazar jómódban dúskálhatnék, az élet, a 
világ lényeges dolgairól nagyjából ugyanúgy gondolkodnék, mint most. A marxista közhely, 
miszerint a lét határozza meg a tudatot, esetemben csődöt mond. A küzdelemről, a fennma
radásról megfogalmazható nézeteim nem a kenyérharc hétköznapjaiban gyökereznek.

*

A szegénység és a szabadság egyáltalán lehetséges összefüggéseiben a premisszák, jobban
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mondva az ok és okozat rövidre zárása fölöttébb téves konklúziókhoz vezethet. Egy rosszul 
megragadott logikai lánc mentén haladva a munkanélküliek, de még inkább a hajléktalanok 
és a koldusok a legszabadabbak. Elképzelem, amint igen vaskosan és félre nem érthető módon 
tiltakoznának a feltételezés ellen az említettek, mint a témában leginkább érdekeltek.

Nemcsak erkölcsi, intellektuális bátorság is kellene ahhoz, hogy igazukat bárki kétségbe 
vonja. S alighanem időnek előtte kifogyna az érvekből.

A szóbanforgó páriákat a szociológusok a társadalmonkívüliség kategóriájába utalják. A 
szociológusoknak nem ez az egyetlen tévedése, bár talán a legkirívóbbak közé tartozik. Ha 
"társadalmon" a struktúrába való betagozódást értjük, akkor a kitaszítottak -  e szinonimával 
ellentében -  nagyon is belül vannak. Legalább annyira belül, mint a pasaréti villák lakói. Csak 
nekik a sors az ellenkező póluson jelölte ki a helyüket: nem a Pasaréten, hanem a főváros met
róállomásain. (Bár e kényszerű tartózkodás, mint „éjjeli menedékhely” megjelölése alighanem 
pontatlan; Budapest végülis nem Párizs, ahol a clochard-ok természetes mozdulattal rendez
kednek be éjszakára a földalatti vasút megállóiban. A budapesti metróállomások moszkvai 
mintára készültek: mutogatnivaló márványos oszlopcsarnokok, melyek emberi tartózkodásra - 
a szerelvények bevárásán túlmenően -  alkalmatlanok.)

A piacgazdaság koldusok, hajléktalanok, s persze munkanélküliek nélkül épp úgy nem mű
ködik, mint menedzserek és vállalkozók nélkül. A félreállítottakat mindenestül elnyelte a ka
pitalista struktúra, annak foglyaivá váltak, sorsukon változtatni már nem tudnak, s talán nem 
is akarnak. A pária-réteget a "létező szocializmus" is kitermelte, mondanám, hogy szándéka 
és programja, azaz ideológiája ellenére. Akkor még többé-kevésbé helytálló volt a társadal- 
monkívüliségbe történő sorolásuk. Ma már egyáltalán nem ez a helyzet.

A szélsőséges lepusztulás, a végletes pauperizálódás a mai magyar társadalom mind na
gyobb hányadát fenyegeti. Ez a jelenségek olyan összetett gubancát görgeti magával, melynek 
felfejtésétől itt eltekintenék. Témám szempontjából legalább annyira izgalmas az a jelenség, 
hogy a legszélesebb értelemben vett kisemberi társadalom, mely eddig még sikerrel elkerülte, 
hogy a nyomorszint alá süllyedjen, sőt bizonyos hányadában reális reménye van egy nagyon 
lassú felemelkedésre, rosszkedvű maliciával éli meg az utóbbi évek hazai változásait. Ugyanis 
szenvedő alanyként kell szembenézni azzal a példátlan történelmi szituációval, hogy a tény
leges demokratikus kibontakozás a szabadsághiány legenyhébb esetben is átmeneti fokozódá
sával jár együtt. Pusztán azáltal, hogy a szabadság realizálhatósága sokkal közelébb került - 
egy korábbi állapothoz képest -  a tárgyi feltélekhez, azaz a megvásárolhatósághoz, s mindez 
az életnívó tartósnak igérkező romlása közepette. Továbbá: a diktatúra, minden igyekezete el
lenére, nem volt képes lefedni az egyéni élet jelentős terrénumait, az intenzív lelki megélés 
felé mutatókat kiváltképp nem, ezáltal játék- és mozgásteret biztosított a teljesebb életet igény
lő személyiség számára, ugyanakkor a piacgazdaság mohóságánál és gátlástalanságánál fogva 
behatolt az élet legapróbb pórusaiban is, hogy a gondolkodás- és világképet a maga arculatára 
alakítsa át. Mindezeken túlmenően: a diktatúra nemcsak repressziót gyakorolt, de védelmet is 
tudott nyújtani az egyén számára -  tekintsünk el most attól, hogy ezt paternalista hajlandósága
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vagy inkább rossz lelkiismerete miatt tette ellenben a piacgazdaság sem kivételt, sem kí
méletet nem ismer.

Megkezdődött egy harsány és agresszív amerikanizálódás, legtotálisabb mértékben a kul
túra szférájában, mert innen remélheti -  joggal -  szellemisége hatékonyabb szétsugárzását. En
nek lényege, hogy elvben mindenki számára korlátlan a lehetőség az önépítésre, melynek emi
nens alkotórésze a meggazdagodás. S mindez természetesen a struktúrán belül! S mindehhez 
nem kell sem szaktudás, sem alaptőke, sem közgazdasági alátámasztás, csupán határtalan ön
bizalom, merész föllépés és fogpaszta-reklámot megszégyenítő vigyorgás. Íme, az amerikai 
"szép új világ" emberideálja, ki a sikerorientáltság jegyében skrupulusok nélkül sikkasztja el 
fejünk fölül az ózonburkot.

Hazai képviselői e mentalitásnak már megjelentek, s ez úgy terjed, mint a ragály a kö
zépkorban. Minap is a rádió reggeli műsorában megszólaltatnak egy könyvkiadói cégve
zetőt, kiből tizenkettő egy tucat, s mondja ám nagy garral, hogy csak lendületre és hitre 
van szükség, s akkor megy minden, mint a karikacsapás. Nem ismerős valahonnan a szö
veg? Dehogyisnem: "Elvtársak, nem támadhat olyan nehézség a szocializmus építése so
rán, amit le nem küzdünk, ha van céltudat és kommunista elkötelezettség." Mások a sza
vak, de a lényegi tartalom ugyanaz.

Ebben az egészben van egy mélyen antihumánus mozzanat. Nevezetesen az a sugalmazás, 
hogy aki nem sikerre született, az nem is életrevaló, az csak útjában van a többinek, s jobban 
tenné, ha eltakarodnék a föld színéről. Ebben a világban depressziósnak lenni nemcsak sors
csapást, de önveszejtést is jelent.

A kérdés immár általánosabb síkon is megfogalmazódik. Mi legyen azokkal, akik nem 
a siker csillagzata alatt születtek? Mi legyen azokkal, akik nem „erősek” -  elsősorban úgy 
értve, hogy nem erőszakosak - ,  nem ravaszok, nem örököltek számottevő vagyont -  azaz 
nem áll mögöttük masszív családi hinterland nem zseniálisak... (Közbevetőleg: tájain
kon a zsenialitás nemhogy kiemelkedő, de még biztos egzisztenciát sem garantál... Sőt!) 
S mindezeken túl még bérrabszolgának, azaz munkavállalónak sem alkalmasak... A bol
sevik diktatúra, leginkább az értelmiség körében, számolt a rendhagyó személyiségek egy 
bizonyos előfordulási arányával, s részükre mondvacsinált intézeteket, szerkesztőségi mű
helyeket -  s más kvázi szinekura alkalmakat - teremtett, az egyenlősdi alapján álló bérezés 
folytán mód nyílt arra, hogy ezek is kapjanak annyit, hogy ne forduljanak fel éhen. Tegyük 
rögtön hozzá, hogy a hatalmat ebben a ténykedésében korántsem emberbaráti érzület ve
zette, hanem az indokolt félelem attól, hogy a sorból kilógok szerveződése egyhamar az 
ellenzéki mozgalmak melegágya lehet. A hónuk alá nyúlással egyaránt megteremtették a 
korrumpálás és a szemmeltartás alkalmait.

Az ellenzékiség része a polgári társadalom struktúrájának, így az új hatalom semmi
okot nem lát arra, hogy bárkit is gyámolítson, aki nem képes a betagozódásra.

*

De hiszen épp ezen fordul meg a lényegi kérdés: a polgári társadalom csak azokra tart-e
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igényt, akik rá tudnak hangolódni a piacgazdasági hullámhosszra... Ha a válasz kizárólagosan 
igenlő, akkor számolni kell egy létszámban is jelentős embercsoporttal -  teljesen nyilvánvaló, 
hogy e sorok írója is idetartozónak véli magát -, mely meggyőződéssel vallja, hogy az új re
zsim semmivel sem különb a diktatúránál, sőt az állami gondoskodás elmaradása folytán rosz- 
szabb annál. Egészen más a helyzet azonban, ha a hatalom számol azzal, hogy sokak szemében 
a piacgazdaság utálatos és visszataszító. S ezért polgári demokráciához illő módon tolerálja, 
hogy a betagozódást senki ne tekinthesse kényszernek, az alól bárki és bármikor kivonhassa 
magát, anélkül, hogy represszióval kellene szembenéznie. Sőt kellő türelem kell, hogy megil
lesse a be nem tagozódóknak azt az emberi törekvését is, hogy testükre -lelkükre szabott fel
adat- és szerepkört találjanak maguknak. S nem utolsó sorban azt, hogy akinek igénye van rá, 
az meg is teremthesse az alternatív és/vagy defenzív életvitel kereteit.

Mindezt azért, hogy -  szabadságigényünk minél teljesebb kielégítése végett -  ki lehesen 
vonulni az adott társadalomból, akár azért, hogy izolálódjunk, akár azért, hogy párhuzamos tár- 
sadalm/ak/at teremthessünk magunknak.

Nem komoly természettudós az ma már, aki az érzékszervekkel is megtapasztalható há- 
rom$dimenziós világ keretein belül tud csak gondolkodni, s nem képes elképzelni - legalább 
elméleti síkon - az akárhány dimenziós adottságok között működhető párhuzamos világokat. S 
mindezt miért ne lehetne rávetíteni a fizikai világnál sokkal összetettebb, összehasonlíthatatla
nul rétegezettebb emberi világra, közösségekre, társadalmakra? Az emberi populáció önszerve
ződési lehetőségei milliószor gazdagabbak, mint ahogy eddig hittük, gondoltuk. A huszadik 
századi totalitáriánus szörnyeteg rendszerek kimúlta után rá kell döbbennünk: önmagunk elleni 
bűnt követünk cl, ha olyan világban kényszerülünk élni, amelyben nem érezzük jól magunkat, 
és amelyhez -  tespedtségből, restségből -  mégis ragaszkodunk.

Aki netán arra gondol, hogy sanda módon akár egy megreformált kommunizmus ideológiá
ját és gyakorlatát kívánom visszacsempészni, az legalábbis vaskosan téved. Egyébként is, a 
diktatúra nélküli kommunizmus - fából vaskarika. Nem véletlen, hanem nagyon is törvénysze
rű, hogy tájainkon néhány évvel ezelőtt, amikor szétpattant a diktatúra bilincse, azon nyomban 
tápászkodni kezdett a polgári társadalom. Ezért úgy gondolom, hogy az osztályokról, s kivált
képp az osztályharcról szóló marxi rögeszméket nyugodtan átadhatjuk a feledésnek. Hozzátéve 
azonban, hogy jóval Marx előtt élt már egy nála több nagyságrenddel jelentősebb férfiú, aki 
egy ízben korbáccsal kergette ki a kufárokat a templomból, aki bizonyosan nem volt szocialis
ta, ám minden volt, leendő és jelenlegi antikapitalista az ősatyját tisztelheti benne.

Az antikapitalizmus élő valóság, keresztény valóság.
„Üdvözülj az égben és boldogulj a földön!” -  e némiképp szem forgatásra buzdító szentencia sokak 

által ismert, még többek által követett és gyakorolt, s nekünk sem lehet gondunk vele, amennyiben fel
tételezni merészeljük, hogy a földi boldogulás nem mindenki számára a vagyongyűjtést jelenti.

A tradicionális keresztény egyházak szószólói időnként minden alkalmat megragadnak, 
hogy elítélő szavakkal nyilatkozzanak a szektásodásról. Velük ellentétben úgy gondolom, hogy 
a piacgazdasággal szembehelyezkedő vallási szerveződéseknek nagyon is megvan a létjogo
sultságuk. Ezek alapjai lehetnek a párhuzamos társadalmak létrejöttének, főleg ha tagjaik az al
ternatív és defenzív életvitel keretei között elégítik ki szabadságigényeiket.
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Óvakodnék -  magamat is óvnám -  minden fatális, minden végletes élethelyzet előidézésé
től. A párhuzamos társadalmak is hús-vér, azaz gyarló emberekből szerveződnének, kiket visz- 
szarettenthetnek a nem kalkulált nehézségek, akik megrögzöttségeiktől korántsem tudnak oly 
mértékben szabadulni, mint hitték és remélték. Ezért -  oda és vissza -  szabad átjárást kell 
hagyni a piacgazdasági struktúrába. Mindez jóval többet jelent praktikus óvintézkedésnél; je
lenti azt, hogy a párhuzamos társadalmak világát csakis a polgári berendezkedés keretei között 
látom megvalósíthatónak, a teljesebb emberi szabadság remélt hozadékával, s azzal az óhaj
jal, hogy a polgári társadalom képes legyen az önmozgásra, a folytonos megújulásra, a tö
megtermelés és a fogyasztói életvitel emésztőcsatornájának a meghaladására. Csak azok az 
emberi képességek alkalmasak a szabad kibontakozásra -  nemcsak virágzásra, de a termés 
beérlelésére is - ,  amelyek nem rendelődnek alá sem ideológiai sem piacgazdasági megfonto
lásoknak.

Eszmefuttatásom végéhez közeledvén szinte magam előtt látom az örök szkeptikus legyin- 
tőket: megint egy újabb utópia... Magam is úgy vélem, hogy a világmegváltást hirdető utópiák 
több kárt okoztak az emberiségnek, mint amennyi haszonnal jártak, s idejük egyébként is le
járt, hiszen többé-kevésbé valamennyien kételkedőkké váltunk. Önmagunk megváltása azon
ban olyan adósság, amelynek törlesztését még el sem kezdtük. Épp ezért az időszerűsége két
ségbe nem vonható, s mivel „csak” annyi kell hozzá, hogy legyen bátorságunk felkutatni sza- 
badságlehetőségeinket -  kívül s belül egyaránt - , s ez mindössze olyan gyakorlati biztatás, 
mely semmiképp nem tarthat igényt az utópiák rangjára. Továbbá: nemcsak a vallási szekták, 
de a pár évtized óta a világ sok-sok táján létrejövő kommunák, sőt bizonyos mértékig az izraeli 
kibucok is előképei a párhuzamos társadalmaknak.

Egyfajta földhözragadt szemlélet, amelynek a maga helyén nagyon is megvan a létjogosult
sága, még praktikusabb szintre szállítja le az ellenvetést. Ez abból a tautológiából indul ki, 
hogy mindenfajta szervezkedéshez szervezeti keretre van szükség, ezzel egyidejűleg működési 
engedélyre, pénzre, induló vagyonra, törzstőkére, adószámra. Így, miközben ránk kattan a piac- 
gazdasági struktúra kelepcéjének csapóajtaja, csak állunk lebénultan, magunk sem tudva, hová 
tegyük önmegváltó eszmélkedéseinket.

Ennyire hozzászoktunk volna a mesterségesen leszűkített horizontokhoz?
A huszadik századi koncentrációs táborok működését -  sarkkörön innen és túl, Keleten és 

Nyugaton -  igen precízen adminisztrálták. Ellenben az őskeresztény közösségeknek nem volt 
sem alapító oklevelük, sem adószámuk.

Egyáltalán nem baj -  tapasztaljuk manapság is ha az emberellenes tendenciák dokumen- 
tálhatóvá válnak. Ám a szabadság rejtett ösvényeinek felkutatásához nincs szükség semmiféle 
bizonylatra.
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