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7 •`R.А .P.P 	Orosz Prole- 
tár .fгбSz'óvefség 
;,POStgcriptum 	1957 zu 

»'гé n Wig `žs. Marx". 
161. о . 'továbbá. „Disku- 

lukács györgy 

a szociahznus mint 
radikáli ѕ , k ri-tikai 
re#ormok kora 
(Hnć  kњpédiai szóc kk) 

Most "Sztálinhoz és uralmi módszeréhez való 
viszoпyom 'szubjektív, önéletrajzi .jelleg ű  leírása 
kövgtkéžik: A közvetlenül Lenin halála után meg 
kezdődött páтthдrcokban néhány lényeges kérdés 
ben Sztálin pártján 'álltam, ezzel az állásfogla- 

sien über die, Blum— 	lásomniat azonban. még . nem léptem fel nyil- 
Ohensen" (1956,) zu: Ge- 	vános vitákon. A fő. kérdés ez volt '.  „Szocializ- 

`örg Lukács Werhauswdhl 	mus egyetlen országban'': Az 1917 által kiváltott 
Bd. 2. Schriffen zts Idei- 	forradalmi hullám ténylégesen alábbhagyott. 
logie und Politika Berlin 	,é;t tartottam erre vonatkozólag Sztálin érve  - 
u. Neuviel 1967. továbbá .,- tššéti, meggy őzđbbnek, mint ellenfeleiét. Ehhez 
G'eorg .,.Lukács, 	W гК4L jáгu4t még, hogy én már korábban is a legéle- 
Bol 2, Drüksćhiiften If 	lavэΡ én szemben álltam a Komintern Zinovjev- 
Gesclzickte und Klgss a 	fé'le 'vezetésével, amelyet számomra Kun Béla 
bewustsein. Vonvost Ме . nlgyaxországi politikája világított meg. Még 
wied u. Berlin 1968 31, ó _ тo is meg vagyok gy őződve róla, hogy a  11  
238. 0; (Marxiz ...) 	 Bi désre váró reakciós bürokrácia néhány moz- 

• r г°zanata már nála kifejl ődött. Egészen más, és 
. egyлnástól is különböző  okokból eredt er ős bi-

.zalmatlanságom Trockijjal és Buharinnal szem-
ben. Nem személyiségük integritásában kétel-
kedtem, mint Zinovjev esetében, hanem Troc_ 
kijnál a Lasšalle-ra emlékeztet ő  vonásokat, 
Buharinnál pedig a pozitivizmusra hajló elmé-
leti beállítottságot utasítottam el. 

Az első , tisztán ideológiai viták nem gyengí-
tették ez irányú meggy őződésemet. Az 1930131-es 
filozófiai vitában éppúgy szintpatikusnak t űnt 
előttem Sztálin eltérése a „piehanovi ortodoxiá-
tól", mint annak hangsúlyozása, :hogy a 3eendő  
átalakulás és f еј lődés a lehető  ,legmélyebben 
Marxhoz kapcsolódik. A harmincas évek ele-
jén a R. A. P. P. bírálatában szintén Sztálin 
pártján álltam, amikor harcot indított a sz űk-
látókörű  szektánsság ellen és a szocialista iro-
dalom számára szélesebb ideológiai és szervezi-
ti alapot követelt. Természetesen, ma már tu-
dom, hogy mindez többnyire csak tirtigyül szol-
gált arra, hogy a R. A. P. P. Trockijhoz húzó 
régi vezetöségét, kiiktassa; Fagyejev vezétésé-
vel az újonnan alapított írószövetség ugyanis 
lényegében következetesen folytatta a .régi 
ideológiai és szervezeti vonalat. Akkoriban 
azonban sok társammal együtt hittem egy va 
tбdi, Sztálin által legalábbis eltűrt ideológiai vál-
tozásban. A realizmus marxista koncepciójáért, 
tehát a szocialista realizmusért is folytatott 
harcom a Literaturni Kritik hasábjain 
ezért ténylegesen merev ellentétben állt a 
Szovjétúnióban akkor uralkodó hivatalos néze-
tekkel, bár én . egyidej ű leg a polgári' irodalom 
antirealistának tartható áramlatait is bíráltam. 
Nyilt ideológiai ellenállás Sztálin rendszerének 
egésze ellen azonban még az ideológiai oppo- 

322 



zícfб  filozófiai síkra terel ődése után sem kelet-
kezett. Ez 1937/38-ban volt, s ekkor írt könyvem, 
„Az Ifjú Hegel" nem is jelenhetett meg a Szov-
jetunióban, csak Svájcban, 10 évvel kés őbb. 

Még a nagy perek sem tudták e beállítottsá-
got alapvetđen felbolygatni. Ez a mai szemlél ő  
számára már „vakságnak" tűnhet. Itt azonban 
nem szabad olyan fontos mozzanatokról meg-
feledkezni, amelyek számomra — legalábbis 
akkor — döntđek voltak. Ezek az események 
idđbelileg egybeesnek a Komintern VII. kong-
resszusával, amikor Dimitrov széles demokra-
tikus egységfrontot hirdetett meg a fasizmus-
sal szemben. Már akkor heves — de természe-
tesen nem nyilvános — viták kezd ődtek arról, 
vajon e fordulat stratégiainak vagy csak tak-
tikainak fogható-e fel. Rn abból indultam ki, 
hogy valóságos változásról van szó. Valöban,' 
mindebben .szenvedélyesen kifejeződ6tt a fasiz-
mussal mint az egész kultúrának fenyeget őiével 
való radikális leszámolás lehet ősége. Mint ak-
koriban sokan mások, én is szent kötelességem-
nek tartottam, hogy kerüljek minden olyan 
megnyllatkozást, ami Nyugaton, ideológiailag, 
Hitlerrel szemben akár csak türelemre is int 
.hetett volna., Ebben a megyilágftásban értékel-
tern a nagy pereket: mint forradalmi leszámo-
lást a fennálló szocializmus valóban meglév ő  
aktív ellenzékével. Hogy e leszámolás eszközei 
tđbb szempontból felettébb problematikusak 
voltak, akkori alaovetđ  béállítottságomat nem 
tudta megrendíteni. A történelem hasonló ese-
teit keresve, másokkal egvütt én is a jakobinu 
soknak adtam igazat a gironde. a dantonistáls 
stb. felszámolása miatt, ióllehet történélmileg 
nvílvánvaló volt. bogv az alkalmazott eszk đ -
zSket bírálni kell. Csak amikor Sztálin akci ма  
égész széles tömegekre teriedt ki, azt a jel-
szót követve, hogy ,.a trockizmust ivökerest бl 
ki kell irtani". akkor vált élesebbé a bels ő , 
gzellemi és morális hirálat han е  a. Nvflvános- 
ság előtt azonban némának kellett maradnia.. 
mert a Hitler elleni harc mindennél fontosabb 
volt. 

A második világháború sem hozott létre ben-
nem a specifikus sztálini módszerekre irányuló 
nyílt szellemi ellenállást. Természetesen eluta-
sítottam az általánosan uralkodó Hitler-ellenes 
propagandát. amely szerint a ..Frftz"-nek csú-
folt német már a teutoburgi erd бben is fasisz-
ta volt. E jelszavak szellemi atyjának minde-
nekelđtt Ilia Ehrenburg írót tekintettük; Sztá-
lin pedig kijelentette: „A Hitlerek jönnek és 
eltűnnek. A német nép azonban marad". > г' 
magam a hitlerizmusban a német nép törté-
nelmi fejlбdésének egy el őfeltételeiben és kö-
vetkezményeiben tragikus fázisát láttam, amely-
lyel szemben katarzist kellett kiváltani. En-
nek következtében az akkori szovjet hadipro-
paganda fővonalát illető  kritikám nem a sa-
játos sztálini módszerek ellen irányult. 

Hitler veresége után, a Horthytól megszaba-
dított Magyarország politikára és ideológiára 
vonatkozó szellemi harcaiban is hasonló ma-
radt a helyzet. Másutt már részletesen kifej-
tettem, hogyan vonultam vissza a sz űkebb ér-
telemben vett politikától az úgynevezett 
„Blum-tézisek" 1929/30-as kudarca után, ame-
lyekben a ,,munkások és parasztok demokrati-
kus diktatúráját" tekintettem — legalábbis 
Magyarország számára — a szocializmushoz vi- 
zetđ  szükségszerű  átmeneti formának. Ezután 
kizárólag ideológiai területen m űködtem. Az 
1945 után kialakult helyzetben a Rákosi-rezsim 
ideológiai kijelentéseimet alkalmasnak találta 
arra, hogy a kommunista pártnak a szociálde-
mokrata párttal és a polgári táborral folyta-
tott konkurrencia-harcában a polgári intelli-
genciai viszonylag jelentđs részét legalábbis 
szimpatizánsként megnyerje. Igy aztán hallga-
tólagosan megtűrték tevékenységemet. Akkori-
ban még nem volt látható, vajon győzhet-e a 
szocializmus Magyarországon, és ha igen, akkor 
milyen formában; én a helyzetet ideológiai le-
hetőségként fogtam fel, amelyben demokratikus 
formák kőzött lehet a szocializmus eljövetelét el ő  
készíteni. A két munkáspárt egyesülése után 
feltételezésem hamissága azonnal kiderült: Rá-
kosi elérkezettnek látta az idđt, hogy ideoló-
giai munkásságommal radikálisan leszámoljon. 
Ennek volt eredménye a Rudas-féle támadás, 
majd a rákövetkezđ . ellenem irányított hiva-
talos kampány 1949-50-ben. 
Tevékenységem objektív alapja taktikai érte- 

lemben véve illuzórikusnak bizonyult. Tartal- 
ma ittál függetlenül azonban a szocializmus 
demokratikus megvalósítására irányult és így 
objektíve, direkt módon Sztálin-ellenes volt. 
Hiszen korábban említett állásfoglalásaim is ob- 
iektív módon alakultak ki. Amikor annak ide- 
jén a közvetlen demokrácia mellett foglaltam 
állást és megmutattam a formálisan demokra- 
tikus kapitalista országok gyengéit, ebben — 
természetesen nem egyenesen kifejezve — az ame- 
rikanizmus és sztálinizmus elleni kétfrontos 
harc nyilvánul meg. Akkoriban közzétett írá- 
saim középpontjában természetesen ideológiai, 
fđleg irodalmi vonatkozású problémák álltak. 
Megpróbáltam például marxista módon tisztáz- 
ni az irodalom szabadságának kérdését, az iro- 
dalomnak mint az ideológia reprezentánsának 
a párt általi vezetéshez való viszonyát stb. Csak 
utalni szeretnék az akkoriban hírhedt mondás- 
ra hogy a párt-költ őnek nem kell sem veze- 
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partizánnak, aki ugyan szoros kapcsolatban van 
a párt világtörténeti feladataival, a konkrét 
kérdésekben azonban gyakorlati szabadságra van 
szüksége, beleértve még a „kétségbeesésre való 
jogot" is. Egy itt meg nem jelent előadásban pe 
dig a marxizmus ugyan a „világnézetek Hima-
layá"-ja nevet kapta, egyidej űleg azonban óva 
inti az írókat: a Himaláyán ugráló nyulacska 
azt ne higgye magáról, hogy nagyobb állat a 
síkság elefántjánál. Ez a megjegyzés is hírhedt 
lett. 

Az 1949/50-es évek támadásai és rendkívül dip-
lomatikus „önkritikám" lehet ővé tették, hogy 
a nyilvános tevékenységtál visszavonuljak és 
kizárólag az elméleti munkáknak szenteljem 
magam. Ez tette lehet ővé nagyobb lélegzetű  
esztétikai írásaim befejezését.. Ezzel azonban 
az is nyilvánvalóvá vált el őttem, mennyire illu-
zórikusak voltak -arra irányuló korábbi kísér-
leteim, ' hogy — mégoly jelentős ideológiai 
rész-területeken is valódi ellenzéki bírálatot 
gyakoroljak, anélkül, hogy legvégs ő  alapjukat, 
azaz a sztálini koncepciót és módszereket elvi 
kritikának vetném alá. A nagy perek magy.ar-
országi megfelel ő i, küfönöské дΡp a Rajk-per vi-
lágította meg. számomra végérvényesen e kér-
déskomplexumot. 

Amikor most nyíltan beszélek saját régi fllú-
zfóiinról, egyáltalán nem azt akarom kifejezni, 
hogy valamit mulasztottam volna abban az 
értelemben például, hogy nem a Koestlerek út-
ját választottam. Az ilyenfalta kritikát, ami a 
sztálini módszerekkel együtt a szocializmust"is 
elveti, mindig is elutasítottam. Minden válto-
zásom, fejlődésem ellenére ma is époóly meg-
győződéses kommunista vagyok, mint 1918-ban, 
amikor beléptem a pártba. A sztálini módszerek 
elutasftásának világos-volta, amit lassanként 
kidolgoztam és az utóbbi évtizedekben írásaim-
ban világosan kifejezésre juttattam, sohasem 
tűzte ki célul a szocializmustól való eltérést. 
„Csak" érinti sok hivatalosnak számító  per-.  
spektfváját, „csupán" hangsúlyozza a szocia-
lizmus bizonyos méretű  megreformálásának 
szükségességét. Nem bír dönt đ  jelentőséggel, mennyi idđre van szükség, hogy a helyes út fel-
ismerése általános legyen és. az  így szerzett 
belátások megvalósuljanak. Hogy ezt az állás-
pontot oly lassan dolgoztam ki, a következ őkben 
leli okát: az egész problematikába nyert ala-
pos bepillantásom ellenére is, ma is a szabad, 
radikális reformok ideológusa vagyok, nem Pe-
dig az absztrakt és véleményem szerint gyak-
ran reakciós ,elvi" ellenzékiségé. Hogy aztán 
hány évre vagy évtizedre van szükség ehhez az 
elvi-gyakorlati reform-munkához, hány aka-
dályt kell még legyđzni, ez világtörténelmi 
szempontból messzemenđ  következményekkel 
járhat, a központi kérdés vonatkozásában azon-
ban végső  soron objektíve nem dönt/5. Az emberi-
ség történetében eddig még egyetlen változás sem 
történt egy csapásra, kitér ők és akadályok nél-
kül. Hogy is lehetne most másképp, amikor 
minden változások legradikálisabbjárui van szó? 
E közbevetett megjegyzések után visszatérek 

vizsgálódásaim autobiografikus vonalához. Az 
1956-os XX. pártkongresszuson az egész világ 
előtt nyilvánvalóvá vált a sztálini módszerek 
válsága. Ez időből származó, itt közölt feljegy-
zéseim bizonyítják, hogy elsб  pillanattól kezd-
ve a kritikai-reformisták radikális szárnyához 
tartoztam; itt természetesen erre vonatkozó te-
vékenységemnek csak kis részét lehetett do-
kumentálni. Az ideológiai fđfeladat az maradt, 
ami volt: a marxi módszert valódi szándékai 
szerint kell új életre kelteni, hogy segítségével 
a halálától máig terjed б  időszak valóban kriti-
kai feldolgozását elérhessük, és ezzel jelenlegi 
tevékenységünk érvényes perspektíváit elmé-
letileg és gyakorlatilag helyesen megalapozzuk. 
E könyvecske figyelmes olvasója könnyen be-
láthatja, hogy ez objektíve nem más, mint év-
tizedekkel ezeiđtti gondolkodásom tendenciái-
nak egyenesvonalú folytatása. Azt hiszem, nyu-
godtan mondhatom, hogy objektíve már akkor 
is a sztálini módszerek ellenfele voltam, ami-
kor magam még azt hittem, hogy Sztálin híve 
vagyok. 

1956 utáni tevékenységem a fent vázolt fel-
adatokkal függ össze. Nagyobb m űveim, a ha-
marosan befejezendő  „A társadalmi lét ontoló-
giája" és a tervezett „Etika" a jelen kommu-
nista gyakorlatának jövőbe mutató elméleti 
megalapozásához kíván hozzájárulni. Ehhez —
a részletekre való kitérés nélkül —önéletrajzi 
szempontból meg kell jegyezzem, hogy nem 
véletlenül hirdettem és hirdetem a jelenlegi 
szocializmus radikális reformjának szükséges-
ségét éppen egy szocialista országban. Ismétel-
ten lehetđségem nyílt arra, hogy másutt tele-
pedjek le, ezt a lehet őséget azonban mindig  el -
utasftottarn. Ugyanez érvényes a párt vonatko-
zásában is: nem rajtam múlott, hogy 1956 után 
tíz évig a párton kívül kellett dolgoznom; ma 
ismét párttagként, változatlanul fáradozom az 
ilyen elméleti-gyakorlati kérdések megoldásán. 
A nézetek tisztázódása és fejl ődése, ami itt 
megjelent kisebb alkalmi írásaimban kifejez ő -
dik, nemcsak e kérdésekben tanúsított szemé-
lyes elđrehaladásomat tükrözi, hanem a szoci-
alizmuson belüli reformmozgalom aspektusait 
egészként tekinti: mint — természetesen igen 
lassú — ideológiai haladást. 



bosnyük éstván 

kérdések 
a nyugati 
baloldalról ii. 

III. Reform vagy forradalom? 

Vitatható-e, hogy egy „tizenkilences" érte-
lemben vett világforradalom lehet ősége nem a 
századvégé , hanem a századelőé volt — és elmúlt? 
Egy új, az egész neokapitalista rendszert alapjai-
ban megrengető , s végül is megdöntő  egységes, 
egy centrumból irányított forradalmi hullámra 
várni ma annyi , mint — Godot -ra vagy a Mes-
siásra várni , az esetleges új világháborúból „ki-
bontakozó" világforradalom lehetőségét pedig 
nyilván a kínaiak se veszik már egészen komo-
lyan . A klasszikus , fegyverrel az államhatalomra 
törő , s azt megdöntő  proletárforradalom a monst-
ruózus hatalmi eszközzel bíró korszerű  államok 
megléte mellett nemcsak világméretekben, de 
nemzeti dimenziókban is egyre elképzelhetetle-
nebb lesz . Mit jelent ez a nemzetközi munkásmoz-
galom taktikája és stratégiája szempontjából? Azt, 
hogy „meghalt a világforradalom —éljen a világ-
reform , a világevolúció", vagy inkább „éljen a 
nemzeti zászlós mini-reform , mini-evolució"? 

A „reform VAGY forradalom" alternatívája 
е  végletesen kiélezett , mechanikus formájában 
egyre inkább csak a végs őkig dogmatikus vagy 
végletesen romantikus balos körökben merül fel, 
ahol a strukturális változások koncepciójában 
még mindig a régi reformizmus új formáját lát-
ják csupán , s nem az új , forradalmi stratégia 
megnyilvánulását , illetve ahol minden nem-re-
former mozgalmi célban vagy akcióban a „hamis 
baloldaliság", „ál-forradalmi frazeológia ", „kalan-
dor romantika" kísértetét vélik megjelenni. Azon-
ban tanúi vagyunk annak is, hogy e szélsőséges 
felfogásokkal szemben a nyugati munkásmozga-
lomban elméletileg és gyakorlatilag egyaránt tért 
hódít egy új mozgalmi stratégia , mely arra épít, 
hogy nincs jó értelemben vett nem-reformer re-
form, mely ne a forradalomhoz vezetne (hisz a 
társadalmi struktúra részleges megváltozása az 
EGÉSZ struktúra változását is el őidézi), s nincs 
forradalom előzetes , részleges reformok nélkül 
(hisz a társadalmi ellentmondásoknak el őször is 
a rész -struktúrák szintjén kell megnyilvánulni). 
Forradalomnak és reformnak e dialektikájára ala-
pozva az új stratégia elveti a reform VAGY fegy-
veres lázadás dilemmáját , s eleve egyiket sem zár-
ja ki a mozgalom lehet őségei közül : nem ismer 
„tiszta" reformot vagy „tiszta " forradalmat, csak 
reformokra alkalmas , illetve forradalmi szituáció-
kat, s ennek megfelel ően alapvető  teendőként azt 
a feladatot állítja a mozgalom elé, hogy újra és 
újra mérje fel az aktuális helyzetet és AHHOZ 
— s nem pedig holmi reformer , vagy csak-azért-is 
forradami prekoncepcióhoz — idomítsa a mozgal-
mi célokat és eszközöket . Ily módon a mozgalom-
ban létjogosultságot nyer az a nem -reformer re-
form is, mely nem a lehetségeshez , a rendszeren 
BELÜL elképzelhető  „realitásokhoz " méri a kö-
veteléseit , hanem ahhoz , amit az emberi szükség-
letekre és igényekre való tekintettel LEHETSÉGES- 

SÉ KELL TENNI . Ugyanez vonatkozik a forradalmi 
taktikára is, mely túllép a hagyományos baloldal 
dogmáján , és állítja , hogy ma a rendszer ellen 
egyelőre még semmit nem lehet tenni , a Forradalom 
Ideje még nem jött el ... 

Épp azért , mert a tulajdonos és a dolgozó 
anyagi érdekei közti ellentét a neokapitalizmus 
viszonylag legkönnyebben áthidalható ellentmondá-
sai közé tartozik , ma az a stratégia bizonyul legin-
kább reformernek , amely megreked a hagyomá-
nyos szindikalizmus szintjén . Mivel a munkabér 
a termelési költségek jelentéktelen hányadává 
válik , a dolgozók béremelő  és munkaidő  csökkentő  
követelései nem tehetik kérdésessé a meglév ő  
termelési és tulajdonviszonyokat , hisz teljesíthetők 
anélkül , hogy evvel a kapitalista gazdaság cs ődbe 
jutna . Az ilyen követelések ezért önmagukban 
csak FUNKCIONÁLIS kritikáját képezik a rend-
szernek , hisz nem lépik át az adott kereteket, el-
lenkező leg, akaratlanul is a meglév ő  megszilár-
dítását , mind tökéletesebb funkcionálását szolgál-
ják, ugyanakkor pedig rosszabbítják az osztály-
harc kiéleződésének a feltételeit is, hisz eleve tel-
jesíthető  vagy könnyen kijátszható követeléseket 
állítanak a rendszer elé. Nem túlságosan naiv-e 
tehát a „keleti" optimizmus , amely még mindig 
a béremelő  sztrájkok statisztikájára építi gyerek-
ded hitét , hogy a kapitalista gazdasági rendszer-
nek „közeledik a végórája "? 1968 Párizsa nem bi-
zonyította-e be eléggé meggy őzően , valósággal is-
kolapéldaszerűen, hogy a rendszer fantasztikus 
könnyedséggel aprópénzre tudja váltani a legje-
lentősebbnek tűnő  mozgalmi vívmányokat is, 
amennyiben :azok megrekednek az anyagi életszín-
vonal emelésénél? Nem a „májusi forradalom" 
teljes krachját jelentette -e, hogy a tízmillió sztrájko 
lót képviselő  szakszervezeti vezérek — nem utolsó 
sorban a Francia KP és a CGT sugallxnazására —
belementek az általános , 7 és 20 százalék közötti 
béremelési játékba? Mennyire „ásta alá" ez a 
spektakulárisnak t űnő  vívmány a rendszert mint 
rendszert? Mibe került a gaulle -ista mechanizmus-
nak a gyors áremelés és a vele egybehangolt mo-
netáris spekuláció , mely rendkívül rövid idő  
alatt kijátszotta , valósággal mosolyogtatóan naiv-
vá tette az egész béremelési „vívmányt"? Nem 
Cohn-Benditéknek volt-e igazuk , a KP-vel szem-
ben, amikor előre megjósolták , hogy a sztrjákoló 
munkások bérkövetelései nevetségesek , mert nincs 
dimenziójuk , mert nem mennek eléggé messzire? 
S nem biztos szimptómája -e általában véve is 
a dolgozó tömegek „beintegrálódottságának", a 
rendszerrel mint rendszerrel való megférésnek, 
s ezen belül a „javító" reformerségnek, ha egész 
mozgalmi tevékenységük csupán a bérre és a mun-
kaidőre redukálódik? 

A személyes -anyagi szükségletekkel szemben 
az alkalmazottak kollektív , társadalmi szükségletei 
egyelőre még mindig áthidalhatatlan akadályai a neo 324 



kapitalizmus zavartalan prosperálásának. Amennyi-
ben tehát bevonja acélkit űzései közé ezeknek az igé-
nyeknek a kielégítését is, a korszer ű  szindikaliz-
mus stratégiája veszít reformerségéb ől, mert 
szükségképpen „belemar" magába a rendszerbe is, 
gazdasági , politikai és kulturális síkon egyaránt. 
s a rendszer „kikezdésére" a mai szindikalizmus-
nak annál is inkább lehet ősége van, mert a régi 
mozgalmi kelléktárába bevonja az új feltételek-
hez alkalmazkodó hatékony eszközöket is: a 
sztrájkszervezésnek valósággal tudományos jelleget 
ad, szisztematikusan dezorganizálja a termelési fo-
lyamatot, a „munkásrizikót" a minimálisra csök-
kenti („szaggatott sztrájk ", „rövidzárlat" a terme-
lési láncolat legkritikusabb pontján, „három napi 
termelésveszteség a munkaadónak — egy órás bér-
veszteség a sztrájkoló munkásnak ” stb.), azonos 
követelésekkel lép fel egész ágazatokon belül, vál-
tozékony taktikát alkalmaz a különböz ő  „szinte-
ken" (egyezkedések a „csúcson", összeütközések 
a bázisban) stb., stb . E korszerűen racionalizált, 
a rendszerbe is „belemaró" szindikalizmusnak 
legfőbb veszélyeztet ője továbbra is a partikula-
rizálódás , mely a nemzetgazdaságok bels ő  tagolódá-
sából, „mérsékelt" és „szuper -fejlett" részekre osz-
lásából következik, ami természetszer űleg meg-
osztja , dezintegrálja a munkás -érdekeket is. A 
korszerű  kapitalista gazdálkodás „globális jelle-
ge" elvileg ugyan kizárja a partikularizmus tér-
hódítását egy-egy ország munkásmozgalmában, 
azonban gyakorlatilag még sokáig nem úgy kell-e 
elszámolni a megosztottsággal , különösen Euró-
pában , mint az új szindikalizmus achilles -sarká-
val? 

5. A hagyományos forradalmi stratégia — ter-
ve: az adott helyzetben KIVULR ŐL, hatalmi esz-
közökkel megdönteni a rendszert — az új feltéte-
lek között nemcsak medd ővé, de retrográddá is 
vált: mivel az „adott helyzet" a determinisztikus 
optimizmus minden magabiztos jóslata ellenére 
sem akart bekövetkezni, a nyugati dolgozótömegek 
hatalomváltoztató igényeit — az életszínvonal 
javulásával párhuzamosan — leszerelte az évtize-
des várakozás, a szocializmus „eljövetelének" is-
mételt elodázása . Maradt egyrészt az életszínvonal 
további javulását célzó, de a rendszer kereteit át 
nem lépő  harc , másrészt pedig a szocializmus tá-
voli-távoli, ködbevesző  víziója, de még ez sem 
VALOs lehetőségként, hanem nosztalgikus „vágy", 
halvány „remény" formájában. Az új, napjaink-
ban konstituálódó mozgalmi stratégia viszont a 
rendszer BELÜLRŐL történő  s AZONNALI, el 
nem odázható „kikezdésére " összpontosít , az élet-
színvonalért folyó harcot elmélyíti a hatalom fo-
kozatos, lépésr ől-lépésre történ ő  birtokbavételé-
nek a szükségletével . A munkás -ellenhatalom meg-
nyilvánulási formái (participáció , munkáskontroll, 
munkásönigazgatás ) a távoli Jövőből a legvalósabb 
jelenbe „hozzák vissza " a szocializmus lehet őségét, 
egy már-már transzcendens , „majdan" realizálan-
dó vágyvilágból egy MÁR MOST Is realizálásra 
érett, csíráiban már most is megvalósítható rea-
litássá téve meg az emberibb gazdasági és társa-
dalmi rendszert . Ez az új , látszólag „nem forra-
dalmi", „kicsivel is beérő" stratégia nemcsak a 
munkásságot , de a legtágabb értelemben vett nép-
rétegeket is a kapitalizmus negálására ösztönöz-
heti annak „megjavítása", „jobbá tevése" helyett, 
hisz a hatalom fokozatos birtokbavételéért indított 
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tett , távolian absztrakt , „nem-énrám-tartozó" Cé-
lért, hanem rész-eredményeikkel már a jelenben 
is nyilvánvaló konkrét, „engem-is-illet ő" célokért 
folyik: a termelésben és elosztásban MARIs rész-
ben birtokbavenni a döntés és igazgatás azon jo-
gait, melyek a „klasszikus" kapitalizmusban a telj-
hatalmú osztály kizárólagos tulajdonát képezték. 

Bizonyos , hogy a participáció , a munkáskont-
roll és a kezdetleges munkásönigazgatás térhódí-
tásával a korszerű  kapitalizmusban együtt jár egy 
negatív tendencia is — ti. általuk a dolgozók egy-
re inkább „birtokba veszik" a gyárat, de ugyan-
akkor a gyár is fokozottabban „befogadja", „el-
vállalja", „sajátjává teszi " a dolgozót , s ezáltal a 
munkafolyamat irányításában és az elosztásban is 
megnövekvő  munkásrészvétel a munkásoppozíciö 
leszerelésének az eszköze is lehet —, azonban mi-
ért kellene a hatalomátvételnek e kezdeti formái-
ban KIZÁRÖLAG negatív tendenciát látni, s nem 
pedig mindenekel őtt pozitívat? Hisz ha a hata-
lom „globális", egyszerre történ ő, fegyveres bir-
tokbavétele egyre illuzórikusabbá válik, miért 
kellene akkor elutasítani azokat a nyilvánvalóan 
hathatós eszközöket, amelyek legalább részben —
s már a jelenben is — biztosítják a dolgozó-hatal-
mat, ugyanakkor pedig nincsenek ellentétben a jö-
vőbeli, „globális" hatalomátvétellel sem? Más szó-
val, miért kellene a participációban s fejlettebb 
formáibал, a munkásellenőrzésben ,és a munkásön-
igazgatásban csupán „osztálykollaborációt" látni 
az osztályharc új, adekvát eszközei helyett? 

.6 Nem vitás, hogy a rész-célok jelenbeli meg-
valósíthatósága — a hatalom máris folt', részbeni 
kisajátítása — nem teheti tárgytalanná a kér-
dést: mikor és hogyan fog mindez az EGÉSZ 
RENDSZER megdöntéséhez vezetni, s oda vezet-
het-e egyáltalán? Vagy nem is lesz szükség sem-
miféle „megdöntésre ", mert a neokapitalizmuson 
belüli mennyiségi változások összessége egy adott 
fokon egyszercsak átcsap egy új min őségbe? A ka-
pitalizmus ilyenféle „békés átalakulásának" a le-
letősége puszta illúzió csupán : semmiféle belső  
„hatalmi eltolódások" nem vezethetnek automati-
kusan a régi hatalom „spontán" kapitulálásához. 
Az biztos, hogy ma a nagy, patetikus, távoli jö-
vőbe vetített Teljes Gy őzelem passzivizáló áb-
rándja helyett sokkal értelmesebb a „kis", „komp-
romisszumos ", a hatalom bizonyos szerény elemei-
nek mostani meghódításáért folyó harcra össz-
pontosítani a mozgalmi energiákat , de viszont biz-
tos-e az, hogy e fokozatosan birtokbavett rész-ha-
talmak objektíve is egyre er ősebb, s végül is do-
minánssá váló hatalmat képviselnek? Az nyilván-
való, hogy a legfejlettebb — tehát leger ősebb —
kapitalista államokban a szocializmus lépésr ől-lé-
pésre való megközelítése ma a legrealisztikusabb 
mozgalmi stratégia , nem kell-e azonban sZINTЕN 
és NAGYON Is realisztikus lehet őségnek tartani, 
hogy elépésről-lépésre való megközelítéssel egy-
idejűleg a korszerű  kapitalizmus is tesz egy-egy 
„lépést", újból és újból „kimozdul", s közben mód-
szeresen transzformálja , gyúrja , gyengíti a negá-
cióját hordozó szociális er őket? Más szóval, az 
nyilvánvaló , hogy nincs semmiféle abszolút, raj-
tuk kívül álló fatalisztikus hatalom, mely a nyu-
gati civilizáció túlnyomó hányadát képez ő  alkal-
mazott- és dolgozótömegeknek egyszer s minden-
korra lehetetlenné tenné az újabb és újabb „kis" 
hatalmi pozíciók megszerzését ; azonban a lényegi 



kérdés az, hogy az újabb és újabb hatalmi pozí- 
ciókat nem képes-e a neokapitalizmus újból és 
újból neutralizálni, hatálytalanítani. Elképzelhet ő , 
hogy a korszer ű  kapitalizmus rácáfol a hagyomá-
nyos marxista tételre, amely szerint a szocialista 
forradalomnak a politikai hatalom megszerzésével 
kell kezdődni. Elképzelhető, hogy a korszerű  erő -
viszonyok között megváltozik a forradalom „fázis-
rendje", s el őbb a kulturális,. gazdasági és szociá-
lis- forradalmak zajlanak le, és csak legvégül kö-
vetkezik a politikai hatalom teljes birtokbavétele; 
vagyis, elképzelhető, hogy a korszerű  mozgalmi 
tratégia az egyik marxista tétel cáfolásával egy 

másikat affirmál, ti. sikeresen „visszakanyarodik" 
.A POLITIKAI GAZDASÁGTAN BiRÁLATÁIIOZ 
írt adalék ELŐSZAVÁhoz, amely lehetségesnek 
tartja a forradalom „fordított sorrendjét" is, a 
strukturális változásokat lehet ővé tevő  hatalom-
átvétel helyett a hatalomátvételt el őkészítő  struk-
turális változásokat nyilvánítva els ődlegesnek. 
Elképzelhető-e azonban a mai er őviszonyok között, 
hogy az esetleg sikeresen megfordított „sorrend" 
utolsó, hatalomátvevő  „fázisa" is sikeres lehet be-
látható id őn belül, racionális id őhatárokon in-
nen? S nem épp ez az utolsónak megtett, de a 
FORRADALMI átalakulás szempontjából legdön-
tőbb aktus-e az, amely az új mozgalmi stratégiá-
ban a legirracionálisabb? Nem a legkönnyebben 
megvalósítható, de ÖNMAGUKBAN forradalmi 
átalakulást még nem jelent ő  lehetőségekre építi-e 
ez a stratégia is a maga optimizmusát? Nem túl-
ságosan kulturális-felvilágosító, új igényekre, új 
szenzibilitásra, új szabadságtudatra, új erkölcsre 
s egyéb SZELLEMI újságokra alapozható-e ez a 
stratégia? Nem önhibájából persze, hanem azért, 
mert materiálisabb tényekre egyel őre NEM ala-
pozhat. Lehetséges, hogy a mai fejlett Nyugaton 
a kulturális harc az új ember-, élet-, munka- és 
civilizáció-értelmezésért csakugyan el őfeltétele 
minden más, szocializmusért folyó harcnak; lehet-
séges, hogy az új, kvalitatív emberi szükségletek 
felmutatása, tudatosítása és az értük való tömeg-
küzdelem beindítása a mozgalom els ődleges stra-
tégiai teend ője; lehetséges, hogy ma, amikor a ka-
pitalista rendszer elviselhetetlensége többé már 
nem abszolút, hanem relatív, mert a rendszer új 
ellentmondásai nem az élet anyagi feltételeit érin-
tik elsősorban, hanem a szellemieket, s ily módon a 
misztifikált tudatú tömegek számára nehezebben per 
cipiál.hatók, ilyen viszonyok köztitt a Gondolat, az 
Eszme az alapvet ő  stratégiai fegyver. De felfog-
ható-e emberi ésszel, hogy milyen abnormálisan 
hatalmas, milyen képtelenül emberfeletti ellen-
erők állnak szemben e mozgalmi fegyverrel a kor-
szerű  kapitalizmusban és monstruózus védelmez ő-
jében, az új ipari államban? 

VI. Amerika, avagy az „iparrá" ;lett állam és az 
állami „tudatipar" 

1. Nem az USA-beli állapotok, viszonyok és 
tendenciák-e a legrelevánsabbak a nyugati bal-
oldal központi kérdéseit illet ően? A korszerű  ka-
pitalizmusnak mint világrendszernek nem az ame-
rikai kapitalizmus jövőjétől függ-e a sorsa min-
denekel őtt? S a jó öreg Európa ilyen szempontból 
nem a világtörténelem provinciája-e máris, amely 
a nagy „avantgárd" után kullog több-kevesebb 
sikerrel, s amely belátható id őkig továbbra is  

arra van kárhoztatva; hogy jól-rosszul végigcsi-
nálja azt, amit termelési er őkben és termelési vi- 
szonyokban a gigantikus ifjú „el őfutár" már vé-
gigcsinált, vagy legalábbis félig megcsinált? 

Az. amerikai új ipari rendszert két alapvet ő  
tényező  teszi merőben mássá, mint amilyen a 
„klasszikus" kapitalizmus idején volt: az állam 
legfőbb gazdaságszabályzóvá és financierré vált, 
az elsődleges termelőerő  pedig a technika és tu-
domány lett, s ezáltal a korszer ű  termelés és ter-
melési viszonyok ellentmondássoságát nehezebb 
felismerni. 

Az új ipari rendszernek — a kiforrott rész-
vénytársaságok rendszerének — egyre nyilvánva-
lóbb tendenciája beolvadnia komplex állami admi-
nisztrációba ;  mert ezáltal a kapitalista gazdaság ha-
talmasabb „patrónusra" tesz szert, mint bármikor 
a fejlődése folyamán. Prosperálása elválaszthatat-
lan lesz a fantasztikusan megn őtt államhatalom 
prosperálásától, amint az a bel- és külpolitikájával 
egyaránt garantál. Az amerikai kapitalizmus po-
tenciális ellenfelei, a bels ő  forradalmi-strukturális 
transzformáció er ői ily módon eleve az állammal 
találják magukat szemben, amely „belen őtt" a 
gazdaságba, maga is egy monstruózus gazdasági 
apparátussá vált, s ezért HATÉKONYAN „kikez-
deni" valójában nem is lehet máshol, mint e leg-
erősebb pontján. A választási és parlamenti har-
cok, vagy a rendszer bel- és külpolitikája elleni 
tömegtüntetések például rész-jelent őségük ellenére 
sem jelenthetnek komolyabb problémát a rendszer 
számára: az államot mint a társadalom központi 
gazdasági hatalmát mindenekel őtt gazdasági sí-
kon kellene dezorganizálni és megbénítani, ami 
tulajdonképpen a fantasztikus katonai hatalommal 
is bíró államadminisztráció megbénításával lenne 
azonos. De az Egyesült Államokban túlságosan is 
illuzórikusak az ilyen kilátások. 

Az új ipari rendszer viszonylagos, a század-
előhöz képest egyre nyilvánvalóbb stabilitását 
az is garantálja, hogy a termelést többé már nem 
a piacszükségletek irányítják. A monopolista ter-
melés az, amely meghatározza a piac „szükség-
leteit" is: az új ipari rendszer önmaga „gyártja" 
magának a legrentábilisabban kielégíthet ő  „tö-
megszükségleteket". A módszeresen — és kellemes 
diktatórikussággal — irányított konzumens-men-
talitás ily módon maga is materiális er ővé, a „fo-
gyasztói társadalom" biztos tartópillérévé válik, 
hisz a bölcs ő től a koporsóig állandó „piacot", soha 
ki nem elégíthető  „igényeket" biztosít az önmagá-
ért való, öncélúvá lett termelésnek. „Egész éle-
tünkkel oda köt ődünk az ipari rendszer céljaihoz, 
s az állam a maga erkölcsi, s őt talán jogi hatal-
mával is gondoskodik e célok érvényesítésér ől. 
Végső  soron olyan szolgasors vár ránk, mint az 
öreg háztartási alkalmazottra, aki megtanulta szeret-
ni gazdasszonyát, és magáévá tette annak érdekeit": 
ez a korszerű  amerikai életforma szellemes diag-
nózisa, s e kórtünet komolyságát fokozza a tény, 
hogy együtt jár az elviselhet őséggel, sőt némi ki-
fejezett „kellemérzettel" is. S vajon reális-e a fel-
tevés, hogy e korszer ű  „háztartási alkalmazottak" 
egy napon az élelmiszerek, könyvek és más köz-
használati dibdábok vásárlásáról áttérnek majd a 
komolyabb dolgok, pl. a szomszédság, a társadal-
miság, egy új életmód „vásárlására" is? És meny-
nyiben segíthet ebben a mozgalmi szándék, hogy 
a termelésnek alárendelt esztelen fogyasztást —
mely külső  beavatkozás nélkül természetszerűleg 326 



nem válthat ki ellenállást és révolte-ot — oly 
módon racionalizálja, vezesse vissza emberi jelle-
géhez? A mozgalmi kisebbség az irracionális ter 
meléssel szemben is közös, mozgalmi követelések-
kel lépne fel, s visszakényszerítené azt racio-
nális medrébe? De kérdéses, hogy rendelkeznek 
és rendelkezhetnek-e a fogyasztói társadalom 
amúgy is szerény mozgalmi er ői ilyen kényszerít ő  
hatalommal. Mint ahogy az is kérdéses, hogy a 
munkaidő  — s ezzel a személyi jövedelem — ra-
dikális csökkentésének mozgalmi stratégiája csak-
ugyan alá tudná-e ásni — ha általánossá válna 

a fogyasztói társadalom prosperálásának biztos 
alapját és előfeltételét, a konzumens-mentalitást. 

5. Amikor a rendszer dehumanizáltságát kell 
bizonyítani, akkor a keleti Nyugat-szakért ők kellő  
komolysággal veszik számba a „tudatipart a 
mesterséges „szükségletek" szakadatlan gyártását 
szolgáló tudatmanipulációt, azonban valósággal 
komolytalanul lebecsülik ennek az „iparnak" a 
jelentőségét, amikor a rendszer „biztos" krachjáról 
álmodoznak kisded optimizmusukkal. Ilyenkor 
szemet hunynak a tény el őtt, hogy a „tudatipar" 
a rendszer stabilitása szempontjából legalább 
olyan erőteljes biztosíték, mint a monstruózus 
államhatalommal összefonódott szuper-termelé-
keny „igazi" ipar, mégpedig nemcsak azért, mert 
a mélylélektanra alapozott reklámtudománnyal és 
a permanens reklárnhadjárattal a fogyasztást ren- 
deli alá a termelésnek, és nem fordítva, s ily 
módon szakadatlan m ű-konjunktúrát teremt, —
hanem azért is, mert mindennem ű  ellen-mozgalmi 
ideológiánál hatékonyabban hat a társadalmi 
„szubjektumokra", tömegesen passzív, politikailag 
érdektelen, beszervezhetetlen ál-szubjektumokra 
degradálva őket. Mozgalmi szempontból a „tudat-
iparnak" nem volna olyan sorsdöntő  a jelentősége, 
ha csupán animálisan tárgy-éhes tömegeket fab-
rikálna; a nagyobb baj ilyen szempontból ott kez-
dődik, hogy a konzumens-mentalitás SZiUKSÉG-
KÉPPENI velejárója a „kívülr ől irányított" visel-
kedési típus, az uniformizált, akarat nélküli tö-
megember, a politikai tudatnélküliség, a deper-
szonalizált konformista személyiség, a tökéletes 
hasonuláskészség az adotthoz, az ember egész 
nembeliségével ellenkez ő  világkép, gondolkodás-
mód, érzés- és eszmevilág, az alapjaiban dehuma-
nizált létezésmód, az „öntudatlan rabszolgaság" 
állapota, a „történelemfogyasztás" a „történelem-
csinálás" helyett. S nem olcsó vigasz-e, 
hogy a legtágabban értelmezett „tudat-
iparnak" — közoktatás, tömegkommuniká 
ció, kommerszkultúra, -film és -művészet — „am-
bivalens" jellege, „Janus-arca" van, hisz a rek-
lámdiktatúrán kívül a felvilágosítás, információ-
gazdagodás, tömegcivilizálódás eszköze is lehet, 
páratlan lehet őséget nyújthat az emberi gazda-
gabbá válásra? Hisz kikt ől, milyen erőktől függ, 
hogy e lehetőségek közül MELYIK lesz a való-
sabb? Az valószínű, hogy a korszer ű  kommuni-
káciás eszközökben van annyi „latens emberies-
ség", hogy tartalmuk radikális megváltoztatása 
egy-két generáció alatt a kor emberének egész te-
vékenységét és jellemét is átalakíthatná, de mit ér 
e káprázatos lehet őség, ha lehet őség-voltáról, „le-
hetőségnek" maradásáról van, aki gondoskodjék: 
a rendszer, mely nem lehet meg a tömegkommu-
nikáció negatív jellege nélkül, a korszer ű  állam-
hatalom, mely nagyon korán felismerte a szóban 

327 forgó „iparág" sorsdönt ő  jelentőségét, és a dialek- 

tikus materializmust is „kijátszó" képességét: „Az 
emberek tudata nem határozza meg létüket, de 
anyagi létük sem határozza meg tudatukat. Tudat 
és lé€ között  611 a kommunikáció, amely az ember 
tudatát és létét egyaránt befolyásolja. Az embe-
rek „meghatározott, szükségszer ű, saját akaratuk-
tól fiiggetlen viszonyokba lépnek egymással", de 
a kommunikációs rendszerek befolyásolják ezek-
nek a viszonyoknak a jelentését és értelmét azok 
előtt, akik részt vesznek bennük. A politikai tudat 
formái végső  soron a termelési eszközökre, de 
kezdetben a kommunikációs eszközök tartalmára 
vonatkoznak." 

6. Milyen osztályerők állnak szemben az ame- 
rikai gazdasággal legszorosabb szövetségre lép ő ; 
s a katonai hatalom mellett fantasztikus tudat- 
manipuláló erővel is rendelkez ő  új ipari állam-
mal? 

Megmosolyogtató a keleti „marxizmus" ideo-
lógiai buzgalma, mellyel — a hagyományos „ma-
dártávlatból" — továbbra is csökönyösen cáfolni 
igyekszik az amerikai baloldali szociológia több 
évtizedes tapasztalatát, hogy a hagyományosan 
értelmezett munkásosztály az Egyesült Államok-
ban 	még 	gyorsabban, 	még feltartóztatha- 
tatlanabbul veszíti mozgalmi jelent őségét, 
mint Európában. A századfordulótól kezd-
ve, amikor a foglalkoztatottak csupán 17,6 
százalékát alkották, a „fehérgallérosok" rohamos 
számbeli gyarapodásáról tettek tanúságot: 1965-ig 
már 445 százalékra emelkedett az arányszámuk, 
s kb. 8 millióval többen voltak, mint a 36,7 száza-
lékot kitevő  „kékzubbonyosok". A további fejl ő - 
dési tendencia a korszer ű  ipar és gazdaság feltéte- 
lei között nem lehet kétséges, s ha ehhez hozzá- 
adjuk, hogy az amerikai proletármozgalom a köz-
ismert, főleg bevándorlással kapcsolatos történel- 
mí okoknál fogva relatíve igen hagyománytalan; 
hogy a faji ellentétek miatt a néger munkásság és 
a még munkássorsban lev ő  fehérek mind a' mai 
napig nem tudtak tartósan közös mozgalmi plat-
formra találni; hogy Amerikában a munkásság 
beintegгбlódottsága kifejezettebb, mint bárhol 
másutt, mert az amerikai kapitalizmus, a gyar-
mati exploatációval is b őségesen élve, a legmaga-
sabb életszínvonalat tudja biztosítani a munkás-
ságnak, s ezzel csöppet sem teszi lassúbbá saját' 
prosperálásat — ha mindezt figyelembe vesszük; 
nem tűnik-e természetszer űnek, hogy Amerikában 
nincs és belátható id őn belül nem is lehet egy vi-
tális, a rendszert komolyan veszélyeztet ő  politikai 
proletármozgalom? 

Reális baloldali munkásoppozíciót jelenleg 
csupán a néger munkásság képez, de nem illuzó-
rikus-e a feltevés, hogy ez az ellenzék — a nagy- 
méretű  faji izoláltság ellenére is — perspektivi-
kusan veszélyt jelenthet az EG ЕSZ rendszer szá-
mára? — Potenciális történelmi er őkként marad-
nak tehát a nem-proletár dolgozó és alkalmazott- 
tömegek, mindenekel őtt a „fehérgallérosok", akik 
HA egyáltalán beszervezhet ők, akkor szakszerve-
zetekbe tömörülnek, s a bérmunkásokhoz csatla-
koznak. Elvben az Egyesült Allamokban is fenn- 
áll az „új történelmi blokk" kialakulásának a le-
hetősége (a „fehérgallérosok" társulása a „kékzub-
bonyosokhoz', s az új ipari rendszerben betöltött, 
szerepénél fogva nem kétséges, hogy e blokkon 
beli", ha egyáltalán létrejön, jelent ős szerepe lesz 
a „technostruktúrának", s általában, a „tudokrá- 
ciának". De vajon ,nem túlságosan is „lehet őség''-e 



még ez az új történelmi blokk? Az új osztályer ő  
konstituálódása, az új osztálytudat kialakulása 
előtt Amerikában áthidalhatatlanabb szakadékok 
vannak, mint bárhol másutt. Hisz ott, ahol az is-
mert okok miatt már a virágkorában is meglehe-
tősen vérszegény volt a proletármozgalom, s ahol 
a meglévő  két nagy, parlamentosdit játszó párttal 
szemben egy harmadik pártnak vagy mozgalom-
nak ma sincs esélye nagyobbszabású politikai szer-
vezetre, mert ez a pártrendszer továbbra is ideális 
a lakosság túlnyomó többségét képez ő  tömegek 
számára, azok számára, akik a politikában nem 
látnak a valóságos problémák megoldására szol-
gáló hatalmi eszközt, s ezért „nem radikálisok, 
nem liberálisok, nem konzervatívok, nem reakció-
sok; egyszer űen passzívak; nem politizálnak" va-
jon e hagyományosan mozgalom-ellenes viszonyok 
közpette várható-e valamilyen radikális történel-
mi fordulat a mozgalomban, várható-e egy vitális 
új történelmi blokk kialakulása? Az elmúlt évek-
ben nem ennek a potenciális osztályhatalomnak a 
jelenlegi illuzórikusságát jelképezte-e a nevezetes 
ERAP-projektum teljes kudarca, amikor is bebi-
zonyosodott, hogy az amerikai liberális szakszer-
vezeti tömegeket — amelyeknek nagy többsége, 
mellesleg, a vietnámi háborús politikát is támo-
gatja — még lokális szinten sem lehet mozgósíta-
ni semmiféle radikálisabb célok, semmiféle er ő-
teljesebb szociális reformok érdekében? 

c) Az amerikai diákság és értelmiség — némi-
képpen hasonló izoláltságban, mint a néger mun-
kásság —egyelőre még külön mozgalmi harcot 
folytat, az új történelmi blokk körvonalai még 
körülöttük se rajzolódtak ki, s kérdéses ;  hogy 
mozgalmuk egyáltalán integrálódhat-e a kétség-
kívül alacsonyabb politikai színvonalon lev ő  (fe-
hér) munkásság szindikalizmusával, hisz ez utóbbi 
még a „fogyasztói társadalomba" való feltörésért, 
felemelkedésért harcol. Az értelmiségiek mozgal-
ma viszont már e régi munkásmozgalmi cél negá-
cióját képviseli, a „fogyasztói társadalom" egydi-
menziósságát téve meg központi mozgalmi célul. 
Vagy ha nem is a közös mozgalmi cél, de az ame-
rikai állam bel- és külpolitikája — „finom" explo-
atáció, elidegenítés és faji megkülönböztetés az or-
szágban, brutális intervenció a határokon túl —
reális alapja lehet egy majdani egyesülésnek? —
Egyelőre marad a tény, hogy az amerikai világ-
domináció, a középosztályok és a munkásság na-
gyobb része által is er őteljesen támogatott pros-
perálás, valamint a félelmetesen „kikezdetlen" 
hadierő  miatt a diák- és értelmiségi oppozíció 
legkülönfélébb protest-akciói olyannyira ártatla-
nok a rendszer számára, hogy ez ideig nem is 
gondolt a betiltásukra. A mozgalom köztudatfor-
máló ereje nyilvánvaló és felbecsülhetetlen jelen-
tőségű, de ezen túl egyel őre minden csak erkölcs, 
esztétika és új életstílus, és megkerülhetetlen a 
kérdés, lesz-e, objektíve lehet-e módja e mozga-
lomnak arra, hogy jelenlegi kereteib ől kitörve 
több legyen, mint felemel ő  demonstrálója az ame-
rikai társadalom jobbik meggy őződésének, lelki-
ismeretének és emberibb igényeinek? 

V. Szklerózis — és „új bolsevizmus"? 

1. A III. Internacionálé körül kialakult régi 
baloldal belemerevedett a marxizmus régi, mer ő-
ben más társadalmi feltételekre vonatkoztatott té- 

teleinek és prognózisainak dogmatikus ismételge-
tésébe. Mintha időközben a kapitalista termelési 
módban, a társadalmi struktúrában, s magában a 
munkásosztályban is nem álltak volna be hatal-
mas változások, a hagyományos baloldal egész 
a közelmúltig rendületlenül szajkózta — s jórészt 
még ma is szajkózza —, hogy a kapitalizmus kép-
telen a termel őerők továbbfejlesztésére, hogy 
szükségszerűen bekövetkező  új gazdasági krízisek 
bénítják meg egész szervezetét, s mivel a proleta-
riátus nyomora is, úgymond, szükségszer űen nö-
vekszik, elkerülhetetlen a rendszer gazdasági cs őd-
je ... A társadalmi realitásokkal, a kiabálóan 
szembeötlő  új társadalmi, gazdasági és mozgalmi 
jelenségekkel szembeni teljes „daltonizmus" kö-
vetkeztében a régi baloldal FÉKEZ ŐJE lett a nyu-
gati mozgalomnak, miközben két összeférhetetlen 
irányzatra bomlott: a bernsteinizmust (a mozga-
lom minden, a cél semmi) szorgalmasan tovább 
variálgató szociáldemokráciára, és a sztálini típu-
sú, dogmatikus kommunista pártokra, amelyek a 
régi célok „tisztaságának" és a mozgalmi igények 
állítólagos „maximalizmusának" — természetesen 
csupán verbális — védelmezése közben deffanzívába 
szorultak, elszigetel ődtek az új munkásság és ér-
telmiség merőben más mozgalmi érdekeit ől és 
célkitűzéseitől. 

2. Akárcsak Keleten, a kommunista pártok a 
XX. kongresszus után Nyugaton is felemás módon, 
s jobbára csak verbálisan számoltak le tulajdon 
sztálinizmusukkal, míg szervezeti felépítésük, tak-
tikájuk, stratégiájuk és egész szellemiségük —
talán csak az olasz, s részben a francia párt kivé-
telével alapjában véve továbbra is sztálinista 
maradt. S mintha már maguk is beleúntak volna 
a Világforradalmi Messiás „biztos" és „hamari" 
eljövetelér ől szóló legendák ismételgetésébe, újab-
ban tényleg úgy viselkednek, „mint a kereszté-
nyek a IV. században, akik látván, hogy isten 
országa nem jött el, passzív fennmaradásra szer-
vezkedtek, mert arra a meggy őződésre jutottak, 
hogy ha isten országa eddig nem jött el, most már 
nem is fog eljönni" ... Szklerotizálódott szellemi-
ségük számára mindaz, ami az új körülményekhez 
igazodva forradalmi aktivizmust jelent, pusztán 
„balos kaland", „felel őtlen anarchizmus", „álhal-. 
oldali akciósdi", s az elöregedettség minden 
szimptómáját magán viselő  amobilitásuk leplezé-
sére az ő  elképzelésük szerinti „igazi" munkás-
mozgalomból hisztérikusan exkommunikálják 
mindazt, ami valamelyest is nagyob mozgalmas-
ságot képvisel. Mindenütt csupa „revizionizmus", 
„trockizmus", „maoizmus" és egyéb „izmus", velük 
szemben pedig ott van az egyetlen Helyes Taktika 
és Stratégia megtestesít ője, a munkásosztály 
egyetlen Igaz Képviselője, a Klasszikusokhoz Hű  
Kommunista Párt és Realista Vezet ősége. S köz-
ben nil a valóság? Mire vall, hogy az új nemzedé-
kek —szociális hovatartozásuktól függetlenül, és 
nemcsak a fiatalabb értelmiségiek, ahogy azt a 
tehetetlen nyugati pártbürokráciák és a velük 
testben-lélekben rokon keleti védelmez őik vélni 
szeretnék — egyre közönyösebben viszonyulnak a 
kommunista pártok meddő  frazeológiájához, moz-
galom után kullogó, elévült programcéljaihoz? 
Mire vall, hogy a neokapitalizmus új ellentmon-
dásait a pártbürokráciánál jobban érz ő  . szakszer-
vezeti munkásság körében olyan er őteljes a köve-
telés, hogy a mozgalmat függetleníteni kell min- 328 



dennemű  pártbefolyástól? Miről tanúskodik, hogy 
a kommunista párt —Olaszországot és Francia-
országot kivéve — nem tud er ősebb befolyást 
gyakorolni a munkásságra, s hogy még ott is, ahol 
— mint például Franciaországban — a tömeges-
ség és a választási sikerek látszólag a párt életké-
pességét bizonyítják, s ahol a társadalmi oppo-
zíció többségi oppozíció, s ezen belül a kommu-
nista párt a többségi párt —szembet űnően telje-
sen tehetetlen, mert olyan izolált er ődítményre 
hasonlít, amely semmiféle, rajta kívül és vele 
együtt ténykedő  szervezeti er őkkel nem rendelke-
zik? S miről tanúskodik a tény, hogy az 1968-as 
franciaországi forradalmi megmozdulás idején, 
amikor majd tízmillió munkás volt az utcán, s 
szállta meg a gyárakat, megbénítva az egész or-
szág gazdasági életét, épp a KP volt az, amely a 
legminimálisabb, abban a helyzetben nevetségesen 
minimális követeléseket sugallt, s nemcsak a poli-
tikai hatalom megszerzésének a kísérletét ől —
aminek reálisságát csakugyan vitatni lehet —, de 
például az üzemi munkásönigazgatás BÉKÉS ki-
kényszerítését ől is „sikerrel térítette el a többhetes 
országos sztrájk és gyármegszállások résztvev ő it? Az 
új viszonyok és lehet őségek mögött öregesen le-
maradt francia KP tehetetlen „józanságának" 
e hirhedt „gy őzelmé"-vel szemben nem épp a 
látszólag vereséget szenved ő , szklerotizált párttal 
és tehetetlen bürokráciával szemben álló új moz-
galmi erők magatartása volt-e a nagyobb jelent ő-
ségű? Hisz ha mást nem is értek el „a kiberneti-
kus korszak els ő  nagy sztrájkjának" a szervez ő i, 
de legalább rendkívül meggyőzően rácáfoltak a 
KP negyedszázados dogmájára, hogy a rendszer 
ellen semmit se lehet tenni, a forradalmi változás-
nak még nem jött el az ideje, s a „régi" forradal-
mi eszközöket — országos méretű  sztrájk, utca- és 
gyármegszállások — az „új viszonyok" között nem 
lehet s nem is szabad harcba vetni, mert ez 
lelőtlen" provokáció a rendszer ellen, s menthe-
tetlenül polgárháborúhoz vezet ... S nem jellem-
ző-e a francia KP, de a nyugati kommunista pár-
tok nagy töbségének a szklerotizáltságára is az 
angol új baloldal egyik vezet őjének tragikus optimiz-
musa, hogy Angliában bizonyos értelemben köny-
nyebb lesz a forradalmi változás, hisz ott nincs 
befolyásos kommunista párt? 

3. Az elmúlt évtized mozgalmi tényei azt bizo-
nyítják, hogy a nyugati kommunista pártok alter-
natíva előtt állnak: vagy felébrednek dogmatikus 
álmukból, lemondanak tradeunionista gyakorlatuk-
ról, elméleti sematizmusukról, s a párton beliili 
új kezdeményezések diktatórikus elfojtásáról, és 
nem csupán a klasszikus proletártömegekre tá-
maszkodva, hanem az új történelmi blokk létre-
hozását szorgalmazva, a legtágabban értelmezett 
— minden oppozíciós kategóriát magába foglaló —
új baloldalra is építve visszanyerik akcióképessé-
güket, vagy pedig menthetetlenül munkásmozgal-
mi dísztárggyá, történelmi kacattá válnak. A kom-
munista pártok számára ma létfontosságú — ta-
lán fontosabb, mint történelmünk folyamán bár-
mikor — a szervezeti, stratégiai és tartalmi meg-
újhodás. Az „álbaloldali", „revizionista" frakciók 
szaporodása nem ennek a megújhodásnak a bizo-
nyítékai? Nincs-e jelen a korszer ű  munkásmozgal-
mi klímában egy „új bolsevizálódás" erőteljes igé-
nye? A különböző  frakciók kis taglétszáma, s a 
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helyzete perdönt ő  érv lehet-e a megújhodási igény 
ellen? Nem hasonló-e a helyzet, mint századunk 
tízes éveiben volt, amikor az akkori hivatalos bal-
oldal, a szосiáldemokrata párt szintén tömeges 
volt, hatalmas szavazat-apparátussal rendelkezett 
a parlamentben, s mégis végóráit élte, agonizálása 
csúcspontjához közeledett. Nem jutott-e máris, 
vagy nem jut-e a közeljöv őben a nyugati kommu-
nista párt is a régi szociáldemokrácia sorsára? S 
nem ez a krach, a végelgyengülés szimptómáit máris 
felmutató hagyományos KP sírbatétele s újbólí 
„feltámasztása" az egyik alapfeltétele annak, hogy 
a korszerű  munkásmozgalom megerősödjön, új 
erőre kapjon s visszanyerje régi mobilitását? 

Reálisnak látszik a feltevés, hogy a századvég 
történelmének az irányvétele mindenekel őtt az 
ázsiai, afrikai és dél-amerikai felszabadító mozgal-
maktól, valamint a radikális szerkezeti változáso-
kat célzó nyugat-európai és észak-amerikai moz-
galomtól függ. A korszer ű  kapitalizmus e forra-
dalmi-strukturális átalakulásának jelenleg csupán 
a szubjektív el őfeltétele adott (s jobbára az is 
csak az ifjúság és az értelmiségiek körében), de 
ez sem kevés: a „modern" nyugati életmód teljes 
elvetése ezekben a körökben anticipációja lehet 
egy állapotnak, melyben az eszmék materiális er ő-
vé válnak, mert magukévá teszik őket a tömegek. 
Az ember nembeli sajátságai közé tartozik, hogy 
igazán csak azért képves angazsálódni, ami elér-
hetetlen, s a nyugati mozgalom jelenlegi legna-
gyobb vívmányának az látszik, hogy tudatosítani 
kezdi a tömegekben: van még a „jóléti társadal-
mon" TÚL is, egyel őre még csak — de már! —
részben elérhető  emberi cél. Az új -célokért induló 
mozgalom másrészt még a KIÁLTVÁNYon „on-
nan" van, amennyiben a kisebbség mozgalma, s 
nem pedig az óriási többségé az óriási többség ér-
dekében, másrészt viszont már „innen" is van raj-
ta, mert indítékai természetszer űleg nem lehetnek 
azonosak a KIÁLTVÁNYra épült mozgaloméval: 
korunkban mintha egy „új Kiáltvány" körvonala-
zásának az igénye jelentkezne, egy új mozgalmi 
ptatformé, mely a jelen és a jöv ő, s nem pedig a 
másfélszázaddal meghaladott múlt viszonyaira és 
feltételeire alapozná célkitíízéseit és prognózisait. 
ILYEN szempontból a nyugati mozgalom jelenbeli 
valóságát sem lehet jelentéktelennek nyilvánítani, 
hisz ha tovább • nem is, de odáig nyilván eljutott 
már, mint a klasszikus marxizmus a térhódítása 
kezdetén: az új feltételekre építkez ő  mozgalmi 
program kezd „praktikus tudománnyá" válni .. . 

Mindez azonban, természetesen, még nem teszi 
indokolttá a keleti „marxizmus" kincstári opti-
mizmusát, miszerint KЕTЅÉGTELEN, hogy „a 
nyugati munkásosztály a kommunista pártok ve-
zetésével, a szocialista országok sikereire támasz-
kodva, szoros egységben az egész világmozgalom-
mal, újabb eredményeket fog elérni a demokráciá-
ért, a szocializmusért vívott harcában". E „kétség-
telen" sikereknek egyel őre még minden „biztosí-
téka" nagyon is labilis: a korszer ű  nyugati mun-
kásosztály még nem rendelkezik kialakult osztály-
tudattal, az új történelmi blokk még csak a jöv ő  
reménye, a kommunista pártok még sem elméle-
tileg, sem gyakorlatilag nem szabadultak meg a 
sztálinista örökségt ől, s vezető  szerepre egyel őre 
csak verbálisan képesek, a szocialista országok pe- 



dig a belső  forradalmi törekvések sorozatos elfoj-
tásával és a külső, katonai intervencióval 
inkább elrettentő, semmint pozitív példaként hat-
nak Nyugat progresszív er őire, s az új munkásság 
és az egész világmozgalom „szoros -egysége" is 
inkább utópia még, mint valóság. Az biztos, hogy 
a korszerű  kapitalizmus forradalmi-strukturális 
átalakulása ELVBEN korlátlan lehet őségekkel; a 
keleti típusú szocialista forradalmaknál nagyobb 
társadalmi-emberi eredményekkel kecsegtet, hisz 
amennyiben sikeresen haladna tovább a megkez-
dett útón — a hatalom részleges átvétele a társa-
dalmi élet minden területén —, akkor egy demok-
ratikus szocializmus lehet őségéhez juthatna el, 
s nem kellene végigjárnia azt a szörny űségesen 
embertelen utat, amelyet a primitív termelési 
erőkkel és viszonyokkal startoló bürokratikus-szo-
cialista államok jártak meg, s járnak még ma is, 
álandó küzdelmet folytatva nemcsak a politikai 
mulasztásokból, de a „történelmi hátrányból" ere-
dő  adósságokkal is. Ez a lehet őség azonban még 
puszta lehet őség, melynek valóra válása aligha 
képzelhet ő  el kínai és kubai módon, ti, nem -mun- 
kás történelmi er őkkel, a munkásság tömeges an-
gazsálódása nélkül. Márpedig nem épp ez-e a leg-
kérdésesebb, legkritikusabb pontja a nyugati tár-
sadalmak forradalmi átalakulásával kapcsolatos 
problémakörnek? Nem cseréli-e föl a kincstári op-
timizmus a forradalmi átalakulás e legf őbb em-
beri előfeltételének meglétét bizonyító, egyel őre 
még igen-igen szerény tényeket az olyan megnyil- 
vánulásokkal, amelyeknek csak a külszíne forra-
dalmi? Lehet-e a nyugati mozgalom ténylegesen 
forradalmi, hatalomra tör ő  irányultságának a hiá-
nyát antimilitarizmussal, antiszegregacionizmussal 
és szimpla, „bifsztekes" szindikalizmussal leplez-
ni? Lehet-e a Forradalom el őhírnökét sejteni min- 

den nagyobb béremel ő  sztrájkban, háború- és faji 
megkülönböztetés elleni tüntetésben? Nem azon a 
látszaton alapul-e a hit, miszerint mindez máris 
forradalom, vagy hogy a társadalmi élet csak ak-
kor konfliktusos, ha MINОSÉGI változások előtt 
áll? "Nem lehetnek e konfliktusok; a puszta 
MENNYISÉGI ' változások kísér őjelenségei is, egy 
olyan evolúció megnyilvánulásai, amely történél= 
mi-emberi értelemben csak VÁLTOZÁS, de nem 
FEJLІDÉS? 

„A Régi nem akar elmúlni, az Új pedig nem 
akar létrejönni, noha egyiknek is, "másiknak .is 
már rég itt az ideje." E történelmi 
vákuumban a „végső  győzelembe", a kapitalizmuš 
„szükségszer ű  összeomlásába" vetett legtisztább 
hit is kába elfordulás a lehet őségek nyíltsága, a 
vagy-vagy szakadéka, a Semmi látványa elől. A 
századvég valóságát ABSZOLÚT mértékben nem 
determinálják ugyan semmiféle „immanens tör-
vényszerűségek", amelyekkel szemben az emberi 
akció ELEVE vereségre lenne ítélve, de a korszer ű  
mozgalomnak sincs SEMMIFÉLE „belső  garanciá-
ja" arra, hogy intenciói mások is lehetnek, mint 
sziszüphosziak. Korunk a „történelmi szükségsze-
rűségek", a „százszázalékos determinizmusok" al-
konya, következésképp a nyílt lehet őségek, a vég-
sőkig kiélezett alternatívák kora, a fatalizmus és 
optimizmus között nincs egy epikus fix-pont, 
nincs lehetőség egy „mérsékelten optimista" vagy 
„mérsékelten szkeptikus" álláspontra, egy epiku-
san higgadt szemléletmódra: a két véglet között 
drámai szakadék tátong, s szemethunyni e sza-
kadék fölött kényelmes csalás, olcsó kis „szellemi" 
trükk, amely devalválja a történelmi tét giganti-
kusságát s demobilizálja az emberi er őfeszítéseket. 
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g~ on nándor 

ezen az oldalon 

A Keglovics utca csupán egy sor házból á11. Kisebb-nagyobb k ет7tes házakból, a 
kertek egészen egy lapályos, füves rétig nyúlnak, ahol es ő  utáл  mindig hatabmas 
tócsákbaa állt meg a víz. A házakkál szemben a másik oldalon rozsdás drábke гítés 
húzódik, abt kezdődnek a temetők: a református temet ő, amelyet mindenki német 
temeetőnek nevez, amivel a reformátusak majdnem mind németek volték, és a v еidö 
temető, Pusztulásra íté]Lt temet ők — nincsenek már sem németék, sem zsidók a 
városban —, legaiább húsz éve nem hoztak ide egyetlen halottat aem, a régi sá,ro-
kat benőtte a fű , a papsajt és a kutyatej, a szép márvány sírköveket pedig büdös 
juharfák vették .körül. A zsidó temett őnek már a 'kapuja sincs meg, Romóda, az 
ácsmester ugyanis egy hideg téli éjszakán kiemelte a helyér ől, hazavitte és feltü-
zelte. A német temető  vaskapuja még á1i. Ezt senki sem bántotta, mivel nem lehet 
eltüzelni, a tartóoszlopok ugyan el őrebuktak már egy kicsit, de azért meg mindig 
szilárdan tartják a kaput, melynek a tetején ugyancsak vasból kikalapált hatalmas 
betűk hirdetik, hogy „Feltámadunk". A temet ők mögött kis folyó kanyarog, nyá-
ron mindig keskenyre zsugorodik és megtelik békalencsével és zöld hínárral. A 
hínárban, ha nagyon meleg van, fehér hasú, apró halak dögl ődnek. A Keglovics 
utca-beli gyerekek ilyenkor lejarnak a folyóra, és a partra szórják a fehér hasú 
halakat. Nyáron sokszor még a temet őknek is döglött halszaguk van. 

A német temet ő  vaskapujával szemben áll Romodénak, az ácsmesternek a 
háza. A legnagyobb és a legszebb ház az egész utcában. Eredetileg kis, vertfalú 
épület volt, de Romoda minden évben újabb szobákat épített hozzá és a homlok- 
zatát is kirakatta téglával. Az emberek csodálkoztak, nem tudták, miért van szük- 
sége ekkora házra, hiszen Romoda еgyedül élt, meg csak vendégeket sem fogadott 
szívesen. De nem szóltak neki semmit, az ácsmester nem szerette, ha másak bele- 
szólnak abba, amihez semmi közük. Opana, a nyugdíjas zsákoló egyszer megje- 
gyezte ugyan, hogy egy asszonyra igazán szükség lenne abban a házban, de Ro- 
moda ráförmedt, hogy törődjék a maga dolgával, és továbbra is gondosan szépít- 
gette a házát. A ház előtt egy régen kidöntött görcsös akácfa hevert, annyira 
görbe, hogy Romoda semmire sem tudta felhasználni, ezért csak levagdosta az 
ágait és a törzset otthagyta kint az utcán. Ezen az akácfán szoktak üldögélni estén- 
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és figyelték a sötétben settenked ő  párokat, akik Váryék házába igyekeztek, ahol 
egy-két órára, ritkábban egész éjszakára szobát bérelhettek. Ezekr ől az egy-két 
órás szerelmékr ől néha csiklandós történeteket mesélt az öreg Madz9gáj, az egykori 
jegyző  és Rozmaring Bandi, aki valamikor a könnyék els őszámú korhelyének szá-
mított. Ők mindketten Váгyéknál laktak, eНátáswkról a község gondoskodott —
Váryné állítólag csinos összeget kapott értük minden hónapban —, így hát sok 
mindent tudtak az éjjeli látogatášokról, bár az egész dolog nem érdekelte őket túl-
ságosan, útá]ták az egész Váry házat, napközben is legszívesebben Rcsnoda háza 
előtt üldögéltek, az esti beszélgetéseket pedig alig várták. Altalában hatan-heten 
szoktak összejönni esténként, ennyien kényelmesen elfértek a kidöntött akácfáma. 

Aztan egyik este nagyon sokan összejöttek. Még a hallgatag Vár у  is kimozdult 
otthonról, sőt eljött Berger, a feltaláló is, pedig đ, ha csak tehette, messze elke-
rülte Romoda házát. Olyan sokan voltak, hogy .nem fértek el az akácfán. Ez akkor 
történt, amikor megjelentek a hídépít ők: nagyszájú, hangoskodó emberek, már kora 
reggel lementek a folyóhoz, nevetve magyarázgattak egymásnak, és csakhamar 
megjöttek a traktorok is, vastag faoszlopokat és rengeteg deszkat hoztak. A trak-
torok hatalmas zajt csaptak, és ez szörnyen feldühítette a Keglovics utca lakóit, 
akik a hidat különben már el őre is nagyon átélték. A kis folyó, amely a temet ők 
mögött éles kanyart vett, ezidáig elválasztotta őket a város többi részét ől, 'megóvta 
őket mindenféle lármától és kellemetlen idegent đL Jól tudták, hogy ha a híd el-
készül, vége lesz a nyugalmuknak, autók, trafiktorok, szekerek esörömpölnek végig 
majd a Keglovics utcán, és vastag por lepi majd a juharfák leveleit. 

Ezért is jöttek össze valamennyien akkor este Romoda háza el őtt, türelmetlenül 
topogtak, de nem beszéltek, várták, hogy Romoda mondjon valamit, ilyen esetekben 
legtöbbször ő  szokott dönteni. Most azonban ő  is hallgatott, mereven nézett a folyó 
felé. Ott, ahova az épít őanyagot hordták, most tűz égett, bizonyára az éjjeli őr me-
legedett mellette. 

— Nagy felfordulás volt ma — nyögte végül Kiss Kuráпyi, aki már nem bírta 
a hallgatást. 

Romoda még ekkor sem szólt semmit, végignézett azokon, akiknek már nem 
jutott hely az akácfán, aztán felkelt és elindult a német temet ő  felé. A többiek 
csodálkozva néztek utána, akkor ó visszafordult és azt mondta: 

— Valami ülöalkalmaгtosságot kell szerezni. 
Erre Kiss Kuráпyi, Opana és Rozmaring Bandi is utána indultak a temet őbe. 

Lassan ballagtak, a sírköveket vizsgálgatták, aztan megálltak a két legn:agyobbnál. 
Szép, fekete márványból készült sírkövék voltak. 

— Ezt elvihetnénk — mondta Kiss Kurany , — ezt, amelyiken azt irja, hogy 
Gizike Schladt. 

A fekete marványba üveggel fedett kis ovalis fénykép volt beépítve, Romoda 
egészen közel hajolt és hosszasan vizsgálgatta. 

— Nagyon fiatalon halt meg — mondta. 
— >s milyen szép halott volt — mondta Opana. — A legszebb halott, akit va-

laha láttam. 
— Miben halt meg? — kérdezte Romoda. 
— Nem tudom — mondta Opana. — Talán torokgyik, vagy valami ilyesmi. 

Valami ilyesmit mondtak, amikor temetni hozták. Rengetegen voltak a temetésén, 
s mielőtt leengedték volna a gödörbe, mégegyszer megnézhette mindenki. Nagyon 
szép halott volt. Az arca fehér volt és a szeme körül sötét karikák éktelenkedtek, 
de azért a legszebb halott volt, akit valaha láttam. Az emberek hangosan sírtak, és 
emlékszem, 'bejött a temet őibe a Módpiék kutyája is, egy sárga, kócossz őrü dög; és 
egyszer csak úgy elkezdett vonítani, hogy az em ber hátán végigfutott a hideg. 

— Vigyük a másik sírkövet — mondta Romoda. — Beck Ervin városi ta дácsos 
— olvasta hangosan. 	Biztos valami vén majom volt ez a Beck Ervin. 

— Nem tudom, őrá nem emlékszem — mondta Opana. 
— A Beck Ervint sokkal nehezebb lesz ledönteni — mondta Kiss Kurá пyi. —

Vigyük mégis a Gizike Schladtot. 
— Nagyon fiatalon halt meg — mondta Romoda. 
— Kit érdekel az, hogy milyen fiatalon halt meg. Sokkal könnyebben elvihet-

nénk, mint a Beck Ervint. 
— Fogd be már a szád — mondta dühösen Romoda. Nekivetette a vállát Beck 

Ervin sírkövének és mozgatni kezdte. A többiek hátrább húzódtak és figyelték az 
ácsmester erőlködését. A súlyos márványtömb nehezen mozdult meg, Romoda fújt 
és izzadt, hallották, ahogy csvkorgatja a fogait, aztán egyszer csak eld őlt a sírkő . 

Négyen is alig tudták megmozdítani, de azért elvonszolták, elgörgették Romoda 
háza eiи, és most már mindenki leülhetett, és nyugodtan megbeszélhették a híd-
építést. Jó ideig azonban csak szidták a traktorokat, a hídépít ő  munkásokat, meg 
azt, akinek egyáltalán eszébe jutott, hogy hidat kell építeni. Végül Romoda unni 
kezdte a fecsegést és kijelentette: 

— Néhány mély árkot kell ásni az utcában, hagy a traktorok ne járhassanak 
erre. 

-- Vígan elmennek azok a kertek mögött is — mondta az öreg Madzsgáj. 
— Ott hadd menjenek — mondta Romoda. — Az a lényeg, hogy ne az utcába 

jöjjenek. Utálom, ha itt zúgnak á házam előtt. 
— szerintem a híd a lényeg — mondta az öreg Madzsgáj. — Nem érdekes, 

hogy a traktorok merről hordják az oszlopokat, a híd mégiscsak fölépül, és akkor 
éregette a fene az egészet. 

— A híd még nőér — mondta Romoda. 
— Fel kéne gyújtani az egész cókmókot — mondta Rozmaring Bandi. — Csupa 
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— Esetleg meg lehetne locsolni egy kis benzinnel is — mondta Berger, a fel-
találó. 

— Ezzel még várhatunk — mondta Romoda. Felállt és zsebredugott kézzel 
jáгkálni kezdett. — Szbini kell a gyerekeknek, hogy esténket menjenek e1 a folyó 
mellé a tűzhöz és barábkozsanak meg az éjjeli őrrel. 

— Az én fiaim már most is ott vannak — mondta Kiss Kurányi. 
— Menjenek el minden este — mondta Romoda. — A többi gyerek is menjen 

oda és barátkozzanak az éjjeli őrrel. Most pedig ássuk az árkokmt. 
Másnap a traktorok nem. tudtak végigmenni az utcán. A traktorosok károm-

kodtak, aztán a kertek mögé hajtottak, és a házakat megkerülve hordták az épí- 
tőanyagot a hídhoz. Zúgásuk így is behallatszott az utcába, de azért aranydag 
mégis nyugalom volt, a por sem kavarodott fel, é, a juharfák tiszta levelekkel 
zöldeltek a sírkövek körül. A híd azonban épülni kezdett. A folyó két partján 
elegyengették a talajt, aztan nagy csattogással leverték az oszlopokat. A tégla-
gyári mцzkások jöttek át először a hídon. Az oszlopok tetejére hevenyészve rászö-
geztek néhány szád deszkát, és a nagydarab Ada кnkóval sz élen átimbolyogtak a 
víz fölött. Hatan jöttek át, köztük Dobre, a f űtő  is, aki a Keglovics utcában lakott. 
Adamkó és a többiek az új Telepen laktak, és az épül ő  híddal nagyon megrövidült 
az útjuk. Jókedvűen mentek végig a Keglovics utcán. 

Az utca lakói akkor este ismét valamennyien összegy űltek Romoda háza előtt.. 
— Utálom ezt az Adamkót — mondta Kiss Kurányi. — Rosszul leszek, ha vé- 

gigkacsázik előttem azokkal a görbe lábaival. 
— A reuma görbítette meg a lába.it — mondta Szent János, a méhész. — Éve-

kig meztelen lábbal dagasztotta a sarat, amib ől a vályogot csinálják. A hideg sár 
elintézte a lábát, néha már alig tud talpra állni. Úgy hallottam; hogy .ki is fogják 
rúgni a gyárból. 

— Akkor is utálom — mondta Kiss Kurányi. — Olyan a hangja, mint egy 
szűrlányвak. 

— És hogy visítozott negyvenötben — mondta Opana. — Felállt egy téglara= 
kásгa és visítozott, hogy: „Miénk a gyár! Miénk a gyár!" Még tapsoltak is neki. 
Csak az öreg Forgács Tamás bács.i mondta a pofájába, hogy: „Nagy marha vagy 
te, Adamkó. Nem lesz az a gyár sohasem a tiéd. Csak a munka. Az igen, a munka 
mindig a tiéd lesz." De Adamkó csak röhögött és visítozott, hogy „miérnk a gyár". 
Most aztán még a munka sem lesz az övé. 

— Ki fogják rúgni a gyárból — mondta Szent János. 
— Nem biztos még, hogy kirúgják — mondta Dobre. 
— Nem bírom nézni azokat a görbe lábait — mondta Kiss Kurányi. — Csinál-

junk már valamit azzal a rohadt híddal. Néhány nap múlva fel гakják a padlót 
meg a korlátot is, és akkor már nem csak Adamkóékban gyrnyörködhetünk. 

Fel kell gyújtani az egész cókmókot — mondta Rozmaring Bandi. 
— Az oszlpokatvmár nem lehet felgyújtani, csak a deszkákat — mondta 

Opana 
— Az is megakasztaná őket egy időre — mondta Kiss Kurányi. — Mire kivizs-

gálják és megtanácskozzák a dolgot, elmúlik a nyár. 
Várakozóan néztek Romodéra, đ  feszülten figyelt a folyó felé, ahol most is 

égett a tűz, amit az éjjeliőr gyújtott és végül kimondta: 
— Hívjátok ide a gyerekeket. 
— Mi lesz, ha majd szorongatni kezdenek bennünket? — kérdezte Berger. —

Egész biztosan minket fognak gyanúsítani. 
— Letagadni a csillagokat is azegr đl — mondta Romoda. — Legfeljebb, ha 

már nagy baj lesz, a hülye Sebestyén-gyerekre kenünk mindent. Vele nem tud-
nak mit kezdeni. 

— És az apjával? — kérdezte Berger. 
— Le vannak szarva — mondta Sebestyén, a hülye gyerek apja, aki ezúttal is 

tökrészegen ült közöttük. — Velem nem tehetnek semmit. 
Ekkor felállt Dobre, közelebb lépett Romodéhoz, zavartan megköszörülte a 

torkát és azt mondta: 
— Azt a néhány szál deszkát, amit az oszlopokra tettünk, azokat jó volna 

meghagyni. Hogy legalább mi téglagyáriak átjárhassunk. 
— Látni sem bírom azt az Adamkót — dühöngött Kiss Kurányi. 
— Esetleg, ha rá lehetne kényszeríteni őket, hogy a kertek mögött járjanak —

próbá9;kozott Dobre. Ugyet sem vetett Kiss Kurányi гa, Romodéhoz beszélt. 
— Rendben van — mondta Romoda. — Majd rákényszerítjük őket, hogy arra 

járjanak, amerre a traktorok is. De most már hívjátok a gyerekeket. 
Azon az éjszakán nagy tűz égett a folyó mellett, még a Keglovics utcát is ki= 

világította. 

Június első  vasárnapján Romoda, az ácsmester korán reggel felkelt, megbo- 
гotválkozott, aztán kiment az udvarra és derekig lemosakodott hideg vízben. Kivá- 
lasztotta a legszebb fehér ingét, nyakkend őt kötött, felhúzta sötétkék öltönyét, és 
elindult Bergerhez, a feltalálóhoz. Az utcán csak Szent Jánossal találkozott, aki 
most is a templomba igyekezett. Szent János minden reggel templomba ment. Kö- 
szöntek egymásnak, Szent János naigyot nyelt, mintha még valamit készülne mon- 
dani, de aztan csak megcsóválta a fejét és nem szólt semmit. Romoda ráér ősen 
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minden, ésionmda=.:érezte,: hogy:•=figyelirk:' A Keglóvics utba.. đakói дΡainden évben 
várták ezt a napot, tudták, hogy Romoda június els ő  vasárnapján meglátőgаtja 
Bегgert,a feltalálót. -- . . . ‚ 

:. 'Berger háza .az utca legvégé гx áll, nyomörúsagos, vedlett falusi viskó,:°évröl` évre 
rosszabb állapotban van, látszik, hogy a kutya, sem .tör ődik vele.. A :Béтger :gyе- 
rekek, két kislány és?egy kisfiú .a kapuban; várták Romodát, rémülten meresztették 
а  á ,:a azemüket =és .a kisfiú azt :mondta: . - 

- Apánk nagyon: beteg: Nem tüd felkelni az ágybpl. .. 
Romoda .számított•. ilyesmire;. nem azólt semmit, a gyerekek mellett bement az 

údiпΡarra, kopogott a_ konyharajton . és balépett.. Berger f вlesége, egy sabány,. -:.áasta 
asszony; a tűzhelynél állt;:hátbal az ajtónak; Romoda köszönt neki, :az asszony viaz-
tszaköszönt, de még a fejét sem fordította feléje. Az ácsmester akkor keresztülmént 
a:' konyhán, és benyitott a hátsó szobába, amely. Bergernek a műhelye volt; ћii-
hdty'ben :egy, lábbal. hajtható faeszterga. és egy, hosszd satupad:állt, a föld Đn -іnin-
dénféle fai= és fémhullađék, гozsdás lemezek, régi akkumulátorok, söt ° még: egy 
kaidántengely.. is,. de mindez .nem érdekelte Romodét. ő  egyenesen az egyik 
sokba ment, ^ahol egy ;  kis petróleumlámpa volt. a _ földre helyezve, a lámpából 
hösszú, vékony;, csövek kígyóztak görbén és fehéren égészen a. .menrLyežet-A2 
egész szerkezet olyan volt, mint egy ronda tengeri: szörnyeteg. Romoda ner л :zyúlt 
sehunihez, s csak állt ott .a arokban és nézte a kis füstös: petróleumlámpát:; és - a fi -
her  esöveket. • 

Aztán megjelent Berger is. Sápadt :volt és kócos, és :hangosan, :;hörögve lél g- 
zetf Bergert° "súlyos -asztma, kínozta, meleg nyári napokon:.: szinte ;  fulladozott, most 
kora-reggel. azonban még nem volt túlságosan -meleg, és Romoda tudta, hogy>I Зer: 
ger•. ezúttal. szán дékosan szuszog ilyen hangosan. A, petróleumlámpa feléntett':és 
megkérdezte: .._ 

=.Kipróbáljuk?: 	 . 	 . 
— Nem érdemes — mondta szomorúan és nagyon halkan Berger. <A : homloka 

dassan'.:izzadni. kezdett. — Nem érdemes kipróbálni: -Nem mu"k ődik. 
— ,Nem ,rnűködik? 

.. s! - Romoda vigyorgott.  Nagy  fehér. fogait előretolta; a szeme körül és a homlokán 

.Csúnya- mély .raneіk gyülekeztek..: 
— Mióta csinálja már? — kérdezte. 
— Négy éve — mondta • Berger. 	Már több, mint négy éve.- 
- 0. Már több, mint : négy éve? 

Igen. 
— Es még. mindig 'nem működik? 
—.Nem-. Nem működik. 	 . 

Berger. a: szája szélét harapda ta, hangosan szuszogott és : nem tudott mit kez-
deni •a kezeivel: Esetlenül hadonászott és néha megvakarta a fejét, .és nem tudta, 
hogy hova nézzen, Romoda pedig csak vigyorgott és bámult az arcába. 

— Az_~ idén biztosan elkészül — nyögte ki végül' Berger. — đszig :biztosan el-
készül. 	 . 

;:,—° Nagyszerű 	mondta Romoda. — Tehátószig. 	. 
— Igen. Októberben már xnüködni  fog.  :Október g egész biztosan mégcsináiam. 
— Egész b ztosбan? 	 . 
---Egész biztosan —'mondta  •.Berger és kezdett kivörösödni az arca. — Ha 

aktóberi;g nem készül el, felakaszthatnak a legmagasabb fára: 
r. r' ,Fiomodának fülig szaladt a szája. 	 . 

Ezt már tavaly is mondta. S őt négy„évvel.,,ezel őtt is mondta. Vagy, talán 
több is, ment négy éve .. . 

— Most komolyan mondom. 
— Akkor is komolyan mondta. Vagy nem? 	 . 
Berger most egészem közel lépett Romindához, és az arcába szuszogott. 
— Fia. akarja, írásba adom. . 

Finnél jobbat tudok mondta Romoda: — Est иre, amikor ösšzejönnek az 
emberek, jöjjön el maga is. Es mondja el nekik is azt,. amit most nekem moп-
dótt. Egyúttal majd a fát is kiválasztjuk. 

— Rendben van — mondta Berger. 
— Tehát eljön? 
— Elmegyek. 	 . 

Romoda vigyorgott, egyetlen mozdulattal félretolta maga el ől Bergert, és ki-
mint  -a házból. Látszott rajta, hogy Igy szót sem hitt el az egészb ől. 

Berger azonban akkox este :megjelent Romoda háza el őtt.: Az-emberek sejtet- 
ték, hogy._ valami készül, sokan összejöttek, leültek a..görbe akáefára és : Beck Ervin 
városi tanácsos sírkövére, és izgatottan várakoztak. 

— Berger szeretne közölni valamit — mondta Romoda, és köpött. 
Mindannyian Bergerre néztek, ő  pedig felállt Beck Ervin városi tanácsos sír-

kövéről és azt mondta: 
— Azt szeretném közölni, hogy októberig elkészítem azt a melegít őt a petró-

1Qumlámpával. Pontosan olyam lesz ;  amilyennek ígértem Romodénak több  b mint 
négy évvel ezelőtt: . 

-- Es ha mégsem készül el? — kérdezte Kiss Kurányi. 
— El fog készülni — mondta Berger. — De ha mégsem készülne el, nyugod-

tan felhúzhattok a legmagasabb fára: 
. Egy pillanatra csönd lett, aztán Romoda halkan megkérdezte: 

— Melyik a legmagasabb fa az utcában? 	 . 
Kiss Kurányi röhögni kezdett. 	 .. 334 



м  Az' ám:- :mondta:: 	Alapítsuk meg most:miridjárt, hogy: me}yik a leghia л  
gásabb fa 	 . 

=- A~h' kiszém az .az akáčfa ..az: én házam. el őtt .— ' гinoпdtra Opana: 
-Ne játszatok emberek 	szólt ékkor közbe Szent János:. 	Ne játszatok 

ilyesmivel. Romoda, miért nem felejted el már az . egészet? . 	. - . .. 	. , 
cRornoda helyett azonban- Berger válaszolt neki: : 
- 

 

-Ezt most már nem'leh'et abbahagyni. Nekem ez még .fontosabb, mint- Ro ,  
modának. Több, mint négy éve kínlódok már azzal az :átkozott _pétróleumlámpával; 
és ez idő  .alatt képtelen voltam bármi mást csiridlnL A' `' gyerekeknek .::lassan már 
nem: lesz mit enni:. A halakat;. rázzák. ki  -a hínárból; .és majdnem minden nap halat 
eszünk. metálom á halnak:-még a szagát is: És lassan már a hz ыnk is összedől. -Meg 
kell ^végre :oldaiiam ezt 'a dolgot,es_biztos vagyok .benne,. hogy őszig_sikeriilni is fcága 
De lehet, hogy még el őbb. 

Tehát. Opana= akác€ójánál maradunk — mondata Romoda. 
Emberek, ne já-tsszatdk ilyesmivel— mondta Szent János. 

Ekkor megszólalt az öreg Madzsgáj 	. 
-Bergernek tökéletesen igaza van 	mondta. -- Ez így. nem mehet-tovább, 

egyszer: meg. kell:-szerkesztenie már azt a melegít őt. Es én elhiszem -  neki, hogy 
őszig. еLkészül vele. - 	 . 

.~ - Vigyázzon .öregem 	figyelmnezteate röhögve . Kiss Kurányi. — Azon' a ;fán 
több: ág is van. 

— Hát jó — mondta az öreg Madzsgáj. 	Ha nem sikerül, engem is felhúz- 
hattek Berger mellé. 

— Emberek, hagyjátok abba — mondta Szent János, de senki sem figyelt rá 
nem is válaszoltak neki. 

Berger sokáig állt még Beck Ervin városi. tanács оs sírköve mellett, hangosan 
szuszogott, várt, hogy mondanak-e még valamit. De senki sem szólt, úgy érezték, 
hogy mindent megbeszéltek és Berger végül is elindult hazafelé. Akkor- felkelt az 
öreg Madzsgáj és ő  is hazament. A többiek néztek utánuk, de azok ketten —
előbb a feltaláló, aztán az öreg Madzsgáj — csakhamar elt űntek a sötétben: 

—; 	lenne felhúzni őket arra a magas fára — mondta Kiss Kurányi. 
. — A jegyzőt azért sajnálóm — mondta Romoda. 
Ёѕ  többet nem beszéltek a dologról. kié a gyár? 

Egyik este a téglagyári munkások a szokottnál is fáradtabban vonszolták ma-
gukat végig a Keglovics utcán. Adamkó, aki máskor mindig elöl ment, most lema-
radt a többiekt đl, és fájdalmasan húzta reumás lábait. Roinodának, az ácsmester-
nék a š;háza előtt halkan köszönt az ott ülőknek, de senki sem köszönt vissza neki. 
Kiss= Kurányi hirtelen elrikoltotta . magát: . 

— Kié a gyár? 
Rozmaring Bandi pedig Adamkó magas hangját utánozva ezt kiáltotta: 
— Miénk a gyár! 
Adamkó megállt nehézkesen visszafordult, és sötét, fenyeget ő . arccal nézett 

rájuk. A másik négy téglagyári munkás is megállt. 
Kié a gyár? — rikoltotta ismét. Kiss Kúrányi. 	 . 

— Miénk a gyár!. — mondta .Rozmaring Bandi. 	 . 
— Ide figyelj; te tetves... — kezdte Adamkó és elindult Kiss Kurányi felé, de 

akkor felkelt az akácfáról Romoda és. Adamkó elé lépett. Egészen az arcába hajolt 
és megkérdezte: 

- Kié a gyár? 
.— Miénk .a gyár! — kiáltott. harmadszor is Rozmaring Bandi. 
— Nem férsz a bőrödbe, Romoda? — kérdezte Adamkó: - Mondd, miért ném 

férsz a bőrödbe? 
Romoda csak állt előtte, széles vállai kissé el őrehajoltak, és nem szólt semmit. 

Adáгkó akkor elfordult t őle és elkacsázott a fájós, görbe lábaival: Ett ől kezdve a 
téglagyári munkások nem köszöntek ésténként. De azért továbbra .is a Keglovicš 
utcán jártak ;  éš nem .a kertek mögött; amerre valamikor a tráktorok hordták;,az 
oszlopokat. 

Nyár elején kezdte építeni a házát; rengeteget .kínlódott vele, úgyszólván mini 
dint magának kellett megcsinálmia, vasárnaponként segítettek neki ugyan, többen is 
az ismerősök közül, hétköznap azonban csak ő  meg a felesége. dolgozott: hordták a 
földet, ::döngölték a falakat, állították.be az ajtókat, ablakokat, tapasztottak,- füré- 
szelték a gerendákat, s őt még kutat is ástak az udvaron. Lassan; nagyon lassan 
épült fel a ház. És nagyon kicsi volt a ház. Egy szoba, konyha és éléskamra, semmi 
több. De ők örültek neki, sokat nevettek azon a nyáron,. amikor építették, és októ, 
berben már beköltöztek. Pénzük nem volt, és bútoruk is alig egy pár darab, de 
még .igy  is  'nagyon örültek, és az utcában is úgyszólván, mindenki örült, hogy végre 
beköltözhettek. sajnálták őket, hogy annyit kellett dolgozniuk a nyáron„ külö= 
nősen az asszonyt sajnálták, aki sovány volt és rnég :válláig sem ért Ro гnodának, 
de azért _ mindig nevetett és nagy kék szemeivel olyam csodálkozva, , . tudott .nézeti, 
mint az egészen kiesi gyerekek. -  
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legfeljebb egy kis. tüzelőt adhattak volna nekik, de Romoda semmit sem akart 
elfogadni, s az a kis tüzelő  egyébként sem ért volna sokat. Nagyon hideg volt 
abban az új házban. A falak még nem száradtak ki eléggé, nyirkosak voltak, és egy 
szál vaskályhával igazán nem lehetett bemelegiteni a szobát. Az ágyban is fáztak, 
hiába bújtak össze, és hiába használták takaróként még a télikabátjukat is. 

Es akkor énekelni és táncolni kezdtek. Táncoltak, hogy ne fázzanak. Egy hideg 
téli estén az emberek csodálkozva álltak meg a házuk el őtt. Romoda és a Pelesége 
énekeltek, akkoriban divatos tancdalakat, csupa gyors számokat, és a függöny ré-
séin keresztül látni léhatett, hogy táncolnak. Hangosan és szépen énekeltek, és 
minden szám utan pár percre megálltak, nézték egymást és nevettek. Aztán Romoda 
szertartásosan meghajolt a felesége el őtt és újra táncra kérte. Ett ől kezdve minden 
este énekelték, táncoltak és nevettek, néha órákon át. Kés őbb már nem nevettek, 
és nem álltak meg percekre, csak énekelték a táncdalakat egymás után és táncol-
tak egyfolytában. Aztán egy este már csak Romoda énekelt, hangosan, olyan han-
gosan, hogy szinte az egész utcában hallatszott. Ёѕ  a Keglovics utca lakói már 
kezdték nagyon kényelmetleniil ёгеznі  magukat. 

Másnap meglátogatta őket Szent János, a méhész. Romoda és a felesége a vas-
kályha mellett 'ülitek, az asszony még soványabb volt, mint nyáron, néha aprókat 
köhögött és ilyenkor csodálkozó kék szemei még nagyobbak lettek.. Vastag takaróba 
burkolózva ült a kályha mellett. Romoda nagy, lapát kezével folyton a feleségének 
a haját simogatta, rá sem nézett a méhészre. Szent János leült a hever őre és azt 
mondta: 

— Költözzetek el innen tavaszig. Megfagytok mind a ketten, ha •továbbra is 
itt maradtok. 

Romoda feléje fordult és rosszkedv űen méregette. Simogatta az asszony haját, 
és legszívesebben ,nyomban kirúgta volna Szent Jánost. 
. — Jó kis ház ez — mondta. 

— Persze, hogy jó kis ház, 'tudom én, hogy jó kis ház 	mondta Szent János. 
— De a falak még nem szánadóak ki, és, rettenetesen hideg van itt. Épesz ű  ember 
nem lakik télen ilyen szobában ... 

Mondott még valamit, de nem figyeltek rá. Az asszony ismét köhögni kezdett. 
Aprókat és szárazon köhögött, de az egész teste belerázkódott. Romodának végképp 
elege volt már Szent Jánosból. 

— Ki hívott téged ide? — kérdezte dühösen. —Senki sem hívott ide, és senki 
sem kíváncsi a tanácsaidra. — Aztán fojtott hangon hozzáf űzte még: — Еs egyéb-
ként sincs egy vasunk sem. 

— Tudom — mondta Szent János. — Tudjuk, hogy már hónapok óta nem dol-
gozol sehol. De hozzánk is eljöhetnél lakni. Meg mások is szívesen befogadná-
nak. benneteket tapaszig. 

Romoda megigazította a takarót az asszony váll бn es azt mondta: 
— Minket ugyan ne fogadjon be senki. A házunkat pedig majd megnézheti- 

tвk egy-két év múlva. Nem lesz még egy ilyen ház az utcában. Most pedig menj a 
fenébe, senki sem hívott ide. 

Szent János mindig türelmes ember volt, lassan, megfontoltan beszélt, egy-
szerűen lehetetlen volt kihozni a sodrából. 

— Nézd, Romoda, .te erős vagy, és én elhiszem, hogy kihúznád a telet még a 
szabad ég alatt is. De ez az asszony nagyon gyönge, és máris beteg. Tudom, hagy 
nem vagy kíváncsi a tanácsaimra, de ha már nem akarsz elköltözni innen, menj 
el legalább Bergerhez, hátha meg tudna szerkeszteni valamit, ami bemelegítené 
ezt a szobát. Berger olyan feltaláló-féle, mindent meg tud csinálni. Annak a béna 
Sütő  gyereknek is, egész rendes járókát készített. 

— Menj a fenébe. Most már tényleg menj a fessébe. 
Akkor este az asszony nem bírt táncolni, csak köhögött és fázott rettenetesen, 

Romoda sápadtan állt a kályha mellett, nézte; nézte a feleségét, egyszer csak kar-
jaiba kapta az asszonyt, énekelni kezdett, és táncolt olyan gyorsan, amilyen gyor-
san csak tudott. 

Másnap elment Bergerhez, a feltalálóhoz. Berger télen mindig jókedv ű  volt, 
szerette a szavaz hideget, ilyenkor nem kínozlia az asztmája, naphosszat a m űhe-
lyében barkácsolt, s fütyörészett. Kedvesen fogadta Romodát és hosszasan magya-
rázott neki mindenféle szerkenytyukr ől, amiket eddig készitett vagy készíteni fog, 
Romodát azonban idegesítette a fecsegése. 

— Nagyon hideg van nalunk — mondta. — Nedvesek a falak és lehetetlen be-
melegíteni a Szob-t. Nem tudna megszerkeszteni valamit, valami melegít ő-félét, 
ami befűtené azt az odut? 

Bergerhek csillogni kezdtek a szemei és egyszerre nagyon izgatott lett. Mintha 
megbolondult volna. Elnevette magát, a fejét vakarta, aztán a vállára csapott 
Romodénak, dadogott, alig tudott értelmesen beszélni. 

— Hát ez hihetetlen ... esküszöm, hihetetlen: Maga az én emberem, az én 
emberem, ha mondom. Éppen ma reggel jutott eszembe valami, és azóta is csak 
ezen gondolkozom. Meg lehet csinálni azt a melegít őt. Meg fogom csinálni. 

— Most nincs egy vasam sem — mondta Romoda. — De ha megszerkeszt egy 
rendes melegítőt, szerzek pénzt és kifizetem, akármennyibe is kerüljön. 

— Semmibe sem kerül — mondta izgatottan Berger. — Ingyen megcsinálom 
magának. Tudja, én babonás vagyidk, és maga pont ma jött, amikor eszembe ju-
tdtt ez az ötlet a petroueumllámpáva(t. 

— Milyen petróueumliámpával? 
— Egy petróleuanlám бval, egy  egészen kis petról'eumláanpáv аi fogjuk beme-

legiteni a szdbájukat. Vékony osöveket szemelek majd a lámpára, a csöveik hihetet-
ienitl felfokozzák; a hőt. 336 



Romoda gyanakodva figyelte Bergert. 
— Ne nézzen engem hülyének. A feleségem nagyon beteg, és nem ajánlom, 

hogy hülyének nézzen engem. A csöveket esetleg a kályhára lehetne szerelni, láttam 
mái 'ilyet, de az án szabómat ez sem mielegítené be. 

— Bízza csak rám — mondta Berger. — Ezek különleges, vékany csövek lesz-
nek. Tudom is már, hogy milyenek. Minden azon múlik, hogy milyenek a csövek, 
és hogyan hajlítjuk meg őket. 

— Ne nézzen engem hülyének — mondta Romoda. — Ha nem tud melegítđt 
osinálni, mondja meg most mindjárt. Szerintem ez a petróleumlámpa egy nagy 
marhajság. 

— Meg fogom csinálni — mondta Berger. — Ingyen fogom megcsinálni magá-
nak. Higgye el, nekem megéri. Utána sorozatban fogom gyártani a petróleumlám-
pás meiеgítőket. Rengeteg pénzt fogok keresni veRik. 

— Rendben van — mondta Romoda. — Mikor lesz kész? 
— Egy hét múha viheti a melegítőjét. Egy hét alatt megcsinálom. Ha nem 

lesz kész egy hét múlva, felhúzhatnak a legmagasabb fára. 
— Rendben van — mondta Romoda. — De figyelmeate`em, ha hülyének néz, 

és hazudik nekem, nagyon meg fogja bánni. 
— Bízza csak rám — mondta Berger. — Bízza csak rám. 
— Tehát egy hélt múlva. 
— Egy hét múlva. fgérem, hagy meglesz. 
Romoda estémként ,karjaiba vette beteg feleségét, és úgy táncolt körbeak&be 

a hideg szobában, hogy valamennyire felmelegítse az asszonyt. Szent János, a mé-
hész, ha ilyenkor elment Romodáék háza el őtt, keresztet vetett és rövid imádság 
félét mormogott. De mások is, ha benéztek az ablakon, megborzongtak, fázósan 
összehúzták magukat és továbbsiettek. 

Elmúlt az egy hét, és Berger nem készítette el a melegít őt. A csöveket meg-
hajlította és ráforrasztotta a petróleumlámpára , de a szerkezet nem akart m ű-
ködni. Egyáltalán nem melegített. Romoda éktelenül feldühödött, sötét arccal 
rohant haza, és közben hangosan mondogatta: 

— Kitaposom a belét annak a disznónak. 
Többet el sem ment Bergerhez, akkor viszont a Keglovics utca lakói kezdtek 

járni a feltaláló mííhelyébe, és sürgették, hogy készítse már el a melegít őt, de ez 
is hiába volt. Romoda végigtáncolta a telet feleségévei a karjaiban. Aztán kitava-
szodott és melegebben sütött a nap. Romoda végre munkát kapott, egész nap dol-' 
gozott, a csodálkozó szem ű  asszony pedig kint ült a ház el őtt, ott ahol legmele-
gebben sütött a nap. De még így is folyton fázott és köhögött. Június elején halt 
meg, pedig akkor már nagyon meleg volt. 

Váryné ment el megmondani Romodénak, hogy meghalt a felesége. Kés őbb 
azt mesélte, hogy Romodán каk akkor teljesen megfeketedett az arca, és ő  majdnem 
felsikoltott, annyira megijedt t őle. De Romoda nagyon nyugodtan viselkedett, csak-
hamar visszatért az eredeti színe, nem szólt semmit, összeszedte a szerszámokat, 
kiválasztott néhány szál deszkát és hazament. Az asszonyok addigra már felöltöz-
tették a feleségét, és a könnyeiket törölgették, ő  pedig koporsót csinált a desz-
kákból. 

Vasárnap délután volt a temetés. Romoda korán reggel felkelt, megborotvál-
kozott, és derékig lemosakodott hideg vízben. Aztán el őkereste legszebb fehér 
ingét, nyakkendőt kötött, felhúzta sötétkék öltönyét és elment Bergerhez. A fel-
találó még ágyban feküdt és nagyon megijedt Romodátói. 

— Keljen fel, öregem — mondta vigyorogva Romoda. —Próbáljuk ki a mele-
gítőt. 

Berger vacogva ül•t fel az ágyban. 
— Mit akar a melegítővel? 
— Szükségem van rá — mondta Romoda. — Еs maga azt ígérte, hogy meg-

csnálj a. Igaz? 
— Igaz, de .. . 
— No, keljen fel gyorsan és próbáljuk ki. 
— Nem érdemes — mondta szomorúan Berger. — Nem érdemes kipróbálni, 

nem működik. 
— Nem működik? 
— Nem. 
— Valamikor azt ígérte nekem, hogy egy hét alatt elkészül vele. A feleségem 

nagyon beteg volt akkor, és én figyelmeztettem magát, hogy megbánja, ha hülyé-
nek néz engem, s ha hazudik. 

Berger rémülten forgatta a szemeit, és a takarót a nyakáig húzta. Romoda 
folyton vigyorgott, es ez volt a legfélelmetesebb az egészben. 

— Azt hittem meg tudom csinálni. Nem tehetek róla, hogy nem sikerült. 
— Azt ígérte, hogy sikerülni fog. 
— Rendben van — sóhajtotta Berger. — Megcsinálom. Nem nyugszom addig, 

amíg meg nem csinálom. 
— Mikor jöhetek érte? —kérdezte Romoda. 
— Egy hónap múlva. Addigra biztosan megcsinálom. Ha addig nem készül el, 

felhúzhatnak a legmagasabb fára. 
Romoda sokáig nem szólt semmit, csak vigyorgott. 
— Egy év múlva jövök el érte — mondta végül. — Jó volna ;  ha addig tényleg 

elkészülne. Tudja, Berger, én nagyon nem szeretem, ha engem hülyének néznek. 
Egyébként ma temetik a feleségemet. 
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A VERSRőL ÉS A N®VELLАRóL 

avagy variációk három személyre 

bognár antai 

meditáció 

KI BESZÉL? 

Hallgatom. Hallgatod. Hallgatja. 
Hallgatod. Hallgatom. Hallgatja. 
Hallgatja. Hallgatja. Hallgatom. 

MI IS ТОRTÉNT? 
HOMOKORÁK NYUGALMA BENNÜNK SZÁRAZ HOMOK 

Leülök. 
Ha elmondasz valamit, úgy lehet igazat beszélsz, mégse hisszük el, vagy egyi-

künk elhiszi, a másik nem, esetleg mindketten elhisszük, de az is lehet, hogy ha-
zudsz, mégis elhisszük, vagy egyikünk elhiszi, a másik nem, esetleg egyikünk se 
hiszi el. 

Ha nem találjuk itt, úgy lehet, korán jöttünk, és még nem érkezett meg, de az 
is lehet, hogy pontosan érkeztünk, és elment már, vagy még ide se ért, esetleg el-
késtünk, és már elment. 

Felállsz. 
Ha nem talállak itt titeket, úgy lehet korán jöttem, és még nem értetek ide, 

vagy egyiktek még nem érkezett meg, a másik meg már elment, de az is lehet, 
hogy jókor érkeztem, és még nem jöttetek meg, vagy egyiktek még nem ért ide, a 
másik meg már elment, esetleg mindketten elmentetek már, vagy talán elkéstem, 
és egyiktek még nem jött meg, a másik már elment, vagy már mindketten elmen-
tetek. 

Ha nem találjuk itt, úgy lehet korán jöttünk, és még nem érkezett meg, de az 
is lehet, hogy pontosan érkeztünk, és elment már, vagy még ide se ért, esetleg el-
késtünk, és már elment. 338 



Nem akar többé másról beszélni. 
Ha nem talál itt bennünket, úgy lehet korán jött, és még nem értünk oda, vagy 

egyikünk még nem érkezett meg, a másik meg már elment, de az is lehet, hogy 
jókor érkezett, és még nem jöttünk meg, vagy egyikünk még nem ért oda, a másik 
meg már elment, esetleg mindketten elmentünk már, vagy talán elkésett, és egyi-
künk még nem jött meg, a másik már elment, vagy már mindketten elmentünk. 

Ha meghallgatok valamit, úgy lehet igazat beszéltek, mégse hiszem el, de az 
is lehet, hogy elhiszem, vagy egyiktek igazat mond, a másik hazudik, és elhiszem, 
vagy nem hiszem el, vagy talán mindketten hazudtok, mégis elhiszem, de az is 
lehet, hogy nem hiszem el. 

Leülök. 
Ha nem találsz itt bennünket, úgy lehet korán jöttél, és még nem értünk oda, 

vagy egyikünk még nem érkezett meg, a másik meg már elment, de az is lehet, 
hogy jókor érkeztél, és még nem jöttünk meg, vagy egyikünk még nem ért oda, 
a masik meg már elment, esetleg mindketten elmentünk már, vagy talán elkéstél, 
és egyikünk még nem jött meg, a másik már elment, vagy már mindketten elmen-
tünk. 

Ha nélküle megyünk el, úgy lehet korán indultunk, és még ittmarad, de az is 
lehet, hogy jókor indultunk, és elment már, vagy maradni fog még, esetleg késön 
indultunk, és már elment. 

Nem akarsz többé másról beszélni. 
Ha elmondok valamit, úgy lehet igazat beszélek, mégse hiszitek el, vagy egyik-

tik elhiszi, a másik nem, esetleg mindketten elhiszitek, de az is lehet, hogy 
hazudok, mégis elhiszitek, vagy egyiktek elhiszi, a másik nem, esetleg egyiktek sem 
hiszi el. 

Ha meghallgat valamit, úgy lehet igazat beszélünk, mégse hiszi el, de az is le-
het, hogy elhiszi, vagy egyikünk igazat mond, a másik hazudik, és elhiszi, vagy 
nem hiszi el, vagy talán mindketten hazudunk, mégis elhiszi, de az is lehet, hogy 
nem hiszi el. 

Feláll. 
Ha nélkülünk megy el, úgy lehet korán indult, és még ittmaradunk, vagy egyi-

künk ittmarad, a másik meg már elment, de az is lehet, hogy jókor indult, és ma-
radni fogunk, vagy egyikünk itt marad, a másik meg már elment, esetleg mindketten 
elmentünk már, vagy talán kés őn indult, és egyikünk még marad, a másik már 
elment, vagy már mindketten elmentünk. 

Ha nem találtok itt, úgy lehet korán jöttetek, és még nem érkeztem meg, de az 
is lehet, hogy pontosan érkeztetek, és elmentem már, vagy még oda se értem, 
esetleg elkéstetek, és már elmentem. 

Nem akarok másról beszélni. 
Ha nem találsz itt bennünket, úgy lehet korán jöttél, és még nem értünk oda, 

vagy egyikünik még nem érkezett meg, a másik meg már elment, de az is lehet, 
hogy jókor érkeztél és még nem jöttünk meg, vagy egyikünk még nem ért oda, a 
másik meg már elment, esetleg mindketten elmentünk már, vagy talán elkéstél, és 
egyikünk még nem jött meg, a másik már elment, vagy már mindketten elmen-
tiink. 

Ha meghallgat valamit, úgy lehet igazat beszélünk, mégse hiszi el, de az is 
lehet, hogy elhiszi, vagy egyikúmk igazat mond, a másik hazudik, és elhiszi, vagy 
nem hiszi el, vagy talán mindketten hazudunk, mégis elhiszi, de az is lehet, hogy 
nem hiszi el. 

Leülsz. 
Ha nélkületek megyek el, úgy lehet korán indultam, és még ittmaradto'k, vagy 

egyiktek itt marad, a másik meg már elment, de az is lehet, hogy jókor indultam, 
és maradni fogtok, vagy egyiktek itt marad, a másik meg már elment, esetleg mind-
ketten elmentetek már, vagy talán kés őn indultam, és egyiktek még marad, a másik 
elment, vagy már mindketten elmentetek. 

Ha вбiküle megyünk el, úgy lehet korán indultunk, és még itt marad, de az is 
lehet, hogy jókor indultunk, és elment már, vagy maradni fog még, esetleg kés őn 
indultunk, és már elment. 

Leül. 
Ha elmond valamit, úgy lehet igazat beszél, mégse hisszük el, vagy egyikünk 

elhiszi, a másik nem, esetleg mindketten elhisszük, de az is lehet, hogy hazudik, 
mégis elhisszük, vagy egyikürük elhiszi, a másik nem, esetleg egyikünik sem hiszi 
е1. 

Ha nem találtok itt, úgy lehet korán jöttetek, és még nem érkeztem meg, de 
az is lehet, hogy pontosan érkeztetek, és elmentem már, vagy még oda se értem, 
esetleg elkéstetek, és már elmentem. 

AKI NEM JÖN ÉS NEM MEGY EL, A LESKELŐDŐ , A HALLGATOZI, A 
LATHATATLAN, AKINEK ARNYEKA NAPHfJN KÖRBEJAR — MIATTA VAN 
(PEDIG MINDENRE SZAMÍTOTTUNK); HONNAN IS LENNE KÚLÖNBEN BEN-
NÜNK A NYUGTALANSAG, MOST, AMIKOR EGYSZERRE ÜLÜNK LE, EGY- 
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beіedek mária 

mestereim 

még 20 percig ültem azon a helyen 
ott 
a kűszőb fekete fehér hidege olvadt 
és még 20 percig ültem azon a helyen 
ott 
a léptek bal-jobb nesze hátterében 

ha jól felszámolok már a sétából térnénk vissza di persze deperSZE d ЕРЕ1 ZE 
nini is mentünk el csak mert nekem magamba kell szállnom hallod-e drága a 
szárnycsapkodásokat no nem de én vagyok CSAK ЕN VAGYOКA 
r*в  L' az apám mindig arról aesélt menny 	sze'eti a bikák tromfolását 
(nevežzűnk egy békát mesternek drága az еgуѕ zегUѕ g kedvéért)most еat5 ut&n 
van és hangokat hallok nem akarok az apómra gondo,ni érted a múltkor még 
jól esett mert elmenekülhettünk az éles brekegést 1 máskép esküszöm đssze 
vagdostak volna véresre sebeztek volna mennyire jól éreztém magam hosszút 
1ag osakat pislogott az ébenhölgy felettünk s képzeld azt hittem majd feli- 
tašuk kőn.yeit és megaátszuk a zsebkendő  illatot neked lehet hagy sikerült 
is en meg fetrengtem a jólétben a feszélyben a mesterek drága pálcáikkal 
egymásnak vezényeltek és beintették a kicsiket is micsoda karének volt 
mindenki .agának versengett és emelgette a cilinderét az egyik mester drága 
különösen nagyon szépen bе z Ј4І  az apéiь ról hallottam hogy nyakkendbt köt-
nek rbzsasz ~n ingjéhez és aprópénzt szórnak a zsebébe melynek visszhangja 
megbotlott a küszöbünkben széfien bántak a kutyk9rutty hangok az apámmal 
és jól érizom magam az ébenholgy kék fényt vetített az útra melyen farad-
hatatlanul szaladgáltak a mesteri szavak a tópartig meg vissza és sárga fény 
fogaton hajtottak és sötét ostort csattogtattak 

ma édes kevesen vannak a békák 
és cs(n у  t beszélnek 
hallod -e 
még 20 percig ültem azon a helyen 
ott 
és hallottam hogy harangoztak idebent 
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vártam hogy a sarok feli az árnyékok majd megindulnak és letérd еlnek elgt-
tem vagy legalábbis elmondják a miatуánkot azt hiszem a mesterek abbahagyták 
a vezénylést és megemelték a cilinderjüket és a harangezb inán leintették a 
kicsiket azok is üdvözlégyet i. іiátkoztak és gyermekhangjuk zsoltárokat zen-
gett és mosolygott.felet űk a gyászruhás hold a mise alatt végijártam az 
utcákat mind m 	 drága elmentem a tópartra mert hívott a mester 
és életemben elösz őr ől em 

obb ha villa 
	s száp 

	

volt a 1 egna~ iattam 
na  a nagy 1ViESт 	a~ m1ndenв  
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1' \ о  ';,- 
kovбcs luköcs 

ugráiócska 
Apám fogta a fejszét és elkezdte darabolni a fákat. El őször a ház előtti két 

almafát vágta ki, később a gyümölcsöskertben folytatta az irtást. Anyám jajve-
székelt és a haját tégte. 

A kertben volt három hatalmas cseresznyefa és egy barackfa. Ezek maradtak 
utoljára. Amikor a barackfára került a sor, apám elküldött ásóért. Kihoztam, ő  
megtörölte a hamlokát, az ásót a földbe nyomta. Mellette ácsorogtam, né іter 
amint dolgozik. Az inge a hátára tapadt az izzadságtól. Jobb lába fából volt; ami-
kor a ballal az ásóra taposott, a faláb vége beleszúródott és kerek lyukat hagyott 
a földben. 

— Az akácokat is kiássuk? — kérdeztem. 
— Menj innen, mert agyonváglak — mordult rám. 
Az akácfák a gyep végén sorakoztak. Némelyiknek verébfészek, a legmaga-

sabbnak szarkafészek volt magas koronája közt. Ezek a fák tar ágaikkal a fel-
hőkbe karmoltak. Hűvös szél fújt, a csíkos búzaföldeken árnyékok rohantak végig. 342 



Fiáker közeledett és befordult hozzánk a kisúton. Elfogott a rémület, de 
ugyanakkor öröm csiklandozott, mert már tudtam, hogy ha sikerül a kocsira ka-
paszkodnom, senki nem ügyel rám, észre sem vesz, és a kocsis nem csap hátra az 
ostorával. 

A kocsi az udvarba •zörgött ;  félkörbe I °kanyarodo*.t és<:megállt. A hátso ülésr ől 
leszállt a két úrforma ember. és egyenesen a kertbe m вnt apához. ~`Аsіya b'ent 
abbahagyta a rívást:'A kutya az óljába iszkolt, meglapult, és nem ugatott, mint 
máskor. Csöndes lett a .ház. Csak a kocsi mozdult meg néha, csak a lovak kapáltak 
az udvaron. 	 . 

— Jó munkát — .mondta a két ember. 
— Adjon az Isten — mondta az apáin es megemelte kalapját. Ném nézett 

rájuk, az ásást sem hagyta abba: 
A jövevények a hanthoz értek, lábukat szétvetették. 

Ivnt csinálunk? —kérdezte` a gyökérkalapos, kettejük közül a nagyobb úr. 
А  бáY am szólt erre semmit..: 
— Né vólna„j'obb abbahagyni? —kérdezte a gyökérkalapos. 
flpám kвprülszuгkálta az egyik fatövet ;  az ásót a hantra fektette és a'-fejsze után 

nyúlt: A két ember 2gymasra nézett. A ferdekalapos rálépett a fejsze • fokára. 
- Hagyja _csаК  békén. - mondta. 
- Á}ljori ide eléltem — mondta a másik. 	 .. 

Apa engédelméškedett. A' gyökérkalápos hadanászni kezdett. 
— A.; mindenható kutyaúristent magának! Féjsz бt emelne ránk?! Ki mondta 

magának; hogy ezeket a fákat kda гчΡbolja? ! 	 . 
Kiabált, fröcskölt az indulattól. Szidta' apát, kulákn ők, nyomoréknak, „ vén 

huncutnak nevezte. Apa felkapta 'a fejét és szemköztköpte a tajtékzó embert. A` 
ferdekalapos ráugrott; de emez leintette. 

— Menjünk az udvarra — mondta hirtelen_ nyugalommal. 
Fújt, előreindult, arcáról le sem törölte a• nedvességet. 
Amikor az udvarra értek, a házból еlőjött anya, mosolyogva köszöntötté a két 

embert, . kedveskedve szólt hozzájuk. • 	' , 
— Šzalina úr... épp -most vagyok kész az ozsonnával, fáradjanak beljebb. 
Szalma úr a szeme sarkából apa . fele` intett. A ferdekalapos megértette, s a 

drótkerítéshez bilincselte apát. 	 ._ 

A gangon már terítve volt az asztal. Egy lábas rántotta megpaprikázva, két 
porcelantányé г  a terítéken. Azok ketten helyet foglaltak. Szalma úr a díványon, 
a ferdekalapos a fonott széken. 

— Csirkét! — rendelkezett Szalma úr. 
— Ebben a pillanatban... — hebegte anya. _Higgyék, ha a néphatalom .. . 
— Mi vagyunk a néphatalom — mondta a ferdekalapos, mert észrevette, hogy 

Szaima úr valamin töpreng, ha szólma is, nini szívesen tenné. — Mi vagyunk a 
néphatalom, csirkét süssön nekünk. 

Félóra se telt bele, a csirkesült az asztalon volt, a két ember belefeledkezett 
az evésbe. Nagyokat haraptak a húsba, és cseresznyebef őttet kanalaztak hozzá. 
Evés közben sokkal mogorvábbak voltak, mint különben, anya nyájaskodása sem 
puhátotta meg őket. Közben a kisöcsém fölsírt a pólyában, anya bement érte, 
csitította, elbabusgatta a karján. Félénken kérdezte a két embert, mit kívánnak, 
ha szolgálhat valamivel, örömest szolgál. És mi igaz, hogy.. a városba . kiltöztetnek 
bennünket; miből lesz .ott •nekünk megélhetés?. 

— Eztán mindenki a munkájaból fog élni —. mondta a .ferdekalapos falattól 
dudoroе  szájjal. 

— De mit esinál,majd ott ez a szerencsétlen ember? Hogy menjék én egy 
puszta lakásba ezekkel a gyerekekkel ... s ilyen állapötban? — tette hozzá szemét 
lesütve. .. __ . 

A 	mint már, néhányszor, végiglegeltettem .szemét anya ..gömbölyv 
testen. Anya szemét .elborították a könnyek. 	 . 

- Az Isten szerelméért, könyörüljenek rajtunk — zokogta. 
A két ember hallgatott. Amikor megették a csirkehúst, és a bef őttet is mind 

kikanalaztak, szó nélkül felkeltek az asztaltól, és az udvarra mentek.. A ferdekala-
pos_levette apa kezér ől a bilincset, Szalma úr pedig fejszével a kezében elébe állt. 

— Fmeld rám ezt a fejszét — mondta, és apa lábáhöz dobta a szerszámot. Apa 
nem mozdult. 

— Köpj le. Köpj ide az arcomba, te nyomorék. 
Anya közbe akart . avatkozni, de öcsém a karján volt, visítani kezdett. 

Kézenfogott, és, bevitt bennünket a házba. De én, míg anya az öcsit rin-
gatta, a gangra surrantam; onnan: lestem, mi történik odakint. Szalma úr higgadt 
volt, csak néha emelte föl a hangját. . 

— Most nem kölisz le? De én eltaposlak. Érted-e? Elgázollak. Hát mégse 
köpsz. le? 	 . 

lbliközben ezt hajtogatta, állandóan lökött egyet áldozatán. Apa miniden lökésnél 
hátratántorodott, végül elesett. 

— Kelj fel — mondta neki Szalma úr. 
Apa fölkelt. Szalma úr megvárta, míg kiegyenesedett, akkor újra ellökte. 
Igy tartott ez sokáig, apa mind nehezebben tápászkodott föl, ruhája; area 

mocskos lett az udvar porától, falába lecsatolódott. S apa még ekkor is talpraállt 
a drótkerítésbe kapaszkodva. Most a ferdekalapos lökte el, aki egész id ő  alatt ott 
volt Szalma úr oldalán. A falábat is ő  vette fel a földről, megvizsgálta és a hóna 
alá csapta. 

— Mehetünk — mondta ekkor Szalma úr. 
343 	Kocsira ültek és elhajtottak. . 



rózsa sбndor 

mindennapi 
abortusz  

Már egy hete  Fischer játszmáit  tаnu1mnуоztаm. 
нгnеn6ѕ  gуег k,  mondhatom. hs  mennyi pénzt tud  ёѕѕzеѕakКоznі ! 
Még  a  lengyel zavargások  aim  izgatták föl, gondoltam, úgy sem lesz beiđlük  

semmi.  Grii  szerint színház az egész rotáció  a vezetđségben,  minden  a  régi marad, 
ezt Amerika Hangja  is  megmondta,  ha  hazudott  is,  igazat mondott.  

- TIz  évet nem adok az  orosuolmak -  mondta  Grd. 	 . 	 . 

- > n meg neked  -  mondtam.  - Рйг  nap  múlva kezedbe nyomjak  a diplo-
md,  szerény ünnepség, végre megszabadultak t őled, sásrudacskák,.  kevés konyak, 
sejtelmes, nagy, nehéz tokban ARANYSZALAGGAL ÁTKĆSTÜTT ARANYBETETs 
DIPLOMA és tudod, mit csinálhatsz vele?  . . 

-  Ki fi mondd!  

- Kitörölheted  vile a  segged. 	 .. 	 ...' . 

"- 	nem  volt  szép tőled. Remélem nem fogód megint elémfestená a válla1af- 
beli kёрёt.  Tudom,  sovin.izmus,  fúrás,  сёгв ak йlnek a  vezetői székekben  ёѕ  
6k  emelik föl  a  nagy lóvékat, semmi Lehetőség  a  fejlődésre,  di  az istenit, nem mehet 
igy az örökké!  . . 

- Jó, legyél te az  a  bolond,  aid  majd föláldozza magát. 	 .  

Visszafordultam  a  sakktáblához.  15. Fg7, Ke3: Gyönyörű  betörés! 	 . 

Elkerülök  valanit  nyavalyás középkori suliba, ahol  a  helyzet az Iskola  аІaрitѓ.-
ѕ tбІ  mig  semmit sem változott, hülye gyerekeknek  таgуаг zzаm,  milyen szép  
a;  amikor:két  atom  összedörgöl ődzik, átölelik .egymást,  mad  közösülnek.  Ёѕ  mind-
ezt komikus fizetésért. Kezdjük onnan, hogy föl sem vesznek: hogy lehet egy  ta-
nё.гnаk  ekkora haja? Hogy lehet valaki perzsa?  . 

16. Bh8. Н t  bolond ez? Kiszökik  a  király. Ja, nem mehet, mert  1h5»tel matt. 
- Nézzétek, kezdik  - ѕzбІt  Laci. 	 . 

Міndnуѓјал  az ablakhoz mentünk.  Az  otthon túlsó  ёрйІ 'еtёnеk  egyik ablakán 
csak félig  volt  lehúzva  a  függöny.  A  néger mindig bajlódik vele  . és sose tudja tel-
jesen  Іеhйznі . '. 	 . 

. 
 

Már nagyban smáreltak, aztán lezuhantak valahová.  
Grú rбkezdte . 

- Jönnek ide  a Pi-Csád Köztársaságból, az apjuk még emberevđ  volt,  végig= 
szélhámoskodják Európát, külföldi rendszámú Opelok,  Volkswagenok,  teli vannak  
dollárral, plusz még az á11am is  dotálja őket, persze,  tessziik  kifelé  a  szépet; fI- 344 



künk meg nincs mit ennünk , csak tudnám , mért udvarolunk ezeknek a banán-
köztársasagoknak , az orvosnál soron kívül bepofát іankodnak a rendelőbe, a lвg-
stramabb nöjeik vannak , fehér nőjeik... 

— Mióta divat nálad a fajgyűlölet? — kérdezte Laci . — Norman Mailer sze-
rint a лégere'k felsőbbrendűek. 

— Tulajdonképpen mi is nkge гek vagyunk 	mondtam — magyar bőrű  
négerek . Ha bemész egy üzletbe és magyarul beszélsz, ugyanúgy nem szolgálnak 
ki, mint a feketét Amerikában . Elegem van ebből. 

— Mi a szart zabálnak rajtuk a nđk — elmélkedett Grú — pedig nekik ugyan-
ilyen  van ,  mint nekünk, csak fekete. 

— Te miit tennél , ha köztársasági elnök lennél ? — kérdeztte Laci. 
— Lemondanék — válaszolta Grú. — Disszidálnék Kínábа . A nagy Maó be-

szédet tartott : „Elvtársak , mi kiépítettük a szocializmust és útban vagyunk a kom-
munizmus felé." Egy kínai: „De Maó, én éhes vagyok!" Maó: „Kuss! Útközben nem 
eszünk"! He-he-he-he. Jó, mi? Tegnap mesélte a grófom. 

— Mégis, mi a véleményed a szocializmusról? 
— Ha nagyon akarod , hát megmondom : elment apám dinnyét lopni , elfelej-

tett zsákot vinni. Inc-piac, te vagy oda kínt! 
— Neon akartál te tag lenni? — kérdeztem Grút — oda kellenek ilyen nagy-

dumájú pasasok. 	 - 
- Igen, egyszer elhatároztam , hogy belépek. De annyira nekifutottam, hogy a 

másik oldalon ki is léptem — magyarázta Grú. 
— Ma romlott volt a hús , amit a menzán kaptam a babbal — mondta Laci. 
Grú begurult. 
— Látjátok? Itt fogunk megdögleni! Ett ől a koszttól két óra múha olyan éhes 

• leszel, hogy elmehetsz Biafгбba éhező  csecsemőnek. Allott árut vesznek a pénzen, 
a hasznot meg lefölözik. A kis kopasz menzaigazgató meg — sok vaj van már a 
fején — ott sétál pofátlanul az asztalok között, eligazítja az asztalterít őket, már 
rég a fejére borítottam volna az egész kaját , ha nem tudnám , hogy ezek itt pat-
kányok mind körülöttem. 

Eszembe jutott , hogy Grú egyszer földobta az egész kaját a falra , a szakács- 
nđk megpofozták , az egyetemisták meg mind azt hitték , hogy megbolondult. 

— Temetetlen halottak vagyunk — mondta Grú és fölírta az ajtóra . Az ajtó 
már tele volt feliratokkal : NO TALK ! NO SMOKE HASHISH ! 1 UHR = 6DM 
GIRLS UNDRESS ! NO BALKAN! Lejjebb néhány szellemesség : „NE VESZIT-
St7K EL CSÜGEDESÜNKET , LESZ MEG ROSSZABBUL IS!" AKI MINKET 
KINEVET , BASSZA MEG AZ EGERET ! Vagy: Éljen Uganda! (Mindenkinek volt 
egy kedvenc országa, amit futtatott , abban versenyeztünk , hogy kinek az országá-
barí történik több államcsíny vagy hasonló z űr.) Es légalül egy Salinger -idézet: 
„A tudás csak út a bölcsességhez és a leghitványabb , a leghiábavalóbb időpocsé-
kalás, ha nem az." 

Fenn volt még Marx Károly képe is, de ez nem az ajtón , hanem kissé jobbróí 
a villanykapcsoló fölött. A kфet Grú csaklizta valami vállalati tanácsteremb ől. 
„JÓ szőrös pasas. Azok a , ;kommunisták" úgyis csak apropóul , egymás riogatására 
használták." 

— Na talán azért kicsit eltúlozod a helyzetet — kötött bele Laci Grú feliratába. 
Ezután odament Grúhoz és lekent neki egy pofont . Grú tiltakozott , birokra 

keltek , fellökték az asztalt , a padlóra zuhantak . Grú fiatalabb korában birkózott, 
ebbđl kifolyólag a padlóhoz szögezte Laci fejét. 

Odaszaladtam hozzájuk és megkezdtem a kiszámolást. 
— A kommunizmusban mindenki kap egy kocsit — nyögte Laci. 
— Gyerekkocsit ? — kérdezte Gnú. 
— Trabantot — mondtam. 
Laci mérges lett. 
— Nem Trabantot , kocsit ! Ha akarjátok , felírhatom az ajtóra. Ha nem így 

lesz, levághatjátok a farkasra. 
— Ha valóban ilyen hülye vagy , akkor elengedlek. 
Föltápászkodtak , leporolták magukat. 
— Nézzétеk, már most is lehet kocsija mindenkinek , aki csak akarja . Mennyi 

kocsit látsz az utcán. 
— Igen, de azoknak fele lopott kocsi. N e m s z o c i a 1 i s t a módon szerzett 

kocsi! Vagy te azt hiszed , hogy van különbség a járulék és a p rofit között? —
kérdezte Grú. 

— Azt hiszem — válaszolta Laci. 
— Persze, hogy van — magyarázta Grú, a járulékok „lecsipраntása " után ke-

vesebb marad a zsebedben . Lecsíp belőle ez is, ellop bel őle az is — ki tudja, azt a 
pénzt milyen impotens politikai szervezetek zabálják föl — a tartomány , a köztársa-
ság, a szövetség , csip-csip csóka , vak-иaгjúcska, ugorj a Tiszába! 

— A magyar munkásról két b őrt húznak le — mondtam , elđször azért, mert 
munkás, aztán azért, mert magyar. 

Grú elkomorodott. — Minden órában abortálunk — mondta. 
Laci elhúzta a száját. 
— Jó, de inkább írd fel az ajtóra. 
Felálltam , hogy kinyissam az ablakot. 
Grú felidegesített. Láttam, hogy állatian ki v an  és ez megijesztett. 
Tudnunk kellene , hogy mi vár ránk. 
Jogunk van arra, hogy tudjuk. 

345 	Rettenetes , így a levegőben lógni. 
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garai 1ászlö 

ье reményi 
géza: 
a svéd 
király, 
magvető , 
1970. 

(!) 	Az utóbbi évek, folyamán a .Magvet ő  іѕогоzаtьагі  jelenti. meg az . in- 
- dulá költők, prözaírók köteteit. Az els őkönyves sorozat .prózai .köteteinek 

-9 szerz őivel már találkozhattunk a Naponta .más novellaantológiában. Bere-
ményi Géza, az antológiában szerepl ő  A svéd ,király című, kritikusai által 
„párabóla okosságúnak" minősített novelláját választottá kötéte címadó-
jául. A novelláról egészen ellentétes vélemények is elhangzottak a Na-
ponta más bírálói részéről. Kötetbe gyűjtött nyolc novellája .- egyik 
récenzense szándékosan óvakodik a műfaji besorolástól, és „nyol č  furcsa 
írás"-ként beszél röluk — már jóval több fogódzót nyújt a vizsgálódónak. 

Ismertet ői, kritikusai —bármennyire is térjenek el véleményeik — 
megállapítják róla, hogy egyike a legtehetségesebb indulóknak„ hiszen pon-
tos írói módszere, egyéni stílusa, helyzet és emberábrázoló készsége, for-
maérzéke van, de ehhez nem párosulnak megfelel ő  tartalmi elemek: 
hiányoznak írásaiból a lényeges társadalmi, emberi valóságtartalmak, 
lényeges valóságélmények, közömbös a társadalmi problémák i гánt, írói 
látókörén kívül esnek jelenünk ellentmondásai. Énnek eredményeképpen 
novelláiban a „túlcifrázott", . eredetiesked ő  stílus, a, bravúr, a burj ánzó 
fántáziagazdagság jut kifejezésre. Ötlet az ötlet, játékosság a játékosság 
kedvéért szerepel, ami a lényeges összetev ők háttérbe szorulását ered-
ményezi. 

Tarján Tamás* — aki határozottan áll ki Bereményi mellett —  pon-
tós,írói,módszerű  írónak tartja, akinek legf őbb eszköze a hazudás („Hazu-
dik igazat és hazudik hazugságot, hazudik istenáldott tehetséggel és 
ésszel ..."). A Napjaink Gondolatok a magyar prózáról rovatában Ördögh 
Szilveszter is — függetlenül attól, hagy alaposan „beolvas" a kötet szer-
zőjének — arra a következtetésre jut, hogy: „ ..ezek a fiatalok már na-
gyon »kiképezték« magukat az írás mesterbégi-esztétikai tudnivalóit 
illetően ...". „Ez a fiatal, huszonhárom esztend ős író biztos kézzel formál 
— kompozíciós botlás, törés nélkül — elbeszélést ..." —írja róla a Kor-
táxs kritikusa.** 

A modern írói eszközök ismerete hiányában valóban nem nehéz tar-
jáni következtetésre jutnunk — kénytelen vagyok egy másodpercre visz-
szatérni a hazudás problémájához —, mert a valóságos és a virtuális id ő , 
az eltér ő  terek, idősíkok, események egymásravetítése, képzelet és való-
ság egymásbaolvadásának ábrázolása, a valóság burkának felfeszítése, 
a valóságsávok egymásra és egymas mellé illesztése könnyen hazudásként 
kezelhető , főleg akkor, ha még nem találkoztunk máshol ezekkel az alko-
tói megoldásokkal. 

Ami a kompozíciós botlás-nélküliséget illeti, talán elég lesz az Isz-
lai*** által említett példa és az Utolsó kör .a vízen felépítéséről szólni. 

A Gróf személyzetéhez tartozó Boksa (a Történelem c. novellában) 
annyira beleéli magát a gazdájával való beszélgetésekbe —err ől nem 
maguk a párbeszédek, hanem inkább a Gróf elveszítése utáni lelkiállapota 
győz meg bennünket —, annyira egy ember irányába építi ki kapcsolatait, 
melyeket egyébként a társadalom, a közösség felé kellett volna megtenni, 
hogy azok szakadásszerű  megszűnése öngyilkosságba kergeti. Nem tud 
meglenni nélküle, mert csupán vele tudja magát megértetni, már ameny-
nyire megértésr ől szó lehet ebben az olvasó részér ől főleg úr és beosz-
tottja e.gyüttléteként jellemezhet ő  „emberi” kapcsolatban, mely Boksa 
számára az egyetlen valódi nem-idéz őjeles emberi kapcsolat. A Gróf el-
utazasával a vilag és saját sorsa légüres térré, elviselhetetlen pusztasággá 
válik, mert azt, akihez léte köt ődött, senki, a család sem pótolhatja. 

„Mindenfelől a Gróf hangját hallotta, és éjszakánként gyakran fel-
ébredt, a sötétbe bámult, vagy szemét lehunyva igyekezett újra elaludni, 

. de volt olyan éjjel is, amikor fölöltözött, és végigjárta a szobákat, az 
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nem ütközött a bútoroknak. Volt úgy is, hogy megállt valamelyik díszes 
tükör előtt, és teste meg a feje körvonalát bámulta a félhomályban. Zöld 
árnyak lapultak a tükör alján ezeken az éjszakákon." 

Amikor ebben a valójában csak id őnkénti csevegésre épülő  kapcso-
latban fordulat áll be, Boksa viszonylagos lelki egyensúlya felborul és —
psziehotikus típus levén — leveti magát az épület tetejér ől. A parabola 
elemeit gyakran alkalmazó író feleslegesen illeszti az elbeszélés végére 
tanulságként a 10. részt, ezt a Napról, létünk szabályozójáról, a pótolha-
tatlan forrásról szóló, Boksa és a Gróf párbeszédéb ől kiragadott részt, 
mely eredeti helyén sem funkcionál a legjobban, az írás nélküle is teljes 
marad. 

Nem egyetlen példája ez a bizonytalan komponálásnak, hiszen a pa-
rabolába hajló intellektualizálással való kísérletezés mellett a salinger-i 
novellatípust is kedvelő  Bereményinél előfordul egy-egy, novellába szer-
vesen sehogyan sem illeszthető  szerkezeti elem. Az Utolsó kör a vízen 
látszólag semmitmondó párbeszédeiből, cselekményéből egy fiatal férfi és 
nő  post-szerelmi egymáshoz való viszonyulása bontakozik ki. A novellá-
nak két súlypontja van. Az els ő  — a salinger-i  —a  nő  magatartásmódjá-
ban beálló változás pillanata (el őször nem akar kimenni volt fiújával 
a strandra, de mikor az új, nagyszer ű  motorcsónakjáról kezd beszélni; 
már maga tesz említést arról, hogy nem lehetne-e azt mindjárt megnézni), 
a második a novella végén, mintegy csattanóként van elhelyezve (a fiatal-
ember bejelenti — miután a vízpartra értek —, hogy nincs is motoresó-
nakja). Az utóbbi, poénszerűen elhelyezett novellagóc nem köt ődik szer-
vesen az elbeszélés szálaihoz — hiszen az ilyen típusú elbeszélések nem 
ilyen magra épülnek —, Bereményi a klasszikus novellatipus egyik vál- 
tozatáböl plántálta ide. Ez a kett ősség annak a jele, hogy nem bánik 
éppen olyan bravúrosan a korpozícióval, mint azt róla állítják. 

Nemcsak e két kompozíciós kísérlet, hanem az egész kötet vizsgálata 
alapján mondhatjuk, hogy írónknál a novellatípusokban való változatos- 
ság keresésre, ki nem alakultságra vall. A könyv ismertet őinek egyike 
Iszlai Zoltán, ettől egészen eltérő  következtetésre jutott: „ezek a szá- 
momra magyarázkodó novellák (magyarázkodóaknak nevezi 'őket; mert 
nem tud mit kezdeni velük — megj. G. L.) már a tartalomjegyzékb ől is 
gyanúkeltően irodalmias címeikkel váltak ki (Játékok a vadászterületen, 
Levelet Zs asszonynak,) jóllehet mindkét cím a szerz ő  olvasottságán ala-
puló viceelőkedvét van hivatva bizonyítani. Mások viszont a tarsadalom' 
iránti közömbösség, az elkötelezettség hiányát róják fel az el őbbinél nem 
komolyabb okfejtéssel: 

„ ...novelláiban ,mondhatni nyoma sincs azoknak a lényeges társa- 
dalrni, emberi valósagtartalmaknak, amelyek párasulva két5égtelenül meg= 
levő  írrütudás .var — igazi művészi értékét revelálhatná" (Hajdú 
Ráfs) . 

„A valóság számonkérését én súlyosan vetem Bereményi Gézé 
szemre, hiszen korunk, jelenünk ziláltsága és megoldhatatlannak t űnő  
zavarossága éppen számára, ennek az új nemzedéknek a szamára nem je_ 
lenhet meg (ha 'csak be nem csapja vele magát) ennyire tapasztalati éš 
doktrinérszerű  biztonsággal megváltoztathatatlannak" (Ördögh Szilvesz- 
ter) 

Nehezen hihető, hogy Hajdu, aki minden bizonnyal végigolvasta 
a kötetet, nem tudta érzékelni legalább a Levelet Zs. asszonynak vagy 
a Történelem című  novellák emberi valóságtartalmait, de kénytelen- 
kelletlen ezt adja tudomásunkra néhány, éppen a Történelemr ől írott.. so-
rában, amikor most (lélektani helyett társadalmi-lélektani novellát) vár 
az írótól, mint amit az ad, amikor „elkötelezett, m űvészi, realista valóság-
ábrázolást" igényel, és felesleges balasztokkal terheltnek, túlírtnak tartja 
az epikai magot.. Hogy a valóság mennyire van változtathatatlannak vagy 
változtathatónak megjelenítve egy m űben, az az értékelés szempontjából 
m: g nem jelent semmit, szintúgy az sem, ha az írót éppenséggel nem 
korunk, jelenünk Ördögh Szilveszterek .által el őírt: „ziláltsága, megoldha-
tatlannak tűnő  zavarossága" foglalkoztatja. 

Talán maga az író az, aki a legtalálóbban határozza meg a novellák 
jelentőségét, amikor a könyv hátlapján lev ő  rövidke vallomásban aképp 
kérdő] elezi meg sorsukat, hogy elkövetkez ő  írásai bizonyitóképességét ől 
teszi függővé létezésüket, utalva ezzel kísérlet jellegükre. Valóban, mind 
valóságtartalom, mind kompozíció és stílus szempontjából csak többé- 
kevésbé sikeres vagy sikértelen tapogatózások jellemzik a kötetet. 

Tarján Tamás: Más szempontból nézve ... Napjaink, 1971, február. 
" Hajdu Ráfis: A „fiatal irodalom" útjai, Kortárs, 1971. március. 

'» iszlai Zoltán: B. G.: A svéd király, Alföld, 1971. március. 



szombathy bólint 

tóth józsef 
munkái 

(tóth józsеf 
monogrбfia, 
forum kőnyvkiadó, 
újvidék 1970) 

Nem beszélhetünk a bácskai vidék művelődési és művészeti passzivi-
tásának oldódásáról egészen napjainkig. A közösség esztétikuma nyilván-
valóan jelen van, azonban nem a médium egyedi formai hatásaként. 
Nehezen tudatosul az is, hagy ez az esztétikum érte van, s be kell azt 
fogadnia. 

A sorsprobléma itt ,tájproblémából következtethet ő  ki, melynek függ-
vényét alkotja. A művészi létkérdés annál izgatóbb, minél inkább a min-
denkori alkotói küzdelem iránti vakság a domináns, s tudatosul: ezen 
a tájon hasonló ambíciókra nincs szükség. Nem jut el mindenki e helyzet-
felismerésig, mint ahogy Tóth József sem tehette. Életében, munkássá-
gában az lett volna a rendhagyó, ha osztályából felemelkedve magas 
töltetű  ebonitja lett volna ennek a tápanyagnak. 

Munkásságában két vonulat látható: az egyik a római klasszicizáló 
szabályokat követi, a masik ezt túlhaladva felbontja a sérthetetlennek 
vélt fogások rendjét, hogy öntörvény ű  csatornára helyezze. A klasszici-
táson belül sem kutat szabályok, törvényszer űségek után, nem eszmény-
képe a görög szellem sem, mely alakjait, példaképeit a nép képére 
mintázza. 

Tóth szobrászati ill. képz őművészeti problémája sorsprobléma, .de 
nemcsak formai: személyes és általános érvény ű  is. Ezen az úton a szo-
ciális, a közösségi ember programja van megadva, logikus tehát, hogy 
expresszív er ő  bontja fel a görög szépségideált vagy a klasszicizmus 
eszményképét, felhasogatva, megnyesegetve a kontúrokat, melyek —pa-
radox módon — nem elidegenít őek, inkább közvetlenek, de nem ben- 
sőségesek. 

A küldetés terhe megmarja a felszínt, a giccses zománcot, durvítá-
sokat, torzókat eredményez. A líraiságra való hajlamot elnyomja az élet-
képek és helyzetbeállítások fokozódó szenvedélye; nem illuzionisztikus, 
már korai terméke is láttató erej ű . 

Ahol a kontraposzt van távol (a mozgásból az egyensúly, az állandó-
ság hiányzik), ott az emberi létezés negatív formája tárul fel (balladaszer ű  
munkaképek). Embersége nem bonyodalommentes, nem a nosztalgia, 
a belső  vagy vagy egy magasabb eszmény hívja létre; túlságosan helyhez, 
helyzethez kapcsolódó. Ez a kivetítés viszont az építés sajátságos jöv őbeli 
elhivatottságát favorizálja. 

A táj- és emberélmény áramlik azonos szövetbe, mert az alkotó 
jelene az ősi életfо  mához és táperőhöz kénytelen visszanyúlni. Itt húzó-
dik meg e művek társadalmi indokoltsága. 

A figyelő  szemlencse fokozott információkat vesz fel a realitasból, 
nem merít álmokból és utópiákból. Amilyen közvetlen az élmény, olyan 
magas szintű  a művészi transzponálás. 

A szobrászat ősi, alap-primér formázása ez: egyszer ű, sűrítő : tény-
feltáró, melyben benne van a problémák és konfliktusok teljessége. Maga 
az alkotói munka viszont konfliktusmentes, mert az alkotó a problémából 
indul ki, hogy esztétikai •értéket kapjon, nem pedig fordítva. Tóth nem vét 
kezdeti hibát: a tartalom viszonya az esztéti'kai tartománnyal soha sem 
inferioris. 

Tóth tematikai lehet őségei korlátozottak, az eszmei-formai koncepció 
azonban kötődik a kortárs magyarországi szobrászathoz, s őt örököse is van 
nálunk Andruskó Károly szem,elyében, akit szintén a kérdéses társadalmi 
réteg sorsa „bánt" linóban kifejezve. Tóth a paraszti- és munkáser ő  örök, 
időtlen megjelenítése érdekében csak ritkán kényszerül zárt, tömör, nyo-
masžtó hatású formákba, mint például Mészáros László (1905-1938) vagy 
a vele rokon Goldman György (1904-1944). 

Az a fajta szobrászat ez, melyet a szovjet művészet kemény, küzdel- 
mes osztályharca hívott életre, s melynek mai prédikátorai az évtizedek- 
kel régebbi realista művészeti ideált az illuzionista optimizmus érdekében 

349 a szocrealizmus által viszik a végtelenségbe. 



az írás rnmt 
varážslаt' 
(salingor 
történeteirő i) 

juhász erzsébet 

A Glass családról szóló Salinger-történetekben (Ilyenkor harap igazán a ba-
nánhal; Franny és Zooey; Magasabbra a tet őt, ácsok,. Seymour: bemutatás;) a zen- 
buddhizmus vált szubjektív mitológiává. „J. D. Salingernél azért jelenthet művészi 
megoldást a Zen, mer* nem egy konkrét társadalmi mozgalom problémáit ábrá-
zolja és próbálj¢ megoldani, hanem lényegét tekintve szubjektív mitológiát teremt 
elbeszéléseiben" —írja Darabos Pál a Salingerr ől szóló tanulmányában. Felmerül 
a; kérdés, milyen egyéni megoldást tud nyújtani a Zen a salingeri mitológiában. 

A Salinger-hősök a Zen szellemiségben igyekeznek 'szubjektív megoldást ke= 
resni maguknak, azt remélve, hogy ez a szellemiség megmenti őket a teljes elidege-
nedéstől, mivel elveti a tárgyi megismerést, a a meditáció- útján elérhet ő  lényegi 
megismerést hirdeti, amelynek végs ő  célja az a szellemi állapot, amelyben az em-
ber képessé válik a megkülönböztetések eltörlésére, és így eljut a lényegi valóság 
megismeréséhez. 

„Hatéves voltam, mikor rádöbbentem, hogy minden Isten, és a hajam égnék 
állt, meg minden — mondta Teddy. — Vasárnap volt, emlékszem. A húgom akkor 
még, nagyon pici volt; itta a tejet, és éri, egyszerre rádöbbentem, hogy ő  is Isten, meg 
a tej is Isten, úgy értem, hogy nem tett mást, csak Istent öntött Istenbe.. . De a 
véges dimenziókon már négyéves koromban elég gyakran túljutottam." 

(Salinger: Teddy) 

Valamennyi Salinger-hős különös érzékenységgel rendelkezik. A tárgyi való-
ság okozta csömör tereli őket a Zen szellemiség elfogadása felé, mert az a lényegi 
valóság megismerését ígéri. saiinger bizonyos értelemben a különösb ől indul ki; 
mert hőšeiben felfokozottabban él a világ megismerésének vágya. Ez a különösség 
a környezet pontos leírásával még nyilvánvalóbbá válik. A Glass családról szóló 
történetek tere egészen szokványosan amerikai, és salinger ezt rendkívüli epikai 
késžséggel tudja megeleveníteni az ún. kisrealizmus alkalmazásával. A könnyezet ;  
a párbeszédek, a mozdulatok pontos leírásával egy ijeszt ően zsúfolt tárgyi valóság 
tárul elénk, és a szereplők menekülés-vágya kimondatlanul is indokolttá válik. 

Mind a négy történet kűlön-külön is kerek egész, mégsem szabad őket egymás-
tól függetlenül tárgyalnunk, mert keletkezési sorrendjükben mutatják meg a sa- 
lingeri mitológia alakulását és kiteljesedését-is. 

Keletkezési sorrendben az Ilyenkor harap igazán a banánhab cím ű  az első  
történet. Ez, az elbeszélés a legid ősebb Glass testvér, seymour öngyilkosságáról 
szól. A történet első  részében a környezet és a párbeszédek aprólékos leírásával 
nemcsak az amerikai középosztály élete, mentalitása és szokásai tárulnak elénk, 
hanem ugyanakkor e mindennapiság fojtogató, nyomasztó atmoszféráját is érez- 
zük. A történet els ő  részében seymour ugyan nincs jelen, de tudjuk, hogy ez az 
a tárgyi valóság, amelyben él. Csak annyit tudunk meg róla, hogy viselkedése kü-
lönös. seymour a történet masodik részében lép színre. Sybillel, egy ötéves kisfiúval 
beszélget: 

. - Szereted a viaszkot? — kérdezte Sybil. 
— A miaszkot? 
— A viaszkot. 
— Nagyon, hát te? 

Sybil bólintott. —  Az  ólajbogyót szereted? — kérdezte. 
— Az olajbogyót? Igen. 
—  Еn szeretek gyertyát rágni. 
— Ki nem szeret — mondta a fiatalember. 
Vagy: 
„Fincsi kis fürdőruhád van. Ha valami fincsi, hát a kék fürdőruha igazán az. 
Sybil rábámult, aztán kidüllesztett pocakjára nézett. — Hiszen ez sárga —

mondta — egészen sárga. 
Első  pillanatban úgy tűnik, Seymour csak játszik sybil kedvéért, de a továb-

biakban egyre nyilvanvalóbbá válik, hogy Seymour szavainak súlya van: seymour 
adva van 'a saját szavaiban, ezért nem a játszó, hanem az őrült emberre hasonlít, 
mégsem erről van szó. seymour már közel jár a megvilágosodáshoz, közel ahhoz; 
hogy megtisztuljon a tárgyi valóság zűrzavarától, közel ahhoz, hogy meglássa a 
lényegi valóságot. 

Az Ilyenkor harap igazán a banánhal cím ű  elbeszélés azonban épp azt bizo-
nyítja be, hogy Seymour nem tud eljutni a lényegi megismerésig. Az egyéni meg-
oldást ígérő  salingeri mitolögiának már itt látszik a cs ődje. Seymour nem tud 
kiutat találni, a Sybillel folytatott további beszélgetése során ez teljesen nyíiván- 
valóvá válik. 

— Tessék j бl kinyitni a szemét, nem lát-e banánhalat. Ilyenkor harap igazán a 
banánhal. 350 



Ё  s banán is volt a szá- 

allegóriája. Seymour még 
csak adalék, Seymourért 

— Egyet se látok — mondta Sybil. 
Teljesen érthető. Nagyon különleges szokásaik vannak... Igen tragikus az életük 
— mondta. Tudod, mit csinálnak, Sybil? Hát az van, hogy beúsznak egy lyukba, 
ahol egy csomó banán van. Amikor beúsznak, mintha közönséges halak volnának. 
De amint benn vannak, akár a disznók. Ismertem például olyan banánhalakat, akik 
beúsztak egy banánlyukba, és legalább hetvennyolc banánt felfaltak. Ezután ter-
mészetesen annyira meghíznak, hogy nem tudnak kijönni a lyukból. Nem férnek 
ki az ajtón .. . 

— Mi történik velük? 
Tudod, Sybil, rühellek erről beszélni. Meghalnak. 
Épp most láttam egyet. 
Láttál? Micsodát, tündérkém? 
Banánhalat. 
Te Jóisten, csak nem? — mondta a fiatalember. — 

jában? 
Igen — mondta Sybil. Hat. 
Az idézett beszélgetés Seymour sorsának tökéletes 

e beszélgetés végén meghal. A történet zárórésze már 
szolgáltatott groteszk requiem. 

A salingeri mitológiában mégis Seymour foglalja el Buddha helyét, ő  a „meg-
világosodott" ember. Minden Glass testvér szemében ő  a nagy, követend ő  példa. 
Franny és Zooey is seymour tanításának segítségével igyekszik megmenekülni. 
Mindketten lázadnak az őket körülvevő  emberek ellen, magasabb igényeket tá-
masztanak környezetükkel szemben, bár tudják, hogy mennyire illuzórikus ez az 
igény. Franny kiúttalanságérzete idegösszeroppanásba torkollik, bátyja Zooey 
segíti ki ebből az állapotból Seymour tanítására hivatkozva: 

„Nekem tökéletesen mindegy, hol játszik egy színész. Nyári előadásokon, a 
rádióban, a televízióban vagy akár egy ilyen Broadway-színházban, ahol aztán 
csakugyan a legelegánsabb, jóltápláltabb, napsütöttebb világ találkozik, mindegy. 
De elárulok egy nagy titkot. Figyelsz? A nézőtéren senki sincs, aki nem Seymour 
Кövér Hölgye lenne... És nem tudod — most figyelj jól ide, nem tudod, ki is tulaj-
donképpen ez a Kövér Hölgy? ... Maga Krisztus, bébi, maga Krisztus." 

Nyilvánvaló tehát, hogy Franny és Zooey is (mindketten szí:nészek) Seymour 
tanításától remélik a környezetük okozta csömört ől v31ó megszabadulást, e tanítás 
révén képessé válnak a lényegi valóság megismerésére. 

Az első  történetben, az Ilyenkor harap igazán a banánhal cím űben Seymour, a 
legidősebb testvér meghal. A másodikban, a Franny és Zooeyban az ő  tanítása 
ígéri a kiutat a két legfiatalabb testvérnek. Ugyanebben az elbe вzélгnben többször 
emlegetik Buddyt, az életben maradt testvérek közül a legid ősebbet, aki író és 
nagyon hasonlít Seymourra. A Magasabbra a tet őt, ácsok című  történetet Salinger 
már Buddy nevében írja. Ez •a történet is végig Seymourrol szól, annak ellenére, 
hogy ő  maga meg sem jelenik. Ez .a három történet mutatja meg a salinngeri mito-
lбgia alakulását, a negyedik történet, a Seymour: bemutatás cím ű  pedig ennek a 
mitológiának a kiteljesedése. Az el őbbi három történetben a Zen szellemiség mint 
tanítás, mint követendő  példa szerepel, tehát még kívülről van jelen. A Seymour: 
bemutatásban magán a műalkotáson belül van, itt .a Zen nem Seymour szellemi-
ségének a lényege, hanem magának az alkotásnak válik a lányegévé. Salinger 
Buddy személyében ír Seymourról, úgy, hogy a történetet író Buddyt és a halott 
Seymourt is egyformán bemutatja. Buddy, miközben Seymourra emlékezik, túl-
jut önmagán. Seymourról írva is önmagát, önmagáról írva is Seymourt adja. Itt 
teljesül be Salinger szubjektív mitológiája: magából a mtib đl jövő , a határok elmo-
sódnak, a mű  válik abszolútummá, lényeggé: varázslattá. 

A Zen által hirdetett „elmélyülés" a hiábavaláság kínját igyekszik megszün-
tetni, az abszurd ember kínját, aki mindent tud. Sziszüphosz és a latingeri mitoló-
gia alakjai első  pillanatban egymás ellentéteinek t űnnek, pedig csak egyetlen 
Fonásban különböznek egymástól: Sziszüphosz mindent tud, de nem menekül, a 
salingeri mitológia alakjai nem bdrják el ezt a tudást, ók menekülnek. Képzel-
jiink el egy olyan Sziszüphoszt, aki hiábavaló munkája végzése közben meg tud 
feledkezni végnélküli robotjáról, s az „elmélyülés" állapotába kerül. És mégis, ki 
foszthat meg bennünket attól a meggy őződéstöl, hogy Sziszüphosz objektíve nézve 
mégiscsak a végnélküli robot végz ője, és szubjektíve is azzá kell válnia, amint 
megszűnik elmélyülésének állapota. Mert tarthat-e örökké ez a megvilágosodás? 
Seymour halála akarva-akaratlan is azt bizonyítja, hogy az ember nem juthat el 
a megvilagasodási:g, maga a m űalkotás azonban kifejezheti ezt az állapotot, az emberi 
lélekben tehát nem, de a műalkotásban realizálódhat ez a szellemiség. 1pp ezért 
mi más lehet ez a megvilágosodás, mint a szellem és a lélek magas fokú játéka. 

A salingeri Zen szellemiség objektíve semmilyen megoldást sem jelenthet. De 
jelenthet-e szubjektív megoldast? Megvilágosodott ember volt-e Seymour, és ha 
az volt, megmentette-e ez? A válasz egyértelm ű : nem. A Seymour: bemutatás 
mégis Salinger szubjektív mitológiájának a kiteljesedése, a csúcs, ahonnan már 
nem lehet tovább jutni, de ez a kiteljesedés nem más mint varázslat, és a b űvös 
kör ezzel zárul. 

Mert elképzelhető-e olyan bűvészmutatvány, amelyben a varázsló és az elva-
rázsolt lény ugyanaz a személy. Ha igen, megismételhet ő-e ez a mutatvány? Mikor 
Cipolla elvarázsolta Mariót, egy pillanatra ő  is önnön varázslatának hatása alá 
került. Salinger varázslata a Seymour: bemuttásban nagyon hasonlít Cipolla b űvész-
mutatványához. De ne feledjük el: ez a mutatvány Cipollának is csak egyetlen- 
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gion nándor 

Igy is történt. Illetve, hogy teljesen đszinte legyek: majdnem így történt. Az 
elsđ  napon tényleg teljes odaadással figyeltem a kongresszus minden mozzanatára. 
később már ezt nem tartottam szükségesnek, mert úgy éreztem, hogy választ kaptam 
az engem érdeklő  keтdésekre, tehát csak részben tartottam be az ígéretemet, de 
azért nem hiszem, hogy ez súlyos mulasztás lenne. Hiszen, mondom, már els ő  nap 
sok mindent tisztán láttam, és nyugodtan állíthatom, hogy akkor valóban 'lelkiis- 
menetesen odafigyeltem, más nem is érdekelt, csak a X. kongresszus. De menjünk 
sorjában. Már jó félórával a kongresszus megkezdése el đtt a televíziós szobában 
helyet foglaltam és vártam a közvetítést. Valószín űleg sokan várták még így a 
kongresszus kezdetét, azt hiszem az embereket még a munkahelyükr ől is korábban 
elengedték, hogy nézhгcsék a televíziót, bár ebben nem vagyok biztos, azt viszont 
biztosan tudom, hogy Test đrt korábban hazaengedt бk a nagyon bizalmas munka-
helyéről, ő  azonban nem ment haza, mivel túlságosan messze lakik, Inkább bejött 
hozzám a kollégiumba, hogy ott nézze a televíziót. Szörnyen komoly volt a Test đr 
meg ideges is, đ  is sokat várt a X. kongresszustól, de azért útközben vásárolt né- 
hány üveg sört, hogy igyunk is valamit a megnyitó napján. A televíziós szobában 
rajtunk kívül csak egy idősebb, kopasz úriember ült, đ  nem látszott idegesnek, 
türelmesen várba a közvetítést, és szótlanul hallgatta a fecsegésünket. Mert mi ket- 
ten a Testőrrel rengeteget összefecsegtünk; jósoltunk és találgattunk, f őleg azt 
találgattuk, hogy mit fog mondani Kádár János. A Testőr az utóbbi évek gyakorla-
tának óvatos igazolását „prognozálta", és ezzel kapcsolatban mondott egy rakás 
marhaságot, és valószínfileg én is marhaságokat mondtam, mert sehogyan sem 
tudtunk szót érteni, az egyetlen dolog amiben megegyeztünk az volt, hogy Kádár 
beszéde alatt amennyire ez lehetséges, f őleg Brezsnyev elvtárs arcát kell figyel= 
ntink, mert hogy ez nagyon lényeges. A kopasz úriember nyilván megmosolygott 
bennünket, de hát ez minket nem érdekelt, nagyon komolyak voltunk akkor, min-
dent komolyan vettünk, és egyébként is a televízió csakhamar megkezdte a kong-
resszus közvetítését. Nem akarok sokat mesélni róla, bizoлyára Te is végignézted a 
megnyitót, nem volt túlzottan érdekes, alapjában véve minden kongresszus egy-
formán kezdđdik, a fontos dolgok később történnek. Alig vártuk, hogy végetérjen 
az ünnepélyes bevezető  ceremónia, és hogy jöjjön már Kádár. Еs jött Kádár és 
beszélt. Szépen beszélt. Hogy most sem magyarázzak sokat: megítélésem szerint, 
ellentétben a Testőr prognózisával, nagyon is energikusan és egyértelm űen igazolta 
az utóbbi évek gyakoгlatát, sikeresnek nevezte •a gazdasági mechanizmust, és to-
vábbra is ilyen irányú szabadabb fejl бdést szorgalmazott, és én akkor szerettem 
volna, hogy mellettem legyen az a •nagypofájú, cinikus Tölgyesi, aki naivnak ne-
vezett engem, amikor a kongresszus j іlentбségéгбl próbáltam neki motyogni. Figyel-
mesen hallgattuk végig a beszédet, és kimondottan elégedettek voltunk, a Test őr is, 352 



meg én is, de azért egy pillanatra sem feledkeztünk meg Brezsnyevr đl: ha a ka-
merák a kiUl бö di vendégeket vették célba, mindig az đ  aхcát figyeltük, a többiek 
nem érdekeltek bennünket; Brezsnyev elvtárs komoly, de nem szigorú arccal hall-
gatott, mondhatnánk egészen јб  képet vágott a gazdasági mechanizmushoz, bár 
egyszer mintha kiment volna a kongresszusi teremb ől, vagy pedig csak mi tevesz-
'tettük szem elđl, de szerintem még ha ki is ment, annak s вΡkféle oka lehet, és 
teljesen felesleges mélyrehatóbb köv еФkeztetéseket levonni. Szóval megnyugod-
tunk és elégedettek voltunit, és megelégedettségünket még inkább növelte, hogy 
M.  A.  is hozzank hasonlбan vélekedett a Kádár-beszédr đl. M. A. nem sokkal a köz-
vetítés után robbant be a k вΡllégiumba, ugyancsak elégedett volt, nekem is na-
gyon megörült, gyorsan bemutattam a Test őznek, akivel ott nyomban összehaver-
kodott, azt követően pedig röviden értékeltük aKádár-beszédet. M. A. jugoszláviai 
•újságíró, azeгt jött Pestre, hogy a kongresszusról tudósítson, tehát profi, akinek 
megbízhattunk a véleményében, és én meg is bíztam, jól ismerem M. A.-t, dolgoz-
tam is már vele, végiggüriztünk közösen néhány hazai kongresszust, kilométernyi 
jelentéseket irtunk naponta, és emlékszem, hogy végül már annyira belejöttünk a 
munkába, hogy a legtöbb elvtársról az els ő  mondata után tudtuk, hogy a következ ő  
félórában mit és hogyan fog beszélni. De ez meglehet ősen régen volt, az én kong-
resszusi reflexeim azóta igen-igen eltompultak, M. A. viszont évek óta mást sem 
csinál, mint az ilyen nagyszabású politikai összeröffenésekre jár, persze hogy meg-
b ztunk az ítéletében, és még büszkék is voltunk rá, hogy a véleményünk szinte 
teljesen azonos. M. A. elmondta, hogy đ  is televízión nézte és hallgatta a megnyitót, 
mivel nem engedték be az ülésterembe, de őt, öreg kongresszusi rókát nem za-
varja az ilyesmi, neki éppen elég a televízió is, fel tudja ő  így is mérni a  kong-
resszus jelentőségét, és azt gondolja, hogy itt most egy okos politika okos folyta-
tására készülnek, ami neki nagyon rokonszenves, az adott helyzetben így kell ezt 
csinálni; persze nincs az a nagy rongyrázás, mint nálunk a reform beindításakor, 
de hát rongyrázás itt nem is lehetett, meg aztán, valljuk be férfiasan, nincs is 
annak semmi értelme. Mindehhez én még bölcsen hozzáf űztem, hogy megítélésem 
szerint Brezsnyev elvtárs :egészen jó képet vág .a dologhoz, ami az adott helyzetben 
igen biztató. M. A. erre megjegyezte, hogy képerny őről kicsit nehéz megáliapitani, 
hogy ki milyen képet vág, és hogy ő  személyesen nem hiszi, hogy a szovjet elvtár-
sak túlzottan örülnének az utóbbi évek magyarországi gyakorlatának, de azért 
nincs semmi vész, rendben lesz itt minden, és hogy Brezsnyev elvtárs minden va-
lószínűség szerint egy meleg hangú, kis beszédben fogja biztosítani támogatásáról a 
magyar elvtarsakat. „Igy legyen", mondta lelkesen a Test őr, de tényleg lelkesen 
mondta, és én akkor gondoltam el őször arra, hogy tulajdonképpen felesleges is 
nagy erőbedobással, figyelemmel kísérni a X. kongresszust, a lényeget már most is 
tudom, a továbbiakban elég lesz, ha Brezsnyev elvtárs beszédét végighallgatom. 
Miután ilyen szépen megvitattuk az eseményeket, meg aztán már kés őre is járt, 
fölk+erekedtün•k és elmentünk vacsorázni. M. A. meg volt pakolva dohánnyal, így 
hát tisztességesen telezabálhattuk magunkat, ami után nagy sörözések következtek. 
— Te most majd megint azt mondod, Aranyos, hogy minden megmozdulásom ivás-
sal végződik, de hidd el, hogy ez csak látszat, és nem is lényeges, és hidd el, hogy 
ha valaki utálja a sorozatos nagy ivászatokat, az én vagyok, mivelhogy nem tudok 
becsületesen berúgni, és ebb ől kifolyólag az a rögeszmém, hogy nekem kell vigyázni 
a többiek méltóságára is, aminek mindig az az eredménye, hagy míg körülöttem 
mások nyugodtan beseggelnek, énekelnek és hánynak, tehát j бl érzik magukat, én 
csak ülök ott, mint egy marha, ügyetlenül igyekszem megjátszani, hogy szintén 
jól érzem magam; és én már tudtam, hogy ismét egy nehéz éjszaka elé nézek, de 
akkor még azt sem bántam, jókedvem volt, akkor tényleg jókedvem volt. Tetemes 
mennyiségű  sör elfogyasztása után úgy döntöttünk, bárba kell mennünk, hogy 
néhány jó nőt is lássunk, illetve a Test őr és M. A. döntött így, engem nem is kér-
deztek: nagyon összemelegedtek ezek ketten, azt hiszem közgazdasagi problémákon 
rágódtak és vitatkoztak, és látszott, hogy annyira megszívlelték a témát, hagy a 
bárban is ezt fogják nyűni, de hát kénytelen voltam beletör ődni, hiszen eredetileg 
mind a ketten az én vendégeim voltak, vagy legalábbis nálam ismertek meg egy-
mást. TaxЇlt hívtunk és a Pipacsba mentünk. Sokat hallottam smár korábban is a 
Pipacsról, azt mondták, hogy ott mindig jó nők vannak, én azonban eddig még 
sohasem voltam ott, érdekelt hát, hagy mi igaz, a mesékb ől. Tényleg volt ott egy 
csomó jó nő. Az elsővel már a ruhatárnál összefutottunk, sietve jött ki a bárból, 
végigmért bennünket és fogamzásgátló pirulát kért a ruhatárosn őtől. M. A. és én 
cinkosan egymásra hunyorítottunk, amivel körülbelül azt akartuk közölni, hogy 
„lám, lám, amint megjelenünk, a nők máris tudják, hogy mit kell csinálniuk", az-
után pedig a nőt kezdtük vizsgálgatni. Magasabb volt mindkett őnknél, de azért 
nagyon jól nézett ki, szűk fehér nadrág és fehér blúz volt rajta, és mosolyogva 
nyújtotta a kezét a fogamzásgátló pirulákért, de a ruhatárosn ő  megjátszotta a hü-
lyét, úgy tett, mintha nem is hallott volna még ilyesmir ől, nyilván nem akarta 
ott az orrunk el őtt átadni, megvárta míg bemegyünk a bárba. A bárpult mellett 
még négy-öt kivételesen jókinézés ű  kurva ült, mi pedig csak bámultuk őket, mi-
közben vodkát ittunk kissé túl gyors tempóban, és én mindjárt tudtam, hogy en-
nek rossz vége lesz, figyelmeztettem is a Test őrt és M. A.-t, hogy mérsékeljük ma-
gunkгt, de ők ügyet sem vetettek rim, nézték a n őket, v_tatk вΡztak a közgazdasági 
problémákról és rendelték a vodkákat, minek következtében a Test őr csakhamar 
kinyiffant. Elsápadt, kimeredtek a szemei, a szája lefittyedt, és id őnként bambán 
bólogatott. Gondoltam, felrázom egy kicsit és javasoltam neki, hogy kérje fel tán-
colni a fehérnadrágos n őt, aki bejövetelünkkor fogamzásgátló pirulákat kért. Dü- 
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hogy. barátaim többsége, -:ha bezúg, ölyan: tömény: gytflölettel méreget engem, hogy 
az -az érzésem, legszívesebben a törkomn чk, ugrana}, mint akit vé г  g:sértettek, aztán 
hirtelen felállt; és_nneglepően biztos-léptékkеl -ment a .úárpulthoz, meghajolt. a fehér= 
nadrágos nő  előtt és tántira kérte. A n ő  rosszked'тΡ еn legyintett .és. fanyar mosóllyal 
visszaküldte- a Testort..Nem értettük. Úgy látszik; a fogamzásgátló pirulákat még-
sem miattunk kérte: ;;Ott egye meg a :fene", rrio иdtam-:mérgesen és vigasztalóan a 
Testőrnek, bár.- őt .egyáltalán nem törte le a . kudarc; „úgysem szeretem ; a kurvákat". 
Ami igaz is:=Én sem. ѕzіеtеm őket Mint embereket: mindenkor elfogadom őket; de 
mint nőket neon szeretem; и  еm mondom, volt már dolgom mindenféle. rissz-rossz 
nőkkel,: de mindig .idegesítette az a fölényes, unott rutin; amivel a szerelmet m ű-
velik, az ördögbe is, amúgy sincsenek.. шl zióim, legfeljebb még a szerelemt ől .várhаt 
az ember, valamit, és akkor... De egyébként is; te legalább jól tudod, Aranyos; tikagy 
бn mindig ilyen lányt kerestem, amilyen te vagy, és hálás vagyok, amiért hagytad 
magad megtalálni, jó,. tudom, hogy a hálámból igen -keveset éreztél, .de hidd, e1 
nekem, hogy én mindig hálás leszek, .és fel őlem a Pipacs egész gyűjteménye elmehet 
a francba. Mit nekem a Pipacsi Néhany.nappal korábban.Reményi-Benz; tudod, az 
a fiatal iró, akiről már beszéltem, hívott, hogy menjünk el két igazan osztályon- 
felüli kurvanak a lakására, állítólag csuda príma n ők, csak. olyankor mozdulnak ki 
a fészkükből, ha már a stricijitk kiszúrt egy jól fizet ő  külföldi palit, de én ada 
sem mentem ei.(Reményi-Benz elment egyedül; a sók nagyon kedvesen fogadták, 
olyan italokat raktak eléje, eamilyeneket ő  csak hallomásból ismert addig, és' egy-
általán marhára el őkelő  volt ott minden, Reményi-Benz .tátott szájjal bámészko-
dott, és azt mondja, rühes koldusnak érezte magát abban a fene nagy jólétben, és 
hogy akkor látta csak igazán, hagy milyen .nyomorúságos garasokat hoz az :írói 
meеteгseg.) Nagyjából ezt magyaráztam a Test őгnek. is, miközben éreztem, hogy az 
egésznek amolyan „savanyú a sz őlő" színezete van, de ezt, azt hiszem, csak én 
éneztem így. M. A. és a Test őr a következő  pohár vodkával foglalatoskodtak, azt 
követően pedig gyorsan el kellett mennünk, hogy a Test őr lehetőleg otthon hányjon. 
De most már hagyjuk ezt, én eredetileg az MSZMP X. kongresszusáról akartam és 
kezdtem beszélni. Mondtam már, hogy az els ő  nap után nem tartottam szükségesnek 
továbbra is a televízió el őtt katlani, egyedül még csak Brezsnyev elvtárs beszédét 
akartam végighallgatni, végül azonban ezt sem hallgattam meg, ellenben nagyon 
figyelmesen elolvastam a masnapi Népszabadságban. Megállapítottam, hogy .M. 'A.-
nak ezúttal is igaza volt: Brezsnyev elvtárs tényleg a legmesszemen őbb támogató- 
sóról biztosította a magyar elvtársakat. Minden a legnagyobb rendben volt tehát, 
M. A. is így gondolta, mondta is ezt nekem többször: nagy hévvel beszélt a kongresz-
szusról, tetszettek neki a felszólalások, meg az egész légkör, az utcán leállt idegen 
emberekkel, hogy a kongresszusr бl beszélgessen velük, elmondta, l}ogy az egyik 
újságárusnál 'több, mint félóráig beszélgetett egy öreg krapekkal, ki hosszán tag-
lalta a kongresszuson elhangzottakat, annak is tetszett minden, bár figyelmezte-
tett bizonyos- ködös іtésekre is; M. A. mindenesetre el volt ragadtatva az öreg 
krapektól, elhatározta, hogy az egyik jelentésébe bele is szövi a beszélgetésük lé= 
nyegét, mintegy illusztrálva az egyszer ű  nép fiainak érdeklődését a pártkongresz-
szus iránt. Nem tudom, hogy tényleg megírta-e a jelentésében, mikor két nappal 
késđbb megkérdeztem tőle; rosszkedvűen mormogott valamit, amib ől csak annyit 
tudtam kihámozni, hogy az ötletét elmondta a sajtóosztály valamelyik tisztvisel ő-
jének is, aki azt igen fanyalogva vette tudomásul, hiába magyarázta neki M. A., 
hogy milyen szép az, ha a dolgozó nép fiai érdekl ődnek a kongresszus menete iránt, 
az illető  elvtársnak egyáltalán nem tetszett, hogy egy jelentésben ködösítésekr ől 
is szólni akarnak. „Hiába, egyesek még nem szokták meg az ilyesmit, és nem tud-
ják értékelni — mondta nekem M. A., — id đvel majd ez is természetes lesz:' 
Így vigasztalódott, és helyre is billent gyorsan az optimizmusa, és megint elégedett 
volt mindennel. ln is elégedett voltam, a ko лgresszusról szóló cikkeknek már csak a 
címét futottam át, és politizálás helyett inkább ismét az irodalmi körökben kezd-
tem nyüzsögni, megismerkedtem néhány ifjú zsenivel, s őt nagy ostobán még afféle 
szerkesztőcskét is játszottam, aminek az lett a szomorú következménye, hogy elhal-
moztak egy rakás kézirattal, amit az Új _Synnposionban reméltek nyomtatásban 
viszontlátni. Tényleg nem tudom, hogy ml ütött akkor belém, mindig utáltam az 
ilyen szerkesztősdit, és ezenkívül még 'a kéziratok is ijeszt ően rosszak voltak, csu-
pán egyetlen pasas hozott egy használható elbeszélést, egy torzonborz szakállas 
pasas, .akit úgy mutattak be nekem, mint Magyarország egyik leger ősebb emberét, 
és én csodálkoztass a legjobban, hogy még írni is tud... De mit magyarázzak róla, 
hiszen :te is látttad, éppen a szobámban voltatok te meg az a másik n ő , az a  „hogyis- 
hívják", szóval Wily Beckernek a nője, és emlékszem, milyen rémülten oldalog-
tatok ki a szobából, amikor az emberünk megjelent; és igazatok volt, valóban •meg 
lehetett t őle ijedni, még a szokásosnál is 'vadabbul nézett ki, lévén, hogy az el őző  
napon egy film forgatása közben betörték a fejét, és ennek következtében hatalmas 
ragtapasz éktelenkedett a homlokán. Tudniillik ő  kaszkaderként keresi a kenyerét, 
meg mindenféle statiszta szerepeket vallal, úgy hallottam, hogy a Gyula vitéz-ben 
ő  јбtsza a hóhért, szóval nagyon érdekes figura, és mondom, emellett még írni is 
tud. Csakhogy ez még túlsagosan kevés volt ahhoz, hogy én tovabb játsszam a szer-
kesztőt, komolyan kezdtem fontolgatni, hogy bármennyire is fölösleges, mégis csak 
belekezdek a kongresszusi anyagok tanulmányozásába, mert így legalább elszököm 
a kéziratok elől; de akkor valami furcsa és mind máig megmagyarázhatatlan dolog 
történt velem. Téged már ismertelek akkor, és jól tudod, hogy mi: mennyire sze- 
rettük egymást és mégis ... Ezekben a napokban megismerkedtem Eszterrel, és 
hát ... beleszerettem. 

(folyt. köv.) 	.. 	 . 354 
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bosnya к  istvcin 

munkaakciók 
és .,,tiszta 
számok" 
A NIN egyik cikke —

Optuženi ćute, 1077. sz. —
az ifjúsági vezetőségeket 
bírálja a „Banjaluka 71" 
elnevezésű  akció felelősé-
nek azon nyilatkozata kap-
csán, miszerint az idénre 
tervezett 660 résztvev ő  
helyett mindössze 339-en 
jöttek ösSze a földrengés 
sújtotta városban, s ily mó-
don 74 millió régi din đrral 
károsították meg az akciót. 
A cikkíró példákkal bizo-
nyítja, hogy az ifjúsági 
munkaakciók sikertelenle-
ge számos esetben a veze-
toségek hanyagsagán, nem-
toródomségén es felelőtlen- 
légén múlik, hisz heve-
nyeszve látnak hozzá a 
szervezéshez, s megesik 
például az is, hagy min-
den „szervezői tevékeny-
ségük" a helyi sajtóban 
közzétett felszolítáSból 
á11... 

A cikk érvelése meggy ő-
ző , de úgy tűnik, kissé 
egyoldalú. Hisz ha csupán 
szervezési mulasztásokról 
lenne szó, akkor a problé-
ma egyszerű  lenne, s a jö-
vőben könnyen el lehetne 
érni, hogy az országos szin-
tű , szövetségi munkaakciók 
— ilyen a „Banjaluka 71" 
is — mindenütt sikeresekle-
gyenek, függetlenül attól, 
melyék köztársaságban vagy 
tartományban van az épít ő-
hely. 

A jelenlegi sikeгtelensé-
gek okai azonban nyilván 
mélyebbek s összefüggenek 
azokkal a társadalmi vál-
tozásokkal, melyek Ju- 
goszláviában az utóbbi 
években mentek és mennek 
végbe. Mert például egy 
šamac—sarajevói vasútvo-
nal építésekor a fiatalok 
számára aligha lehetett re-
leváns a kérdés, vajon ez 
a vasút az „ő  köztársa-
ságuk", vagy pedig egy 
„másik köztársaság" nem- 

zeti jövedelmét és életszín-
vonalát nđveli-e majd, um 13t 
ahogy jóval késđbb, 1959-
ben sem érezte közülünk 

• nyilván senki ser  . hogyy, ott 
lent. a . Grdelicai -szorbsba rs  
tulajdonké јípén éš élsősor-
ban saját" — szerbiai ;-
đгdekeinket szolgáijцk :':.. 
Csak _egy, földrajzilag meg 
nein hátározott, „köztársa-
ságilag" definiálatlan nosz-
talgia létezett az Akció 
után, , csak a Tett vólt az 
érdekes önmagában, a 
Gesztus erkölcsi vonatko-
zása, míg az eredmény, a 
;közgazdasági :érték" `mel-

lekés  volt   az épitók szá-
гnára;' kűlönös'en regiöYális-
nemzeti, „tulajdónfogi"` ér-
teleínbén: -  De hól wan önár 
a tavalyi hól U'tu пk speci-
fikusságából, јг*nyv@télünk 
bélsö' logikájából követke-
zően az elmúlt két évtized-
ben ' természétszerülig 'ke-
rültünk egyre közelebb a 
tiszta számláma"" mai idő -

szakához, s épp e' bels ő  lo-
gika" érvényrejutasa szem- 
pontfából nincs mit ,gisszá- 
sírni, hisz' az oii-sgazpatds 
elvének konzekvenciáit:' ii-
vó гiva terméѕzetsieгűén kő -
vétkezett bé aregiónális és 
nemzeti önállósodáš, , 'a 
к ICebb' közösségek' -  anyagi 
eš . szellemi érdekeinek • elő - 
térbe kerülése a,nágy, egy-
séges" (és nem' egyszer 
misztifikált) kőzosség , e гdé-
keivél szemben.. 

ilyen viszónyok "" között 
peálg nagyfoku naivitáš 
lenne elvarrni a' mai fiata-
lóktöl, hogy tekintet nél-
kül a кözségi, tartományi 
es köztáхsasagi hatáгokra, 
ugyanolyan spontánul őzö- 
noljéhek azórszágösszinl ű , 
szövetségi гu,hКsаkciók 
színhelyere, mint a• húsz 
évvel ezelőttiek. Hisz. „a 
mai fiatalság" sem . holmi 
társadalomfplötti kategó-

ria, mely függetleníteni 
tudná magát az általános, 
gázdasági és szellemi . ten-
denciáktól: ha az :egész tár-
sadalom a „tiszta számlák-
ra" esküszik, ha általanos 
követelmény az anyagi és 
szellemi javakkal . és ener-
giákkal való szuyer¢n —
regionális és nacionális —  
геndеІКе zёs, akkor az ifjü-
ság ' sem lehet, obj.ektive 
nem lehet olyan önzetienül 
internacionalista, ólyan ro-
mantikusan szolidaris, _ ha 
tulajdon építőenergiáinák a 
felhasználásáról van szó, 
mint volt évekkel ezel ő tt. 
Hogy ez nem Valami..fel-
erelő , nem igen fiatalos, 
s nemi provincializmustól 
sem mentes jelenség, az 
nyilvánvaló, de még_ min-
dLg jobb e realitással szem-
benezni, mint képmutatóan 
olyan • magatartásformát 
vaui el as ifjúságtól — s 
csak az ifj цságtol —, amely 
ma 'egészében inadekyat, 
U.  kirivóan elüt az általá-
nos társadalmi klimátol és 
törekvésektő l. 

Szövetségi munkaakciók 
helyett lokálisakat: aligha-
nem ez a jelen piLlanat 
imperativusa, s hogy ho-
gyan hat ez az imperativus 
a fiatal nemzedékek szoli- 
daritaskészségére és inter-
nacionalista tudatára, az 
nyílt kérdés. Az azonban 
aligha vitás, hogy a szövet-
ségi munkaakciók forszíro-
zása a regionálisakkal 
szemben marlapság nem-
csak gazdaságilag nem le-
het eredményes, de „szel-
lemileg" se lehet más, mint 
az ,öregek" üres (hogy ne 
mondjuk: cinikus) moraliz-
musa: Gyerünk, fiatalok, 
rajta, rajta, legyetek ön-
zetlenek, szolidárisak, in-
ternacionalisták, legyetek a 
Társadalmi Morál megtes-
tesítői, képviseljétek az él ő  
Poézist — mi pedig majd 
képviseljük az' Ökonómiát 
s ügyelünk a számlák tisz-
taságára... 
Újvidék, 1971. VIII 30. 



két szék közül — pad alá, 
avagy a tPtoktartó politikai dilettantizmus 

Szétosztatták az állami töltét és az állami terheket, s Vajdas đg az egyikből aránytalanul 
keveset, a migikbil aránytalanul sokat kapott. Az ország „éléskamrájába" ily módon — s 
remélheti-e, hogy utoljára? — ismét alaposan belemarkolt a szooialjsta szentszövetség, az 
állam. 5 úgy látszik, nem csupán azért tehette ezt, mert még mindig, nvindenanemü „leszere-
lési" intézkedések ellené гe  Is  hallatlanul erđs, hanem azért is, mert a Tartomány élpatitik-s-
szeletája hallatlanul ügyetlen, naiv, s egy ánnyalaú цai mintha lojálisabb is lenne a kellđnél. 
Emellett pedig még játszadozik is: a demolcráoiávral, tudniillik. 

Az történt ugyanis — amint a sajhátudбsításokbбt kitűnik —, hogy Vajdaság képviselői a 
szövetségi szintű  tárgyalásokon egy mosolyogtatóan naiv taktcát alkalmaztak: engedékenyeb-
bek leszttnk as állami terhek vállalásakor, s a szOvetség majd ezért, mintegy ellenszolgálta-
tásként, engedékenyebb lesz Vajdaság azon követeléseivel szemben, amelyek a mez đgazdaság 
pozíeiójának az erősítését célozzák. „Erélyesebb fellépéssel talán igazságosabb elosztást lehetett 
volna  kiharcolni" — válaszolta híja Raja đič, a Tartományi Képviselđházelnöke a képviselik 
blrálб  megjegyzéseire — „de đ  személy szerint est nem er đltette volna, .mert .a .követelés miatt 
gyengiilt volna Vajdaság ,pozíciója a mezigazdasigril folytatott megbeszélésekben." E taktika 
teljes naivitása idđКбzben nyllvás valб  lett, hisz az erélyesebb vajdasági követelések elmaradtak 
naiv tósa időközbeл  nyilvánvaló lett, hisz a¢ erélyesebb vajdasági követelések elmaradtak 
ugyan a szövetség köLtségvetésén kívül eszközeinek elosztásakor, a mez őgazdasági árak sza-
vatolásakor azonban — nagyon természetesen — ennek ellenére sem tettek eleget Vajdaság 
követeléseinek. Két szék közül pad alá esett tehát, de nem az a vezet đ-elit, mely ezt a 
baklövést elkövette, hanem a tartományi kassza és a vajdasági életszínvonal, s méghozz đ  nem 
is ideiglenesen, hanem „perspektivikusan", mivel a tenhekb đl sok, a szétosztásra kerül đ  pénz-
eszközökből pedig kevés jutott neki, Vajdaság csupán 58 százalékát fedezheti a kötelezettsé-
geinek, s mérlege csak (vagy ahogy az elit baklövését védelmez ő  Dušan Vlatković  pénzügyi 
titkár mondta: már") 10-15 év múlva lesz pozitív .. . 

Az egész históriában, mely hosszú távra" meghatározta Vajdaság gazdasági helyzetét s 
az itteni dolgozik életszínvoialát, az a legbosszantóbb, hogy az „illetékesek", azok, akik 
Vajdaságot e létfontosságú tárgyalásokon képviselték, s akik a kulisszák mögül „súgtak" 
nekik, most könnyed eleganciáиal visszautasítják a JOGOS bírálatokat, az unalomig hangoz-
tatva, hogy volt, ahogy volt, az a fő, hogy végre megszűnt az állami tőke... S teszik ezt 
annak ellenére, hogy e baklövésért SZEMÉLY SZERINT felel đsek, hisz kitudódott, hogy elđ-
zđleg ki se kémélc a Vajdasági Gazdasági Tanács véleményét, s a lehetséges. megoldósakról 
és megállapodáso0cтól, a szövetségi szinten folytatott megbeszélésekr đl nem tájékoztatták a 
tartományi képviselőházat, holott az ilyen ügyek ,intézése a képvisel őház hatáskörébe tarto-
zik. A „magyarázat" e lényegi demokratizmus kijátszására végtelenül egyszer ű  és végtelenül 
bosszants: a kiválasztottak, a tárg уalással megbízottak a TITOKTÁRTAS miatt (!) nem tájé-
koztatták a képviselđházat. E nagyfene „titoktartásna дc", e konspiratív naivitiisnak, hogy ne 
mondjuk provinciális politikai dilettantizmusnak most majd az egész Tartomány ny đgl a 
következményeit, a fel-l đsek pedig nagy bölosen mormolják a mand бКájukat: volt, ahogy 
volt, volt ahogy  volt..  Volt, ahogy volt, marad, ahogy van, a karaván halad, a felel őtlenül 
elvállalt terheket cipeljük, a kis naivok (vagy nagy lojálisok?) pedig oda se neki: a csata 
vesztve, a demokrácia kijátszva, de mit számit mindez, fi az, hagy a TITOKTARTAS si-
kerjtіt ! 
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„A kispolgár szám đra 
a szabadság és az igaz-
ság diadala abban a 
pшanatban teljes, ami-
kor a hatalmasok neki 
is helyet adnak a te-
rftett asztalnál." 

(Sinkó Ervin) 

Valóságos kis irodalma 
van már a minimális mun-
kafeltételekkel sem rendel-
kezđ  vajdasági Srók beje-
lentésének, hogy nem riad-
nak vissza az éhségsztrájk-
tól sete, amennyiben tár-
sadalmi kđzegük tovđbbra 
is halogatja a számukra 
létfontosságú lakásproblé-
ma megoldását. A cikk- és 
interjúhalmazból ma már 
világosan kitűnik, hogy az 
írók tiltakozása teljes .mér-
tékben indokolt — Miros-
lav Antić  „privilégium-el-
lenes" hđbđrgése pedig tel-
jes egészében deplassz$lt 
volt. Ezért meddđ  kísérle-
te, hogy diszkvalifikálja az 
írók jogos kđveteléseit, 
nem is érdemelne több 
szót — ha nem lenne 
szimptomatikus. M. Antić  
, , privtlégíum-ellenességé-

ben" ugyanis nem ne-
héz fđlfedezni azt a már-
már általánosnak is nevez-
hetđ  társadalmi jelenséget, 
hogy mihelyt az embernek 
megtelik a saját bend ője 
— azon nyomban érzékte-
lenné válik más ember kor-
gó gyomra iránt. 

Esetünkben a ..korgó gyo-
mor" és a ,.tele benбб" 
azt jelenti, hogy a tiltako-
zó írók a legalapvetőbb 
munkafeltételekkel sem 
rendelkeznek, M. Anti ć  pe-
dig már rég felverekedte 
magát a .kulturális fels őbb 
tízezer" kasztjába: nemcsak 
nagy lakást, de — dilettáns 
„festősége" ellenére — ha-
talmas műtermet is kiesz-
kđzölt magának „a mi tár-
sadalmunktól", sőt több-
tízmilliós pénzeket is, film-
forgatásra. S most minde-
zek után fđlcsapott a vele 
szemben igen adakozókész 
„a mi társadalmunk" pén-
zeinek védelmezđjévé ama 
fránya „fél-írókkal" szem-
ben, akik, íme, úgy gon-
dolták, hogy amennyiben 
például a M. Anti čoknak 
mindez kijár e Tartomány-
ban, akkor őket is megil-
leti egy pár néevzetméte-
res munkaszabadság, egy 
nyugodt dolgozószoba .. . 

M. Antić  az időközben 
hirhedté vált cikkében 
(Štrajk sitošću, Dnevnik, 
1971. augusztus I3.) nem 
titkolt felháborodással ront 
rá az írókra, akik, lám, 
„méltatlankodnak a  ml  tár-
sadalmunk, a Kultúrk đzös-
ség és a Vajdasági Iróegye-
sület ellen" s nyilatkoza-
tukkal azt a benyomást 
kelthetik „a tájékozatlan 
olvasóban", hogy „t Јvidélc 
é Vajdaság legenyhébben 
szólva elnyomja az írókat 
és lélegezni sem engedi 
đket", majd felteszi az in-
szinuáló kérdést: „Egyes 
emberek nem a jóllakott-
ságuk és privilégizáltságuk 
miatt fenyegetőznek-e 
sztrájkkal?" — Nyilvánvaló 
tehát, mirđl is van szó: M. 
Antiб  nyílván rég elfeledte 
már sajđt egykori szociális 
Droblémáit, s mivel szo- 

ciális fantáziája meglehetđ-
sen szerény nívón lehet, 
hisz úgy látszik, csak arra 
fogékony, amit saját hбtбn 
is tapasztal — el sem tudja 
képzelni, hogy akadhatnak 
még ezen az l7jvidéken és 
ebben a Vajdaságban olyan 
írók is, akiket tényleges 
nyavalyđk késztetnek arra, 
hogy az alkotói létminimu-
mért harcolva ne legyenek 
válogatósak, s ne riadjanak 
vissza az olyan, önmag đ -
ban „unesztétikus" gesz-
tustól sem, mint amilyen 
az éhségsztrájk bejelentése. 

Szociális fantáziátlanságát 
a szakmabelijeivel szemben 
M. Antić  oly mádon lep-
lezi a cikkében, hogy a 
sorok közt azt sugallja, 
ezek a tiltakozó írófélék 
nem is érdemlllc meg a 
szoпdaritásvállalást, hisz 
csupa „fél-íróról", a t đrsa-
dalmi pénzeket rissz-rossz. 
„jugoszláv szint alatti" 
könyveik kiadására pazar-
ló, az Iгóegyesületbe csak 
tegnap felvett, s ma pedig 
már éhségsztгđjkkal fenye-
getđ  pasasokról van szó. El-
tekintve attól a nyomós, 
a vitában már hangoztatott 
érvtől, hogy M. Antjć  
nyelvismerete nem képesí-
ti đt arra, hogy ítéletet 
mondjon a vajdasági írók-
ról és irodalmárokról a 
Vajdasági Iгóegyestilet tag- 

jainak munkásságáról, egy 
szegypontból igazat kell ad-
nunk „a mi társadalmunk" 
pénzeit féltđ  buzgólkodásá-
nak. đ  ugyanis, egyitle-
képp, nem alaptalanul tart-
ja társadalmilag haszonta-
lannak, vagy legalđbbís 
nem eléggé hasznosnak, 
társadalmi megbecsülésre 
alig érdemesnek a vajda-
sági Trák munkásságát: az 
utóbbi években egyetlen 
írónk sem igyekezett olyan 
közvetlenil s olyan nyíl-
tan hasznos lenni, mint 
ahogy M. Antii igyekezett 
— a maga sajátos módján. 
Hisz ki ne emlékezne oél-
dául azokra a Dnevnikben 
közült ún. epigrammáira, 
amelyekkel tavaly nyáron 
köriildőngicsélte a Tarto-
mánv kis és nagy ideolб -
gusaít, kultúrfunkcionárlu-
sait és ha*almI ténvez бit. 
többek kđzđtt Ojvidék vá-
ros elnđkét és párttitk đ-
nit, a Tartomány művelđ-
dési miniszterét és kultúr-
miniszterét, a Tartománví 
Szkupstína elnökét és a 
vajdasági KSZ elnđkét, il-
letve a JKSZ elnökségi tag-
ját? Ki ne emlékezne pél-
dául e pártos, a szocialis-
ta írói elkđtelezettség igen 
sajátos értelmezésérđl ta-
núskodó, s akárhogy is 
vesszük: mindenképpen 
hasznos versikére: 

MIRKO CANADANOVIC 
Mrki brče, zasuči 

vukove, 
da ti vidju take na 

prsima. 
Boj ne bije svijetlo 

oružje, 
već  boj bije PK 

u junaka. 
(Lđsd M. Antíć ; Miтko Ca-
nadanović, Dnevnik, 1970. 
július 29.) 
Nem, aki 1970-ben ilyen el-

kötelezett alkotást képes 
produkálni, magasra tartva 
a szocialista írói pártosság 
lobogóját, a dicsđ  zászlót, 
melyet annyiszor megszent-
ségtelenftettek a szocialis-
ta társadalmak haszontalan 
formalistái és absztrakt 
esztétái — az csakugyan 
nem alaptalanul kéri szá-
mon fгбtáгsaitól a tđ.rsa-
dalmi hasznosságot; aki 
napjainkban is ilyen oda-
adóan s ilyen közvetlenül 
tudja szolgálni az álla кni 
és pártérdekeket, illetve 
az állami- és pártfunkcio-
náriusok érdekeit, annak 
kétségkívül megvan a - 
sajátos — erkölcsi joga ar-
ra, hogy társadalmilag ha-
szontalannak, kđvetkezés-
képp dolgozбszobára és 
más efféle privilégiumra 
méltatlannak tartsa a vaj-
daságt fél-írókat, akik tud-
valevően közel sem képe-
sek olyan pártos produk-
ciókra, mint  O.  Ha valaki 
netán állami lakásra tar-
tana igényt e fél-írók kö-
zül. akkor tessék. el đbb 
szolgáljon is az államnak, 
méeoedig nem holmi for-
malista-áttételes mó ~ nn, 
hanem közvetlenül. valódi, 
a tđгténelem folyamán 
olyannyiszor hasznosnak 
bizonyult szocialista pár-
tossággal. 

A la Miroslav Antíć . 

t7jvidék, 	1971. 	szeptem- 
ber  15. 

bosnyák istván 

„PRIVILEGIZALTAK" Ёs HSЁGSZTRAJK, 
AVAGY ADAL~ K A sZOC1AL1s 
FANTAZIATLANSAG ŰJABBKORI 
TÖRTЁNET~HEZ 



kasziba istván 

masina vagy korszerű  drága kis isa~w Іі  
lеgy a falon 

áporodott levegőjű  szobában a falon 
első  két . lábát egymásba feni 
kékhasú légy 
áporodott levegőjű  szobában 
áll a kékszín ű  unalom 
s keni szét a benyomás kérgét 
a falon 

asztal síkján hideg-gőzű  coca-cola áll 
meg japán napernyő  
meg aranyszínű  plasztik kácsa 
cigarettámat tartom benne 
lábam alatt bömbölő  magnó 
az én édes istenemet krisnát dalolja 
miközben azon elmélkedem 
miért e sok f éle megkülönböztetés 
kékszín ű  átokin f erioritás 
s mért forog egyik korong lassabban a másiknál 
pedig magas akkordbért fizettem érte 
nahogy nem tragikus 
háromszázötvennél egy pillanatra 
együtt haladnak a korongok ve

rs
e
k
 II

.  



ez azonban nem befolyásolja a lényeget mert 
a légy még mindig csak els ő  lábait fenegeti 
nincs kizárva őrültséget fog elkövetni 

de ehelyett én követtem el őrültséget 
mikor fehér cérnaszálon lógattam 
a jeges coca-cola szájába 
mintha felébredt volna 
dió f a akasztós-szekrényen az opportunista 
megbékél kénytelen-kelletlen 
sorsával 

ez azonban nem befolyásolja a lényeget 
mert a jeges coca-cola szájába lógatott 

légy 
bepiált a coca-cola gőzétől 
s fejlehorgasztva erőlködik ajég-tengerben 
szaggatja annak partját 
s néz fél őn a nyárfák hegyére 

masina vagy korszerű  drága kis isabell 

masina vagy 
korszerű  
drága kis isabell 
kit a zakatoló fogaskerekek 

egymáson rágódó hegyeinek 
közelít ő  fogantatásából 
ragadtalak ki ma éjjel 

hajadat drótkeféből hegesztettem össze 

kisajtolt lemezekb ől 
agyonklop folt 
agyontördelt 
rudacskákból 
tested 

melleidre ki tudja hány elektróda 
ment rá 

vörösbor volt a minium 
mellyel orcád piros színét elértem 

isabella . . . 

pléhdobozokat nyitottunk sorra 
drága kis isabell 

tartalmukat magadba betápláltad 
nekem is adtál 
nem is keveset 
s voltunk a fogyasztók 
mi ketten isabell 
s közöttünk és kétszeresen az 
te K isabell 
ki a dobozokkal fülembe kolompoltál 

s végighallgattattad velem 
kenetlen csuklóid csikorgását 

mely betöltötte a nyaraló terét 
s a teret köröttem 

azt akartad: táncoljak 
folyton 
táncoljak 
folyvást 

akkor még nem tudhattad isabell II  



hangulat 

tikkasztó 
a szerelőműhelyek 
nyári olajos-melege 

mint kvarclámpa tűző  napon 

üdétlen 
s idétlen 
mint a lélek 
mint az olaj 

mely ezerszín ű  
csík-f olt alakjában 
kúszik a kövezeten 
a lángoló ég alatt 
hamuszín-poroszlop 

környezetében 

értékok, korszakok, privilégium 

(utólagos de nem utolsó csevegés az olvasóval) 

készen kaptam létemet 
a tudat alatt átélve a pillanat 
egybeolvadt töredékeinek 
folytonosságát 

s mire ráeszméltem 
dönteni bármit is túl kés ő  volt már 
készen 

befejezetten a puszta létig csupán 
s már első  f ürösztötten leveg őért kapkodtam 

minduntalan 

készen 
akár a karrieristák 

s habár nem találó a hasonlat 
így is egyféle privilégiumot élvezek 
azokkal szemben 
kik meg sohasem születtek 

készen 
négy évszázaddal shakespeare után 

négy évszázaddal shakespeare után mondom 
a helyzetek magaslatáról leujjongók 

fintort nemz ő  gondolataival 
és a sikerek elérésének fáradalmait 

valamint a kudarcok fonákját 
viselni akarók röhejes fátumával 

elgondolkodva id ők hosszú árján 
megcáfolt vagy megcá f olatlan 
történetekről és hallucinációkról 

melyeket magáévá tett 
abszorbeált 
felszippantott 

II I 	önmagát szintetizálva ezáltal a történelem 



mintegy fenyeget ő  önreprodukciójának 
előzetes reprízét vetítve 

a filmszínházak látogatóinak s a látóknak 

s jelentkezik egy költ ő  
ki át akarja szelni a közönyt 
s meg akarja rajzolni a világot 

mely önmagával azonosulni képes 

(tetszik látni ferde sorait 
ferde hajlamait?) 

mint 
a megkülönböztetésben részesül ő  gyapjasfejűek 

mint 
a mindenek értelmének éltet ő  talaja 

mint 
relativitás a relativitással 

mint 
szó aszóval 

mint 
a tehetetlen nyelv 
a tehetetlen nyelvvel 

mint az hogy 
sohasem voltam elragadtatva a szavak adta lehetőségekkel 

azzal hogy 
sohasem voltam elragadtatva a szavak adta lehetőségekkel 

a költő  az értékek és korszakok elmés labdajátékának 
immár szokatlan 
mégis nélkülözhetetlen játékalanya 
agyonrugdalt buborékja 

s az elmebajos automaták abszolút reciprokja 
— melyeket ha szakszer űen oldalbarúgnak 

cukorkát 
egyebet 

vagy express-kávét kaptok 

hallgassátok meg 
csak titeket figyel 
titeket kik a szivárvány alatt 
bögöly-keret ű  sötét napszemüveg mögül 

ki sem tekintve 
féke vesztett 
lepke űző  rohanással elrohantok 
nézzétek csak ott fenn a gyepszélen 

amely gyepszél 

a ribizkebokor árnyékában 
amely a ribizkebokor árnyéka 

a betonsivatag peremén 
amely a betonsivatag pereme 

egy ember 
ki csak ember- 

áll 
áll 

rnég mindig csak áll 
pedig csak ember rv 



elhatározza hogy alig sejtelmes 
szinte rejtelmes 

középpont-titkoló 

pongyolaság-övezte szavaitok megcáfolja 
kitör belőle a frász 	 . 
kitépi kezeitekb ől a kétértelmű  szavak szótárát 
O  

ti korán megdicsőültnek vélt metamorfózisú 
tünemények 

verseit máglyán égeti el 
mint magát 
egy lassú izzású 

kor és tér dimenziójú 
máglyán 

így lehetséges versei nem érnek fel önmagukkal sem 
sem a költővel 
sem a szavak adta lehetőségekkel 
verseinek elszánt indulatú 
verseinek elszánt indulatú tömör anyaga 

a kor anyaga is egyben 
mint sejtjeinek parányi izzás-anyagai is 

ugyancsak a kor anyagai 
ily módon lehetséges ő  sem ér fel 

önmagával 

mint ahogy a szavak sem 
s te sem 
maga sem 
ön sem 
sem a sem 

csak megérinti a világ látványát 
annak zaját 
és szmog-illatát 

privilégiumban részesítik az olvasót 

meggyalázva 
s megszeretve 
elátkozva 
de elismerve 
s végül is elfogadva 

mint világát 
elgondolkodva 
mózes mozdulatával szinte 

anélkül hogy láthatóvá tenné 
jeladását 

in memoriam československo 

„a rombolás szenvedélye alkotó szenvedély" 
(bakunyin) 

abortusz a nyolcadik hónapban! 
óh mindenek teteje: huzatkeményítés 
felszabadulás tudományal 
parfőmmel hinteném be utadat 
ó jan hallod: nem benzinnel 

de az is lehet 
te csak fényt akartál aznap a vencel téren 

gyújtani 
ó igen: praha v noći 
én értelek téged 



aznap rojtember 
rojtfüleim cafatait lógattam 
a rádió hangszórójába 

aznap rojtember 
rojtember óh 
hangszóróba lógatott 
cafatait rojtfüleimnek 
kéreg ülte meg 

aznap rojtember 
az iszileemagaszaki 
japán dal hallatára 
a csapszékről história-ütve 

és kžterülve 
megértem a sóhaj dialektikáját 

aznap rojtember hívtalak 
gyere velem römizni 
(a tök-disznó mindent üt) 

aznap a legelitebb fegyvernemek . 
újraírt dossziékat állítanak ki 
a kartotékék piros 
fekete foltos kirakataiba 

aznap az interurbán bejelentette 
nincsenek többé távoli rokonok 

nyugaton 
nincsenek többé távoli rokonok 

keleten 
(igérem testvéreim) 

aznap a rádió 
köldökén át hallgatta 
hogy cs 
érezte mikor a születés 

előtt 
valami megpattant 
s ömlött mint az áradat 

a víz 
~' belőle 

kis vér 

kis vér 
nagy tajték volt aznap 

s láttuk a hullámok mélyér ől felülkereked ő  
borzongást 

az óriásokkal körülölelt kisded 

egy nap 
aznap 

s a szó erejéig szidta a tömbfátum-anya 
nemi szervét 

meg leonardo jobbkezét 
meg az utolsó vacsorát 
meg annak háromszögkompozícžós csoportosulását 
(itt az értéket a hasonlóság eszel ős szüzséje adja) 
meg krisztus TEST-KENYERÉT 

és VÉR-BORÁT 

TEST 
VÉR -ét 

testvérét VI 



letsch endre 

biсegő  napkrésztetek 

szétszagattam az eserny őtokot 
minden rojtokban lóg 
hatéves korom óta évente legalább 1 db (egy darab) 
esztelenséget követek el 

semmit sem mutatok 
ne nézz hátra 
kapkodok a szünetekben 

Gyanítom, 
hogy a 
temetőben halottak fekszenek. 

csipke el őtted 
kristályban egy ezüstpénz 
s könnyek gipszként megkötnek 
s te egy másodperctöredékre 
nem is kínnak hiszed 
szürkeségnek 
megfakult csillogásnak 
mint kristályban egy ezüstpénz 
homorú homlokod alá homokot hintek 
lassan olvasod a száraz csöndet 

vi  

áve maria gratia plena dominos tekum 
(mária mária mária máriá mária) 
benedicta tui mulieribus 
it benediktus f ruktus ventris tui jezus 
(abortusz? abortusz? abortusz? abortusz ?) 



(Szellemidézés egy kevés zöld szociológiával) 

fehérarany gyűrű  koppantott a padon 
így is idéznek szellemet 
(animizmus a hitük) 
téves bölcselet 
téves társadalmi viszonyok 
(a társadalom halad halad) 
mégis szellemeket idéznek 
animizmus animizmus a hitem 

(a léggömb is ember) 

Gombostűvel pukkasztottuk a léggömböket 
te 
mindig sírtál 
a léggömb is ember 
azt mondtad 

Gombostűvel pukkasztottuk a léggömböket 
te 
mindig sírtál ha megcsókoltalak 

(a léggömb is ember) 

meghalt az eserny őm 
nem temettem 
ma nem süt a nap 
maszatos eső  leolvashatatlanná 
mossa 
mozduló gondolatom 
(maszatos gy űrött gondolatom) 
meghalt az eserny őm 
ma temettem 

változat 1. gonosz 
tömör tömb a fejem 
húsz rügyedet szennyezem 
kisiklás hogy kutatsz 

mellek között torz kísérlet 
gyötrődöm és gyötrök 
élni sem lehet hát lehet 
jobb ötletet nem tudok 
egy-két sebben vájkálok 

változat 2. szelíd 
fejem: ujjaid langyos fészke 
tested: hova rejtsem 
szerelem: málló töltelék 

a szemekbe hazajáró lelkek 

sírás: mezsgyekarók között 
élet: kinek fontos 
ötlet: gyere velem 

változat 3. elmezavar 

vi i i 

kalapból kilógó bélés: a fejem 
dülleszd a hátsódat: szerelem 
húsrendszer a világűrben 
heherészek a sarki állam f őn 
ő  meg ezért kitüntet néhány köldökzsinórral 
van egy ötletem 
neved egy orrszarvú fenekébe rebegem 



szügyi zoltán 

letaposott egérfejek 

— PONTJAINK MARADVANYA — 

kék aláfestést 
beszédzavarnak 
ad 
véres elméleteink keveréke 
nélkülünk 
üres 
a 
dunsztosüvegek 
világa 

— KIFINOMULT ARCOK — 

kifinomult arcok 
bámulnak 
bután 
majd 
egyszer 
őket 
is 
megbámulják 

ix  

tegnap 
sokan voltak 
egy temetésen 



— FÉNYEK — 

két vasdarab 
emlékeztet rád 
csak 
az 
utolsó 
talált 
el 

— LETAPOSOTT EGÉRFEJEK — 

letaposott egérfejek 
mutatják 
a 
nagy 
választások útját 

elnémult parittyák 
gyerekcip ők 
tüntetése 

szaruhártyáink 
levetk őznek 
LE 
vetk őzzetek 
meghaltak 
az 
elnökjelöltek 

ablaktörés 
a 
játszóterek megteltek 

— KUTYAEMBEREK — 

egy kutya lyukat ásott 
másik betömte orrával 

ne avatkozzatok 
kutyáitok dolgába 

naplakók nincsenek 
kutyaemberek ezek 

sok kutya 
sok személyben 

— LÉPÉS — 

lópataként ver 
ütőered 
te is megláttad 
a szörnyű  hajszálakat 
de 
a 
fogkefe nem esett 
ki a zsebedb ől 
hát istennek 
nevezlek 

— SUGÁR — 

a 
napolajat 
nem hoztad el 
ne kísérts X 



égő  hússzagot érzek 
add vissza a jobb kezemet 

— TOLVAJOK — 

hagyjátok 
békében 
a beleimet 
nem 
vagytok 
méltók 
a 
végbelemre 
a 
lyukas 
zoknikba 
pedig 
csak 
balkézzel 
nyúljatok 

— FELKIÁLTÁS — 

i 

zúgjatok 
ze f irek 
eljött 

a 
nap 

a 
nap 

a 
mikor 
helyet 
cserélnek 
az 
ölelkez ők 

— FAGYASZTOTT ŐRZŐANGYALOK — 

most 
vissza fordultam 
az 
ógörög mitológiába 
megkeresem 
elődeimet 

várjatok megváltástokra 
fehér gondolatok 

elszínez ődött vért 
találtam 
őseimben 

laposra vert újságok hirdetik 
nagyhatalmak árverésre váró hulláit 

én 
majd 
azt 
a 
színeset 

veszem 
XI 	meg 



— ELÉGTÉTEL — 

cérnával foltozott 
végrendeletek lebegnek 
megdermedve 
koporsószárnycsattogással 
szétszaggatott irónia 
árnyvetületek 
szolgálnak lepelként 
majd ott lenn 

találkozunk 

— Т6RLESZTÉSÜL 
XXVI ÉVES 
— PASSZIVITÁSUNKBÓL 

kétélűség 
tollak 
és 
dögvész 
ne 
öljetek 
sok az 
emberáldozat 
két kártyás 
kibékült 
tegnap 

pózrák 
lenyűgöző  
csontvázak 
lehetünk 

tök- 
magot rágcsáló 
emberek 

Piros 
kitárt 
szájak 

magyarázzátok meg 
nekik 
fogorvosi munkátokat 

két 
koponya 
csókolózik 

lenyűgöző  
csontvázak 
lehetünk 

balos 
sakkozók 
öröme 

félszigetet 
tettem 
csatornáimra 

vad 
kanok 
figyelem 

lenyűgöző  
csontvázuk 
1 ehetünk X11 
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egy magyar nyelv ű  
egyetemista lap 
szükségességérđ l 

Egyetemi hallgatóink igei értelemben vett egyetemi 
hallgatók. A statisztikai adatok szerint a jugoszláv:ai 
magyarságnak még feleannyi egyetemistája sincs, mint 
kellene. Valójában még így is sokan hallgatnak kö-
zülünk az egyetemeken. Biológiai jelenlétük a fels đ-
oktatási intézményekben nem határozza meg tuda-
tukat, s tudatuk sem jelenlétüket. Otthonról hozott 
konzervativizmusukkal a lehetđ  legteljesebb passzivi-
tásba vonulnak, hogy minél zavartalanabbul élhessék 
magánéletüket, azt a menzajegyekben, szorgalmasan 
„lerakott' vizsgákban, esetleg „párválasztási" ügyes-
kedésben kifejezheti létezést, mely havonkénti 2-3 
mozijeggyel, ugyanannyi sđrđs és coca-col ős üveggel, 
születés- és névnapokkal, otthoni vendégeskedésekkel, 
bensđséges apró örömökkel, legfeljebb házibulikkal 
határolható kđrül. Szabad idejük szent és sérthetet-
len. A tanulásra hivatkozva maradnak ei a gyűlések-
ről, szakcsoport-összejövetelekr đl, az Ifjúsági Tribün 
és a színházak el бadásairól. 1 let és gondolkodásmód-
jukra naiv ábrándozással leplezett kisszer űség, önelé-
gült kđzepesség és egyfajta langyos életb őlcsesség, a 
liberális vđгđsburzsoázía hedonizmusa, utilitarizmusa 
jellemzđ . Politikai érettségük, azaz éretlenségük pasz-
szív simulékonyságban, tekintélytiszteletben, az új 
iránti érzék teljes hiányában, a bevett tradíciókhoz 
való ragaszkodásban nyilvánul meg. Kulturális igé-
nyük nincsen, vagy ha van, csakhamar sznobizmusba 
torkollik. Könyveket, folyóiratokat — említenünk sem 
kellene — csak végszükség esetén (szakdolgozat, dip-
lomamunka írásakor) olvasnak, egyébként megelég-
szenek a bulvársajtó rendszeres vagy id đszakonkénti 

Szövetségük helyi problémái el đtt. Egy mondatban 
talán azt mondhatnánk róluk: Egyetemistáink legf đbb 
jellemvonása, hogy még nem egyetemisták. 

Változtathat-e ezen valami? Túl lehet-e lépni az ato-
mizáltságon, az elszigeteltségen az idejétmúlt Egyete-
mista Szövetség szólamaival? KSz đsséggé, . funkcioná-
lis társadalmi csoporttá formálható-e a hallgatók laza 
közege egy valamennyink céljait, érdekeit összefogó 
szervezettel? A legnagyobb koordinatív er đ  az egye-
temista lapokban van, hiszen ezek átfogják tevékeny-
ségük minden területét, lehet đséget adnak az elméleti 
és gyakorlati problémák felvetésére, megvitatására, 
amire egyébként csak az elsбdleges csoportokban 
(baráti kör stb.) lehet példa, tehát szervezetlenül és 
izoláltan. Hasábjain helyet kell kapnia minden tudat-
formáló jelentđségü eseménynek, tбrgykđrnek,az egye-
temi rendszer szemügyre vételét đl a társadalmi jelen-
ségek vizsgálatáig. Ilyen feladatkörű  lap a vajdasági 
egyetemisták, fđiskolák, Index-e, mely egynyelvüsé-
généi fogva képtelen eleget tenni rendeltetésének. A 
csigalassúságú vajdasági elvárásokhoz idomuló Egye-
tem alakulásfolyamatát nem k đveti a lap változatla-
nul monolit arculata. A megváltozott k đrülmények-
nek sehogyan sem telelhet meg, hiszen csak elvétve 
foglalkozik a nemzetiségek, nemzetiségi hallgatók fei-
sđoktatási problémáival. Csupán ezek a kérdésk đrđk 
nem igényelnek külön magyar nyelv ű  egyetemista la-
pot, mert némi hangadással elérhet б, hogy az Index 

kellőképpen viszonyuljon a többnemzetiség ű  egyete-
mi élet valóságához. Céitévesztetség lenne azt hinni, 
hogy a magyar egyetemisták lapjának megindítását 

lélektisztító, indulati feszültséget es đkkéntđ  hatásával, 
szabásmintával, „intelligencia"- és „személyiségvizs-
gálati" tesztjeivel. Akár határozott ambfci бkkal, akár 
a könnyebb megélhetés reményében vagy céltalanság-
ból iratkoztak az egyetemre, végcéljuk — ha egyesek-
nél ösztđnős is — kđzđs: gondtalan életet biztosító fi-
zetés, korszerűen berendezett, összkomfortos lakás 
(lakosztály, villa), kocsi, mértéken felüli utazás, szóra-
kozás stb. 

Társadalmi szerepük: van, mert nincs., Az egyete-
misták társadalmi csoportjába tartoznak legáltalánosabb 
fogalmi jegyeik alapján, de ez csupán véletlenszer ű  
csoport a számukra, nem több a mozi- és szính ~ zközön-
ség funkcionális interakciók nélküli csoportjánál. Az is-
meretségen alapuló intim, nem formális csoportosulá-
sokig eljutnak, viszont nagyfokú idegenkedéssel tekin-
tenek a nagyobb létszámú, tudatosan kiállított struk-
túrájú csoportokra. Nem tudnak eljutni a szervezett-
ség társadalmilag jelents fokára (a meglev đ  hivatalos 
szervezetekben, az egyetemista élet szubjektív lehet đ-
ségeit élik más nemzetiségű  társaikkal együtt négy 
éven át anélkül, hogy a kđzđsségi tevékenységgel 
megismerkednének. Tájékozatlanságuk miatt nem kap-
csolódhatnak be az egyetemista életbe. Az egyetemi 
hallgatói státus így csupán egyetemi, f điskolai szintű  
nebulóskodást jelent. Belgrádi, zágrábi, ljubljanai, 
milánói, lyoni, párizsi stb. társaik nemegyszer az egész 
kontinenst átfogó mozgalmai el đtt legalább olyan ta-
nácstalanul, ismeretlenként állnak, mint Egyetemista  

pusztán a sajátos nemzetiségi ügyek sürgetik, s mi-
helyt megindulna, az Index tehermentesülne a nem-

zetiségi problematikától. A k đztudat formálásáb бi 
részt vállalva feltétlenül tájékoztatnia kell egész több-
nemzetiségű  kđzösségünkrđl. A magyar nyelvű  újság 
életre hívását mindenek elđtt az egyetemi hallgatók-
nak a fentiekben vázolt tudati állapota, dezorgani-
záltsága, az értelmiségivé válás félútján való megre-
kedése teszi szükségessé, s csak negyed vagy бtбd-
rangúan a nemzetiségi jelleg. A társadalmi, politikai, 
kulturális viszonyokban tájékozatlan „értelmiségi" 
szerépe nem több a sakkfiguráénál, minthogy a tár-
sadalmi méretekben való gondolkodásnak sem alapja 
az ösztönösség. A nem politikai értelemben vett világ-
nézeti érés, a társadalomszemlélet, — felfogás kiala-
kítása az adott társadalmi környezet és távolabbi pél-
dák mikro- és makrostruktúráinak, a korrelatív rend-
szerek tőrvényszerűségeinek ismertetéséb бl, nem tan-
tárgy szagú feltárásából részt vállalva érhetđ  el. A vi-
ta, bírálat, kritika szabad kibontakozását, felfejl đdését, 
nézetformáló szerepét egy (terjedelmében nem nagy, 
kb. 8 oldalas, képesújság formátumú) lap biztosíthatná 
legjobban. Legfontosabb feladatai kđzé az egyetem, a 
fđiskolák munkájának rögzítése, a kulturális esemé-
nyek (színházi elđadások, irodalmi estek, hangverse-
nyek, képkiállítások, ísmeretterjeszt đ  elđadások, vita-
estek stb.) figyelemmel kísérése tartozna. Végs đ  soron 
egy széleskđrü, szerteágazó érdeklđdésü, évenként 
feltđltődđ  és cserélđdđ  alkotócsoport alakulhatna ki, 
mely egyetemistáink kollektív tevékenységére alapoz- 
ná a lap szüntelenül formálódó arculatát. 


