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sem, ha semmit nem adnának, mert nekem a munka akkor is kötelességem lenne. (Nem 
véletlen, hogy ebben az időben hoztak törvényt arról is, hogy kisebb törvénysértések ese-
tében a letöltendő börtönbüntetést gyárban vagy más „szocialista egységben” ledolgoz-
ható közmunkával is ki lehessen váltani, ami megint teljesen racionális volt, hiszen ha a 
munka kötelezővé tételével az egész országot egy nagy kényszermunkatáborrá változ-
tatták, akkor már tényleg nem számított, hogy az ember bent van-e, vagy kint.) 

1989 decemberében ez a rendszer megbukott. (Igazából már jóval korábban, csak 
nem vette észre.) De nehogy azt higgyük, hogy akkor most már „végérvényesen felszá-
moltuk” azt a világot is, ahol okos emberek hatalmi szóval akarhatják megváltoztatni az 
emberek nyelvhasználatát. 2015. január 26-án (a sors fintora folytán éppen Ceauşescu szü-
letésnapján) a The Wall Street Journal internetes változata arról közöl cikket,1 hogy a New 
York-i Városi Egyetem Továbbképző Központja (The Graduate Center of the City Univer-
sity of New York) vezetősége körlevélben szólította fel az oktatókat, hogy a diákok és 
egymás megszólításakor kerüljék a Mr., Mrs. és Ms. használatát, mert az szerintük nemi 
diszkrimináció, e helyett szólítsanak mindenkit egyformán a teljes nevén. (Nem tudom, 
Amerikában hogy van ez, nekem volt az iskolában egy tanárnőm, aki mindig teljes neve-
men, Szilágyi Sándor-nak szólított, de én ezt nagyon utáltam, mert valahogy olyan barát-
ságtalannak éreztem.) 

Ez is úgy történt különben, ahogy szokott: Juliette Blevins ott tanító kolléganőnk el-
mondja, hogy ehhez a nyelvészeti tanszék véleményét senki sem kérte ki. Minek is, mikor 
a mindent uniformizálni akaró eszünk a nélkül is tudja, hogy a világ akkor tökéletes, ha 
minden egyforma, mert neki úgy minden egyszerűbb. És ha tudja, mi a tökéletes, akkor 
már intézkedik is: rögtön megtiltja nemcsak a diverzitást kifejező nyelvi formákat, hanem 
például azt is, hogy az óvodában a kisfiúk a kislányokkal papás-mamást játsszanak (pedig 
szeretnének), mert az a nemi diszkrimináció melegágya, játsszon csak szépen fiú-lány 
egyformán, mert az egyenlőség erről szól – és ez a jövő. Ugyanaz az utópia: a ráció ször-
nyeket szülő álma, csak más formában. 

És ami szintén közös: bár – mint a cikkhez fűzött kommentekből is jól látszik – az em-
berek ezt kínosan röhejesnek tartják, és ugyanolyan hülyén éreznék magukat, ha így kez-
denék szólítani őket, mint mi az elvtárs-tól, ez senkit sem érdekel. Ezt majd megoldja idő-
vel a politikai korrektségre nevelés. 

Attól tartok, igaza lesz Andrei Pleşu román filozófusnak, aki egyszer azt mondta egy 
tévéinterjúban: „Csak az intelligencia különbözik, a butaság mindenütt egyforma.” Külö-
nösen, ha a hatalomé. 

 
Kedves Szergej, itt abba is hagyhatnám, hiszen ennek vége-hossza nincs, de a te kedve-
dért inkább Alekszandr Tvardovszkij versével fejezem be: 

                                                 
 1 http://www.wsj.com/articles/cuny-dont-address-students-as-mr-or-ms-1422323867 (2015.02.14.) 
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В случае главной утопии, – 
В Азии этой, в Европе ли, – 
Нам-то она не гроза: 
Пожили, водочки попили, 
Будет уже – за глаза... 
Жаль, вроде песни той, – деточек, 
Мальчиков наших да девочек, 
Всей неоглядной красы – 
Ранних весенних веточек 
В кaпельках первой росы... 

 
Azok kedvéért pedig, akiket nem ért az a szerencse, hogy ezt értsék is, itt a nyersfordítása 
is. Nem mindenütt szigorúan szöveghű, de csak azért, hogy értelemhű lehessen. (Csorba 
Győző ezt már 1982-ben lefordította, de azt inkább felejtsük el.) 
 

Ha beütne a nagy utópia – 
Ázsiában? Európában? mindegy –, 
Nekünk az nem borzalom: 
Elvoltunk, a kis vodkáinkat megittuk, 
Az meg már – utánunk lesz... 
Csak kár – mint az az ének mondja – a gyerekeinkért, 
A kisfiúkért, a kislányokért, 
Az összes meg nem látott szépségért – 
A kora tavaszi ágacskákért 
Az első harmatcseppekben... 

 
Kedves Szergej, élj sokáig erőben, egészségben, és soha ne legyen részed semmiféle utó-
pia áldásaiban! 
 


