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marcuse a lumptól várja a megváltást 
értekezni a lumpenproletariátusról 
irodalom: rosa luxemburg 

a csillagász fogorvosi székben 
majd m ű tőasztalon 
a világ ű r operál 

a hajón 
a kivándorló munkások között 
charley 
a lumpenproletár 

I 

Ikarusz I  köszo n Lése ■ ! 

az atlanti óceán 

megsejtett valamit 
úgy látszik most ő  lesett 
a tudósok kis tenyerébe 
vizhatlan m űanyagdobozban 
kártyát vetett a fövenyre 
agyarat döfött a hullám 
valódit amilyenb ő l a kockát 
csiszolják majd feketével pontozzák 

remegve tartja ovális tükrét 
a világ ű r alá 

olyan dadról van szó amelynek minden hangjegye új és ef ő- 
reláthatatlan 
a világ alakulása a vétetlent ő l függ és függött 

(lemaitre) 

a világegyetem bizonyos módon tetsz ő leges 
(heisenberg) 

az a nyelv amelyet a mindennapi életben használunk csak 
a mindennap dolgainak a kifejezésére alkalmas amikor az 
atomról beszélünk más nyelvet kell használnunk például 
használnunk keli a határozaflansági összefüggést és így to-
vább amikor az élet,r ő l és a halálról a lét értelmér ő l és ér-
tékérő l a transzcendenciáról beszélünk akkor újra más nyel-
vet 'kell has гnálnunk 

(t'eisenberg) 

a világegyetem jelenleg növekv ő  sugarának értéke egyszer 
nulla lehetett 

(lemaitre) 



eszkimó reklám 

hahaha 

mert kell hogy egy helyen egészen tisztán lobogjon a 
láng minden megalkuvás nélküli egészen tiszta mocsokta-
lan legyen a proletariátus érdekeiért folytatott küzdelem 

(lukács) 

szürrealizmus 

megöregszünk elaggunk és még most sem tudunk szerezni 
magunknak egy nyavalyás kamerát most a k ő  elé tarthat- 
nánk 

mindörökre 
mindörökre 
mindörökre 

öngyil!kosпk klubja 1jubljanában 
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sokan gyermeküket 
részletre képrádiót 
parazsalló megyfaszipkacsonkot 
eszkimót 
nyársat 
fegyvert 
keresztet 
sokan néma chaplin-tekercset 
szorongatva állnak 

a gyermek szemgolyója 
mint kisbolygó 
vagy egymásra l őtték a kett ő t 

kedves e tükör ideges szépítkezése 
ha habjaim közé bukna 
mondja az atlanti óceán 
üres kis csigaházaimban 
só nyilallna 
a sz ű z 
világ ű r harmatába 
pedig hát mennyi emberfejnyi 
gyümölcs fúl 
rothadt hálókkal takart ölébe 
hány jéghegy olvad 
végtelen kék nyelvén naponta 

múljon el tő lem e bolygó 
mondja az atlanti óceán 

az indiai óceánt elönti a sárga irigység 

a hajón a lumpenproletár 
eszkimópálcikákkal muzsikál 

a salakos kis térre futunk 
a 4, kiadásban semmi megnyugtató 
de a sarki borbély zsíros rámáiban már 
remeg ő  piros kézitükrök 

az elégetett egyetemista lapok 

rögtön kilenc 
ezt is az utolsó napra halasztottuk 
vagy 
tulajdonképpen mikor is kellene 
tisztázni a dolgokat 

ha gyerekkorodban tévesztetlél 
róngylabdát kővel 
látomásod lesz ikaruszról 
fakorcsolyád periszkópjába 
égő  égitestet töm 
egy jegygyű rűs hűvelykujj 
mintha máris tarkódat nyomná 
a jégre tojt tojás 

Itt sem maradhatunk 
talán a hegyre 

emlékeztek milyen szépen írt 
updike a napfogyatkozásról 

elő ző  nao akasztotta fel magát 
milikovk 
atájf dedijer fia 
s aleš kermanuer 
azt hittem azért sötétedik 
benyomtam az első  kirakatot 
véres üvegcserepet füstöltem 
csöpp nikkel-oltáromon 
éРpen ezért illene neked is 
köszöntened a bolygót 

zsilettpengehágcsó csüng 
a kicsi szemébő l 
a homokzsákok már a szül ők fején 

és különben is 
vers ambivalenciájával 
nehezebben boldogul a közvádló 
az újságíró szövetség 
kinek beárult benneteket a rádió 
talán csak nem hagyod 
kártyavárban ironod 
amikor már úgyis kész 
vers-típusod 

tojás nélküli krémfagylalt 

bunuel borotvája 
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ha egy kisebbségnek helyes forradalmi vonala van többé 
nem kisebbség 

(godard) 

hogy egy értelmiségit megítélhessünk nem elég gondola-

tait tanufmányozni a gondolatai és a tettei közötti viszony 
a lényeges 

(debray) 

giorgio de chirico 

minden forradalmár kötelessége hogy forradalmat csináljon 

(castro) 

így vonulnak a nagy éjben 

nyomukban az éhes eb 
elő ttük a hóesésben 
véres zászló a kezében 
a golyó nem sebzi meg 
vad viharban mord borúban 
fehér rózsa-koszorúsan 
hógyöngyösen hófehéren 

jézus krisztus megy az élen 
(blok) 

nekem sem tetszik a tizenketten vége szerettem volna hogy 
a befejezés más legyen amikor befejeztem magam is cso-
dálkoztam miért krisztus? valóban krisztus? de minél job-
ban belemélyedtem annál világosabban láttam krisztust és 

akkor följegyeztem magamnak: sajnos krisztus 
(blok) 

higgyen bloknak ő  isten akaratából lett költ ő  és rettenthe-

tetlenül őszinte ember 
(gorkij) 

baudelaire a barikádon 

ch. baudelaire avagy a költészet mint permanens forrada-

lom 
(kiš) 
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netán itt marad közöttünk 
zöld mezőkön játszik majd velünk 
a világ ű r szívérő l lepottyant 
kő  
vagy már csak hamu ér ide 
s a semmi eres márványlapján 
hamvadt égitestek 
roppant biliárdjátszmájában gyönyörködhetünk 
cigarettád hamuja 
szíved sz űzanyameztelen környékére zuhan 
pörkölt sörte illata csap 
azt hiszed véged 
halálos 
akár a repül ő bő l ejtett 
ürülék 
illene köszöntened 
a bolygót 
a hajszálerek 
már hímezik 
hófehérjét 
lám-Iám 
már ő  is volt fáradt 
vér színezi 
a gida csöcsén 
az első  csöpp tejet 
vagy a forró kő  közelsége 
mit reumások jeleznek 
nagy boldogan 
majdnem megfeledkezve vietnamrói 

nem tudom meséltem-e 
amikor az akadémiára betörtek a kékek 
meggumibotozták az egyik szobrot is 
az eltörött néger gumibotok most 

gipszben fekszenek 
ez nagy vicc 
úgy látszik nagy id ő kkel 
nagy viccek járnak 
Igaz kezdetben 
mintha csak az öreg kapcsolt volna 
a jelentés sem derített fényt 
de egyes jelek szerint 
mégis megindul 
a kommunista szövetség tartományi bizottságának 
18. plénumán például 
deso néni jól megmondta a kneznek 
a szakszervezet kongresszusán meg 
azt mondta az egyik felszólaló 
a fejétő l kell tisztítani a halat 

éppen most bolyong erre 
az istenadta 

rongyfoci metafizikus szobra 
macskakő  talapzaton 

mert ha mondjuk a nap felé evezne 
vállára csorgó ég ő  viasszal 
chével is azonosíthatnánk 
de így 
kiégett mellkasán emblémánkkal 
mit keres ikarusz barikádjainkon 
fecskend őnél mos fejet 
itt gubbaszt a podokon 
szívet vés 
a lányok sízülnek érte 

ugyan mit felelne 
ha neki is feltenné 
a nagy kérdést 
a mini-max 
jeste li za mini 
iii za maxi 

mégis illene köszöntened 
kék ugaron 
égő  ördögszekér 

annak ellenére hogy a mini már 
nálunk is konzervatív én 
valahogy magam sem tudom miéri 
azt szeretném ha ikarusz a 
minit választaná 
egy bolygóhoz valahogy 
jobban illik a mini 
képzelj el vele valakit 
maxiban 
egyszer ű en nem megy 
ezt még neked is be kell látnod 
aki a forradalom és a divat viszonyáról 
értekezik a hippyk vittek el ő ször 
forradalmat az öltözködésbe vitathatatlan 

ezt lehet egyszer ű bben 

(schönberg) 

fő nix 

a vers valahol az író és az olvasó között van 

(eliot) 

a költők szabadsága nem lehet kisebb az ihlet terén mint 
egy napilapé az új szellem tehát kockázatos irodalmi kísér-

leteknek is h=:lyet ad s ezek a kísérletek olykor kevéssé 

lírai jelleg ű ek 

(apollinaire) 

bleibergrő l satöbbi 

jaj 
jaj 
hahaha 



új revüt indítok 
divatrevük szerelmeim 
divatrevü rongyosoknak 
mit gondolsz melyik alapnál pályázzak 

ám Ikarusszal csakis mini 

ha habjaim közé bukna 
mondja az atlanti óceán 

vagy a bürokrácia szervezhette meg 
ő t is 
különben hogyan keverhetné össze 
a földet és a napot 
időzített költő i témát dobva 
úgymond kívülrő l kérdőjelezve meg 
az egész ferdén forgó cuccot 

valóban mennyivel egyszer űbb lenne 
ha egy kő  végezne velünk 

agyad éppen üresen járatod 
amikor valaki tévedésbő l 
bedobja ablakod 
a kő  és a ventillátor 
farkasszemez 
ventillátor nélkül persze 
el sem képzelhet ő  az egész 

világ vége 
ventillátorral 

Persze azért hangtalanított stúdiójában 
warholt még lel ő tték 
a csillagjós szerint majd 
edvardof is 
nem tudtam hogy endi 41 éves 
hogy a pop már ilyen id ő s 
ha élve marad 
hangtalanított stúdiójában 
biztosan elektromos székére ülteti 
a követ 
campbell's levesei s brillo dobozai 
társaságába szemben a lengyel ventillátorral 
nem tudtam hogy t űzzel játszott 
endi is 
akár planetoidunk 

a hajón charley 

ha habjaim közé bukna 
ikarusz ide 
forradalom oda 
utoljára még 
szeretnék egy békebelit tüsszenteni 
ám 

: 30000 
tehát mindenki nyugodtan aludhat 
1968-ban 
Ikarusz 
mégsem okoz rombolást a földön 
mi itt belgrádban 
csak azt kívánjuk tiszta legyen az ég 
és hiba nélkül m űködjék 
távcsövünk: 
a vers 
megsejtett valamit 
ha habjaim közé bukna 
mondja az atlanti óceán 
szépiacsonttá simogatnám 

kedves 
ez az uranus-év elő tt cicomázkodó tükör 
a ventillátor 
ami a forradalmár hosszú haját 
újságpapirosra 
felcsavarta 
ventillátor nélkül valóban 
el sem képzelhető  az egész 

három parával drágább a tej szabadkán 

már egész iskolám lesz 

most úgy szórnám az apró verseket mint a kecske 

a katolikus egyház ,hajlandó felülvizsgálni azt az ftéletet 
amelyet a XVII. században hoztak ga đ ileo galilei ellen 

(körig érsek) 

a bürokráciának hét feje van hiába rotálod le az egyiket 
ott a másik és így sorban mind a hét 

+70000 
 

ha a világ belekezdett a m űbe be is tudja azt végezni 
ugyanazokkal a módszerekkel éš ugyanazzal a csalhatatlan-
sággal amellyel megkezdte 

(chardin) 

in memoriam: 

pop 

s hogy a kő  nem szenved: bajosan hiszem el 
(weöres) 

zephir 

a sex visszafojtása is forradalomhoz vezet nyájas olvasó 
de gaulle kakasa és kelyhe 

vizet  spríccelő  

mo•rika mani se 

először Iátok éjszaikát 
(pilinszky) 

hülyék hisz értetek halok meg 
(feldmann) 
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világ vége 
ventillátorral 
tehát végül is 
miben maradtunk 
19 év múlva ismét itt lesz 
akkorra már feln ő  a gyerek is 

rönköt kellene versem alá csúsztatni és átgördíteni ide 

jobbra 

ezt is közösen szerettem volna írni domival de ő  teljesen a 

bolygó fénycsóvájába került s megbénult mint egy nyúl 

nyakon kellene vágni ahogy a vadászok szokták a puska-

tussal kéreti magát mint egy kurva 

a világ ű r operál 

dákóján rózsaszín b ő rrel 
újra céloz 
a minire 
vagy a maxira szavazunk 

örülök hogy nem kell azon igyekeznünk hogy megöljük a 

csillagokat 

eszkimópálcikáitokkal 
járuljatok a szavazóládákhoz 

(hemin.gway) 

doktor kildare 

az ember egyetlen barátja a pireneusi sas 
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s az els ő  szocialista új-szív ű  
csillagásznak vége 
két vállon a költ ő  
mellén versével 
fenn a sas 
mintha az azúrban víkendezne 
közben hát ő  is 
kenyerét keresi 
körben mint a kráter cserjése 
miben az áldozati bárány fennakad 

nem kisebb vendégnek 
mint ikarusznak 
kell bejelentenie látogatását 
hogy felhozzatok bennünket ide 
a hegyre 
pedig itt van egy köpésre 

milyen szép itt 
a hangyák a legyek 
angolvécé hiánya ellenére is 
valami rendhez azért még a víkenden is 
kell tartani magunkat 
nem szabad szanaszét dobálni 
az eszkimópálcikákat 

a gyík is érzi 
a pillanat forróságát 
nem csak fi pihegtek mint a pederaszták 
a nyárson 
reumások 
nyelveteken eszkimóval 
a m űanyagsátorban 
forró k ővel a leped ő  alatt 
akta-antológia ez 
nem herbárium 

ez f ű  
ez fa 
ez göröngy 
ez meg egy varangy 

Jaj 

ki adott piros labdát 
a kicsi kezébe 

(malraux) 

nem érted meg hogy az általános szerencsétlenség túl nagy 

ahhoz hogy sóhajtozhassunk rajta nyugtalankodhatok akkor 
ha mimi megbetegszik vagy ha neked van valami bajod 

de az az egész világ kiszakad tenge đ yébő l akkor megkí-

sérlem megérteni mi történt és miért történt s ha megtettem 

kötelességemet akkor továbbra már nyugodt leszek ultra 

posse nemi obligatur 

s akkor még minden megmarad számomra amiben örömem 

felt: zene és festészet és a felh ők és a botanizálás tavasza 
és a jó könyvek és mimi és te és még sok más is — én 

gazdag vagyok és azt hiszem mindvégig az maradok ez a 

teljes feloldódás a nap szerencsétlenségében számomra 

teljesen felfoghatatlan és elviselhetetlen nézd meg pl. mi-
lyen h űvös gelassenheittel állt goethe a dolgok felett pedig 

gondold meg mit kellett átélnie: a nagy francia forradalmat 
mely pedig közelr ő l nézve bizonyosan teljesen céltalan 

farce-nak látszott és aztán 1795-t ő l 1815-ig háborúk megsza-
kítatlan láncolatát melyben a világ megint szabadon enge-
dett bolondokházának t űnt s milyen nyugodtan milyen szel-
lemi egyensúllyal folytatta ebben az id őben tanu!mányait 
a növények metamorfózisávó! a színelméletr ő l ezer dolog-

ról nem azt kívánom hogy goethe módjára költsél de élet-

felfogását az érdekl ődés egyetemességét a bels ő  harmóniái 
mindenki  el  tudja érni vagy legalábbis tud rá törekedni s 
ha esetleg azt mondanád: goethe nem volt pofifikai harcos 
akkor én úgy vélem: egy harcosnak nagyon is a dolgok 
felett kell állnia különben nyakig süllyed minden mocsok-

ban 
(rosa luxemburg) 

az égőt mint Orfeuszt körülsereglik az állatok az ég őt 
mint orfeuszt körülsereglik az áilatok az ég őt mint 

a csillagász kipeckelve 
ikarusz főorvos kezeire 
fogdmegjei tévedésb ő l 
luftballont húztak 

a ventillátort találták bevarrni 



világban 

„ ... When television carries pictures 
of students demonstrating in London or 
Manhattan, students in Amsterdam and 
Prague start marohing. 

For all their differences of nationality, 
mood or cause, student activists around 
the world have many common traits and 
habits. They tend to read the same 
authors, particularly the U. S. 's C. 
Wright Mills , Norman Mailer and Paul 
Goodman. Their favorite is California 
Professor Herbert Marcuse , 69, who argues 
that individuals are dominated and •ma-
nipulated by big Institutions of govern-
ment and business, and that man has 
the obligation to oppose them. And they 
tend to have the same heroes; among 
them are such disparate Americans as 
Martin Luther King, •stokely Carmichael 
and Robert 'Kennedy, who is now much 
more popular with students abroad than 
at home. The far-out radicals idolize not 
the old leaders of Eastern Europe but 
such revolutiónaries _ as Hó Chi Minh, Ré-
gis Debray and, above all, Che Guevara, 
around whom grows the nyartyr's myth.s 1) 

(Why those students Are Protesting 
--TIME, 1968 májnxs 3.) 

A fenti idézetet szándékosan választot-
tam .jobboldali, az értelm]segiek körében 
nem túl népszerű  amerikai lapból. A 
TIME — LIFE Inc. kiadványairól '(a kon-
szern felett még ott lebeg az (Trban el-
hunyt Henry R. Luce szelleme) nehezen 
lehetne elmondani, hogy valaha is túlsá-
gósan támogatták volna a forradalmi moz-
galmakat, különösen ha ezek a marxiz-
mus és a sгјёlsőbaloldal eszmei zászlóit 
hordozták. Az idézett cikk — talán éppen 
azért, mert szerzője igyekszik rövidre 
fogni az Amerika számára nem sok jót 
ígérő  ideológiai elemzést — tartalmazza 
a mai d']ákmozgalmak küls ő  ismertetőjelei-
nek, rokonvonósainak egy nagyjából elég-
séges jegyzékét. Tudnunk kell azonban, 
hogy nem ezeknek a külső  ismertetőjelek-
nek •az összessége, hanem az egyes moz-
galmak követeléseinek társadalom-politi-
kai és etikai lényege tartja félelemben a 
korszerű  monopol- és állanіkapital]zmus 
„szervezeti embereit” és részvényeseit, a 
szocialista országok dogmatikus-btirokrata 
erőit, és velük együtt a mindket rendszer-
ben életteret találó kispolgárok sokaságát. 

Az uötavenes évek egzisztencialista meg-
mozdulasainak exkluzivitása, a kés őbbi 
beatnik-generáció cinizmusa, a hippy-cso-
portosulásak egyiigyű  kontemplációja a 
Inúlté. Az ríj ifjúsági mozgalmakat többé 
nem lehet sem apolitikusnak sem antipo-
litikusnak nevezni. Ezek a mozgalmak ele-
gendő  belső  erővel rendelkeznek ahhoz, 
hogy embertömegeket vonzzanak a nagy-
városok utcáira, szervezett •munkásokat 
késztessenek sztrájkra és kormányokat 
juttassanak válságba: hagy a modern tár-
sadalom bonyolult dilemmáit jelszóvá, az 
eszméket pedig történelmet formáló anya-
gi erővé sűrítsék. 

A hatás az egyes társadalmak és orszá-
gok. osztály- és politikai összetételét ől (va- 

') „ . Amikor a televízió képerny őjén meg-
jelennek a Londonban vagy a Manhattanon 
titmtet8 egyetemisták, Amszterdam és Prága d-
ákjai felsorakoznak a maguk meneteléséhez. 

A nemzeti hovatartozásban , hangulatban vagy 
az (ellenállást kiváltó] okokban rejl ő  minden 
különbség .ellenére is a világ különböző  részei-
ben élő  diák-aktivisták számos •közös jellem-
vonással és adottsággal rendelkeznek . Igyek-
szeneik ugyanazokat a szerz őket olvasni, kü-
lönösen az Egyesült AllaanokbeU Ceoil Wright 
Mills-et, Norman Mailert és Paul Goodmant. 
Kedveneilk mégis Herbert Mareuse hatvanki-
lenc éves kaliforniai egyetemi tanár, aki úgy 
éгvel, hogy a koгmány és a gazdatSági élet ha-
talmas szervezetei uralkodnak az egyén felett, 
manipulálnak vele, és hogy az embernek kö-
telessége hogy szembeszegüljön ezekkel a szer-
vezetekkel . 1Vfásik közös törekvésük: azonos h ő-
söket teremteni. Ezelk között olyan szakadáx 
amerikaiak vannak mint Martin Luther King. 
stokely Caamichael és Robert Kennedy, aki 
ina sakkal azépszeru-bb a külföldi egyetemisták 
között, mtvnt sajat hazájában. A széls őséges ra-
dikálisok nem a régi keleteurópai vezetőkben 
hisznek, hanem olyan forrada7лi5х  kban usint 
Ho éhi- nin, Regis Debray — ,de mindenek-
felett Che Guevara , akit a mártírok mítosza 
đvez."  

jegyzetek 
a 

diák 
mozgalom 

ról . 

lamint a diákmozgalom gyakorlati köve-
teléseitől'es köivetkezményeitől) függően kü-
lönböző, sokszor merőben ellentétes. Fran-
ciaországban De Gaulle váratlanul egy a 
szocializmus és a kapitalizmus közötti tár-
sadalmi rendszer lehetőségeiről kezd szó-
nókoini — a nyugatnémet Bundestag vi-
szont meghozza a rossz emlékeket ébresz-
tő  Notstandsgesetze-t, a rendkívüli álla-
potról szóló törvényeket. Csehszlovákiá-
ban a diáktüntetések dramatikus fordu-
lattal gazdagítják a Párt által korábban 

megindított demoknatizác]ós folyamatot —
ugyanakkor Varsában kiváló tudósok ve-
szítik el állásukat mint az ottani mozga-
lomnak szellemi előkészítői. ítéletek és 
vélemlények különbözhetnek, egy azonban 
bizonyos : az 1968-as •generációt nem lehet 
az elfásultság, a politikai érdektelenség jel-
zőjével illetni. 

Hogyan került sor a fiatalok ilyen nagy-
fokú „politizációjána?" Miért éppen az 
egyetemi hallgatók a köznapi élett ől és 
különösen a közvetlen termelőerőktől lát-
szólag (vagy gppenséggel valóban) távol-
eső  rétege lett számos forradalmi mozga-
lo¢n legközvetlenеbb hordozójává? Mi tör-
tént azzal a korosztállyal, amelyr ől rossz-
indulatú kritikusok egyforma hévvel bi-
zonygatták Keleten és Nyugaton, hogy az 
új Ferrari-kocsi vonalai jobban érdeklik 
minden ideológiánál? 

Ha az eddigi sorrendhez tartjuk magun-
kat és ismét a szembetűnő, de éppen 
ezért keиésbé lényegbevágó momentumok-
kal ,kezdjük: tanúi vagyunk a fiatal ge-
neráció, ezen belül pedig az egyetemi if-
júság rendkívüli számbeli növekedésének. 
Az utóbbi évtizedben az egyetemi hallga-
tók száma 739 ezerrбl egymillió hétszáz-
ezerre emelkedett Nyugat чEurópában, két-
millió hatszázezerről hétmillióra az Egye-
sült Allamokban, 380 ezerről 880 ezerre 
Latiтl-Amerikáјban.z) Jugoszláviában a 
nyolc év előtti 105 ezer egyetemista he-
lyett ma kb. kétszázezer van; ismeretes, 
hogy a szám a szocialista államokban 
rendkívül magas. A növekedés aránya ha-
talmas az íln. •fejletlen országokban is, hi-
szen ezek legtöbbjében a felszabadulás 
pillanatáig nem volt egyetem. 

Az egyetemi polgárok számának ilyen 
arányú növekedése természetesen nem ön-
magávіal magyarázható demográfiai jelen-
ség. Ez az eхpanzió közvetlen összefüggés-
ben áll a tudomány óriási szerepével a 
modern  tá.rsadalornban — azzal a ténnyel, 
amelyet a JKSZ Programja úgy fejez ki, 
hogy a tudomány egyik alapvetđ  ténye-
zője lett az egyes országok alkotóképessé-
giének, össžerej'ének. A magas .képesítésű  
szakemberek iránti mai „éhségnek" két 
fontos forrása van. Az egyik az, hogy 
a fejlett ipari országokban az automat]zá-
ció, a kibernetika és az új teolnológia] el-
járások bevezetése, valamint a munka- 

S) Ez a nagy 'tömeg természetesen nem egé-
szében vesz részt a 'Hintetéseikben , df кmоzgad-
makban. Asnenileal felbecsülés szerint as ot-
tani egyetennistáknak alig I-2a/oцa alkotja a 
mozgalom aktivista magját és 5-100/a-a vesz 
termékenyen részt a Hintetésekben — azonban 
az utбbbi szám lényegesen nagyobb is lehet, 
ha az ősszeü tkőzések tárgya érzékeny. 

majtényi andrás 
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szervezés és a közszolgálatok rohamos ja-
vítása el esem képzelhet ő  nagyszámú egye-
temi végzettségű  szakember alkalmazása 
nélkül: Másrészt a fejletlen, volt gyarmati 
és félgyarmati országokban .most megy 
végbe a belföldön iskolázott szakkáder 
egyfajta , ;elsődleges felhalmozódása". 

Az egyetemek világszerte konzerva-
tív, csak látszatán demokratikus, de a 
haпgatót +valójában legtöbbbször semmibe-
vevő, akademizrnussal megterhelt szerke-
zete nem állhatta ki sokái.g e rendkívüli 
sžociális nyomást. (Meglgpően hangzik, de 
ehhez sokszor egészen banális, aszó szoros 
értelmében vett fizikai nyomás járul: a 
Sorbonne ósdi tantermei en pl. 1500 hall-
gató számára egyszerűen nem jut hely. 
Hasonló a diákotthonok 'és könyvtárak 
túlzsúfoltsága is — ezt ami egyetemis-
táink tudják a legjobban.) Ha a korszel-
lem m1gіѕ  hatással volt az alma mater 
hagyományos struktúrájára, akkor sajnos 
inkább negatív hatásról, az egyetem el-
bürokratizálódásáról kell іьеѕ zёlnйгіk. 

Legújabb könyvébeni) David Riesman 
részletesen elemzi iaz amerikai egyeteme-
ken végbemenő  változásokat. Anélkül, 
hogy az érdekes könyvet ;bóvebben ismer-
tethetnénk, •n'éhány megállapítására utal-
tunk kell. Az ismertebb tanáraknak —  
mоndј k Riesman és Jencks — alig van 
kapcsolata a hallgatókkal, idejük megosz-
lik a sok egyetemi és „külvilági" kötele-
zettség között. Ugyanakkor az adminiszt-
ráció elhatalmasodik és egyre kevesebb 
teret hagy a tantestületnek az egyetem 
igazgatásában. A Columbia-egyetemen 
példaul a lázadás kitörésénél két fontos 
körülmény játszott közre: a hallgatóknak 
egyáltalán nem volt kivel tárgyalniuk, az 
adminisztrációt pedig, mint kiderült, sen-
ki sem ellenőrizte (a lázadás „tárgya" a 
faji megkülönböztetés és az intézmény-
nek egy katonai ügynökséggel fenntar-
tott kapcsolata volt). 

Az egyetem mikrokozmosza azonban 
legtöbbször csupán kicsinyített mása a 
társadalam egészének. Ez a tény jelenti 
számos mozgalom mélységét, ezzel nyílik 
meg azok történelmi dimenziója. Elegen-
dő  például a nanterre-i diákok állaspont-
jára emlékeztetni. Nem olyan főiskolára 
van szükségünk, mondják Cohn-Bendit 
aktivistái, amelyen alaposan kitanuljuk a 
tőkésrendszer „hazőrző  .ebének" szákmá-
ját, hanem bíráló szellemű , ,burzsoá-elle-
nes egyetemre. Világos, hogy ezt nem le-
het egyszerű  egyetemi reformmal elérni 
— a társadalmi rendszeren kell változ-
tatni. 

Az egyetemi mozgalmak forradalmi jel-
lege nem onnan kövвtkezik, hogy a tün-
tetők tisztában vannak mozgalnvuk ilyen 
szeregével, és nem is abból ered, hogy 
forradalmi módszereket vagy taktikát al-
kalmaznak. A kapitalista illetve szocialista 
társadalom adott feltételei között követe-
léseik tartalma, akciójuk társadalmi és po-
litikai iránya teszi őket forradalmárokká. 

Az utó'bbi körülmény azt is .megmagya-
rázza, hogy miért beszélünk többesszám-
ban diákmozgalmakról és miért nem egy-
séges nemzetközi ifjúsági mozgalomról. A 
berkleyi, berlini -vagy éppen belgrádi 
események között lehet annyi az id őrendi 
vagy formális összefüggés, hagy ez bi-
zonyos összehasonlí'tások гa vagy párhuza-
mos elemzésre adjon alkalmat, kauzális 
összefüggés azonban csak az amerikai, né-
met 'és jugoszláv társadalmi struktúra ha-
sonlatosságának arányában léhetséges. 

Természetesen nem történelmi véletlen 
és neon is az elit-elméletek látszatigazsága 
folytán lett az egyetem a mai tiltakozó-
mozgalmak fő  támaszpontja. A drámában, 
aanélynek a móderll társadalom a . színtere 
az embernek (pedig tulajdonképpen az ő  
bőréről van szó!) egyre gyakrabban jatt 
csupán a néző  passzív szerepe. Passzivi-
tásárban az egyénnek nem csak arra kellett 
rájönnie, hogy a színpadot valójában a 
tőle elidegenített, hatványozott emberi 

$) The Academúc Revoiutioii. By Chr. Jencks 
and D. Riesman. Doubleday, Garden City, N. 
Y. 1968.  

erők és termékek uralják, hanem arra is, 
hogy a szövegkönyv nagyon rosszul van 
megírva. A látszólag agyonszervezett, 
agyonintézményeslített társa•dalomban meg-
engedhetetlenül sok az irracionális ellení-
mondás. Érthető  hogy ezekre egy olyan 
társadalmi •csoport reagál a legélesebben, 
amelynek már hivatalos kötele'sségb ől is 
hinnie kell a világ racionális és az em-
ber által irányítható voltában, egy olyan 
korosztály amely saját történelmi hely-
zetéből kiindulva elveti a konnpromisz-
szumok, a megalkuvás, a hamis tekintély 
előtti megthunyás іkodás lélektani mecha-
nizmusát. 

al 
egyetemista 
tünteléseN 

iugoszláriáhao 
„Világos, hogy a kérdések nem kor-

látozódnak csupán az egyetemistákra. 
Visszhangra találnak a munkások közt 
és a párt fels ő  rétegeiben is. Azo1Y-
ban eredeteiknél fogva kizárólagosan 
jugoszláv problémákról van szó; 
amennyiben hasonlóságot mutatnak 
azokkal az okokkal, ,amelyek Prága, 
Varsó vagy a .Sorbonne egyetemistáit 
az utcákra kényszerítették, akkor ez 
csak merő  véletlen lehet. Kelet-Eu-
rópa más részeiben a rendszer nyo-
masztó jellege váltotta ki az elégedet-
lenséget. 'Ha van olyan ország, amely 
mintaképe lehetne ;azoknak az elvek-
nek, amelyekért Párizsban a francia 
egyetemisták küzdenek, akkor ez Ju-
goszlávia a „részvétel 4) rendszerének 
következetes betartásával. 

Belgradban az egyetemisták köve-
telései sok súlyos kérdést érintettek, 
de a szólas- és sajtószalbadságra, lé-
vén, hogy ez már adva van, nem vo-
natkoztak. Amit a So'nbonne hallga-
tói Jugoszláviától irigyelnek: a jugo- 

4) Természetesen az önigazgatásról van szó. 

szlávok mindenből még többet akar-
nak. Nagyobb fokú nnunkás-részvételt 
az igazgatásban, igazságosabb szociá-
lis állapotokat, a f őiskolások kifeje-
zettebb jelenlétét az egyetem igazgató 
testületeiben." 

(Belgrádi követelések. A GUARDIAN jú-
nius 11 -i vezércikke.) 

Az úgynevezett spontán politikai meg-
mozdulások kérdésével a szocialista álla-
mok hivatalos közvéleménye mindeddig nem 
szívesen foglalkozott. A nagyfokú .bizal-
matlanság látszatát a hatalmon lev ő  kom-
munista- és munkáspártok miég akkor is 
igyekeztek fenntartani, ha lényegében ma-
guk is egyetértettek (már ami a pár-
ton belüli haladó er őket illeti) a felvetett 
követelések zömével. A hangsúly a folyto-
nossagon volt — holott például éppen a 
sztálinista. módszerek folytonosságának 
megszakítása tette lehet ővé, hogy a széles 
naptömegek visszanyerjék a pártba vetett 
hitüket. A csehszlovákiai események eb-
ben az értelemiben is fordulópontot jelen-
tettek: 1968 tavaszán a változásokat sem 
lényegbevágó, sem formai kompromisszu-
mok nem ködösítették el. 

Nagyobbrészt a jugoszláv politikai rend-
szer sajátos fejl ődési útjának, bizonyos 
mértékben pedig — legalábbis úgy tű -
nik — az említett küls ő  körülménynek 
Is  köszönhető , hogy a JKSZ viszonyulása 
az egyetemista tüntetésekhez másmilyen 
volt. Az akció hetedik napján a televí-
zión mondott beszédében Tito elnök iga-
zat adott a követeléseknek, rövid id őn 
belül pedig napvilágot láttak a KB El-
nökségének és Végrehajtó Bizottságának 
akció rogramot tartalmazó Irányelvei. A 
belgrádi és a többi egyetem pártszervezete 
az első  naptól kezdve tevő leges és szerves 
része volt a megmozdulásnak. 

Az a ;politikai realizmus, amellyel a 
jugoszláv kommunisták fogadták az ese-
ményeket, természetesen nem volt egyön-
tetű . Már ezért is külön elemezni kell né-
hány érvet, amelyet a közvélemény kon-
zervatív része és a Kommunista Szövet-
ségben fennmaradt er ős-kéz párti, vagy 
egyszerűen csak stagnáló elemek el ősze-
retettel helyeznek el őtérbe, mintegy meg-
kérdőjelezve az egyetemista akció részt-
vevőinek azt az állítását (és végs ő  fokon 
meggyőződését is), hogy a mozgalom kö-
vetelései a szocializmus és az önigazgatás 
elvein alapuljanak. 5 ) 

Az első  ilyen kérdés — 1atszólag nagy 
általánosságban — a spontán politikai 
mózgalmak lehetőségét vonja kétségbe ön-
igazgató társadalmunkban. Lehet-e létjo-
gosultsága tüntetésnek, tiltakozó jelleg ű  
folyamatos gyűlésezésnek ott, ahol alkot-
mányos elv szerint a dolgozó emberek 
közvetlenül, vagy választott képviseleti 
szervek útján maguk döntenek minden 
vitás prolblémáјról, érdekellentétr ől? 

Ez a kérdés természetesen indokolt is 
lehet, különösen, ha más id őpontban, más 
alkalomból, például a politikai tudomá-
nyok témakörébe vágó szakkönyvben vet-
jük fel. Ha azonban reális, létez ő  politi-
kai mozgalomról akarunk ily mádon tár-
gyalni, akkor ez a megmozdulás már tart, 
akkor a (mellesleg ekkor már hajmeresz-
tő  ellentmondást is tartalmazó) probléma-
felvetés nagyon is dogmatikus íz ű . 

Az önigazgatás általános igény ű  elvét 
nem lehet mechanikusan azonosítani az 
adott és törtélelmi váltózásoknak alámen- 

5) A Novi Sad-i INDEX  C.  egyetemista lap 
például így jellemzi a követelések értelmét: 

NEM KбVETELÜNK SЕМ  П  OLYAT, AMIT 
MAR RЕGEN NE KбVETELNENEK TARSA-
DALMUNK ÖSSZES HALADT ERŐI Is, AMIT 
MAR R. GEN NE JEGYEZTUNK VOLNA LE 
sZAMOS POLITIKAI PROGRAMBAN, ÉS AMI 
NE LENNE s'ZUNTELE'NUL JELEN A DOL-
GOZI EMBEREK TUDATÁBAN. 

Követeljek .tehát, hogy régóta proklamált el-
veink a gyakorlatban is megvalósuljanak, hogy 
megvalósuljanak a dolgozó emberek azon ér-
deike, amelyeket feljegyeztünk mindeniitt, ahol 
csak erre szükség volt, de amelyeknek ez a 
társadalom nem tett eleget." 

(Mit is akarnak? Szerkesztöségi cikk a 
lap június 9-i kii.lönszámában.) 
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delt önigazgatasi (szervezeti, jogi ) formák 
összességével. Nem tehetjük ezt már azért 
sem, mert magunk is tisztában vagyunk 
a meglevő  institucionális keret fogyaté-
kosságaival , es éppen ma , többek között a 
folyamatban levő  alkotmányvita útján is, 
igyekszünk azokat hatásos eljárással ki-
küszdbölni . Az önigazgatásnak , mint tör-
ténelmi módszernek amellyel az ember 
igyekszik felülmúlni az elidegenültség .kü-
lönböző  formáit , legkevésbé szabad meg-
rekednie saját „szervezeti " kereteiben. 

Társadalnтunk például az egyetemista 
tüntetések előtt is jól ismerte az úgyne-
vezett ifjúsági problemákat — a szakkép-
zett fiatalak egyre nehezebb elhelyezke-
dését, a társadalmi egyenl őtlenségek nö-
vekvő  hatását az iskoláztatási lehet ősé-
gekre, az ifjúság csökken ő  szerepét a po-
litikai- és közéletben stb. Szó esett err ől 
a Kommunista Szövetség és az ifjúsági 
szervezetek kongresszusain is, a sajtóban 
pedig szinte állandó témát jelentettek. 
Ha önigazgató és politikai rendszerünk 
mégsem volt képes őket megoldani, akkor 
az elsósorban strukturális .akókkal ma-
gyarázható . Az a társadalmi réteg, amely 
ezeknek a kérdéseknek a megoldásában 
közvetlen létérdekét látja, legkevésbé volt 
képviselve azokban a szervekben és szer-
vezetekben , amelyektől az ilyen megoldá-
sok a legközvetlenebbil függtek . Elvár-
hatjuk-e a túlnyomórészt szs'kk ёpzetlen 
emberekből álló üzemi vezetőségtől, hogy 
jószántából a fiatal szakkáder ,pártját fog-. 
ja (sokszor még akkor sem teszi, ha ezt 
éppenséggel a :gazdasági érdek is meg-
követeli — lásd a gyakornokokról szóló 
első  törvény sorsát ), az éveken át önura 
gá!ba zárkózó pátszervezett ől , hogy hirte-
len fordulattal hozzálát önmaga alapos 
felujításához? 

Mindebből termeszetesen nem az kö- 
vétkezik , bogy külső , megfellebbezhetetlen 
hatalommal felruházott szervre vagy köz-
pontra :kell bízni a társadalmi ellentétek 
megoldásat , hanem az, hogy magát az 
önigazgatási rendszert kell általánosabbá  

és átfogábbá tenni. . Ennek a rendszernek 
bizonyos autokorrekciós képességgel kell 
rendelkeznie, hogy belső  „vezetékein" 
egyre nagyobb számú társadalmi impul-
zust tudjon közvetíteni . Ilyen irányú fej-
lődés nagy általanosságban ki is mutat-
ható — gondoljunk csak az önigazgatási 
szervek hatáiskör nek .bővülésére az első  
munkástanácsoktól napjainkig mint 
ahogy kinnutatható , sajnos, a meglevő  
szerveken .belül fellépő  (hogy tavábbra is 
elektrotechnikai .kifejezéssel éljünk) sok 
ezer ohmos ellenállás is. „Küls ő" ténye-
zők — sztrajkok, tüntetések , passzív el-
lenállás — a jövőiben is ott jelentkeznek 
majd, ahol a .társadalmi rendszer intéz-
ményes formái .anyagi vagy kulturális 
okok miatt nem képesek eleget tenni a 
demokratikus szocialista fejl ődésből eredő  
kollektív követelményeknek . Az a tény, 
hogy a politikai megnyilvánulás ilyen sa-
játos formái a jövőben is lehetségesek, 
természetesen nem azt jelenti, hogy min-
denütt szükségszer űek is. 

Ezzel legnagyobbrészt megfeleltünk ar-
ra az egyetemistákat ér ő  vádra is, hogy 
akciójuk a köрontosítás malmara haj-
totta a vizet . Tagadhatatlan , hogy a fő-
iskolások többek között a közigazgatási 
szervek batékónyabh munkáját is követel-
ték, de itB elsősagyban .a megtevő  előírá-
sok keretein belüli hatékönyságról van 
szó, amely — mint például a nagyobb va-
gyonok eredetének kivizsgálása , az adó-
rendszer szigorú alkalmazása és fejleszté-
se — maga is szüksegszerű  funkciója a 
globális ,szinten megszervezett önigazga-
tásnak. Valćszínűleg nincs olyan közgaz-
dász, aki gazdasági számításokkal ki tnd-
ná máztatni, hogy egy monopólhelyzetben 
levő  vállalat tevékenysége az egész tár-
sadalomra nézve hasznos és ilyen alakban 
fenntartandó. 

De ha az eddig táragyalt állítások nagy-
jából elfagaddhatók is, hangzana a kö-
vetkező  ellenérv , vajon szükség volt-e 
ilyen idramatikus politikai megmozdulásra 
éppen az egyetemen ? Hiszen köztudomá- 

sú, hogy a munkások helyzete számos 
munkaszervezetben legalább ugyanilyen 
komoly és válságos , ha ugyan nem rosz- 
szabb. Milyen politikai számítás, milyen 
egyéni érdek álllhat a tüntetések mögött? 

A kérdés túlságosan is .bonyolult ahhoz, 
hogy ezen a helyen, részletes szociális és 
ideológiái elemzés nélkül megfelelhessünk 
má. Igyekszünk majd ezt az elemzést mi-
előbb elvégezni . De mindazoknak, akik a 
kérdést objektíven , rosszakarat nélkül 
vétik fel, nyugodtan mondhatjuk: az egye-
temisták minden másirányú törekvés vagy 
varakozás ellenére is, függetlenül az ősz- 
szes kísérletekt ől , hogy megmozdulásuk, 
más politikai színezetet kapjon, általános 
szocialista érdekek és !értékek mellett 
szálltak síkra. Akciójuk sziikségszer ű  volt, 
és nem torkollt az értelmiség „egyedül 
boldogító" társadalmi szerepéről alkotott 
tévhitbe (kérdés, hogy ez a tévhit expli-
cite egyáltalán megnyilvánult -e). A fiata-
lok tisztában voltak azzal, hogy a haladó 
értelmiség csak szövetségese leltet a mun-
kásosztálynak . Ebben van akciójuk forra-
dalmi, marxista értelme, ezért nem lehet 
azt közvetett úton sem semmisnek, sem 
meg nem történtnek — md  it  non avenu 
— nyilvánítani. 

„Az önigazgatásért folytatott harc so-
rán a dolgozó emberek milliói váltak a 
társadalmi ügyek tudatos irányítóivá —
mondja az Irányelvek és ezek nem 
egyeznek bele az etatisztikus és technok-
ratikus rendszerekre jellemz ő  vak aláren-
deltségbe , és nem fogadják el azoknak .a 
társadalmi szerveknek és szervizeteknek 
a védnökségét sem, amelyekben a hatá-
rozatokat hozzák. A fiatalabb 'korosztá-
lyok, amelyek új szükségleteket és vi-
szoilyulást visznek be a társadalmi és po-
litikai viszonyokba , különösen megérzik, 
hagy társadalmunk meglevő  demokratiküs 
szervezete nem biztosít mindig elegend ő  
teret saját érvényesülésükhöz." s) 

8) Az Irányelvek szerbhorvát nyelv ű  kiádása, 
17. oldal. 

vladimir maksimovi ć  

A Belgrádi Egyetemen .történt megmoz-
dulások , melyeik mind Martalmi ,  mind  for-
mai jegyeikben teljes támogatásra talál-• 
tak az ország egyetematái körében, olyan 
tényéket b zanyítottak be, amelyeket •Ju-
gaszláviában nemcsak hagy elhanyagol- 
tak, hanem létezésüket is kétségbe vón-
tak. E megmozdulások mindenek előtt a 
fiatal értelmIsélgnek önmagáról és társa= 
dalmuлkról alkotott fejlett szocialista đn- 
tudatámól tanúskadmak . Ezzel azonban 
semmii újat nem mondtunk , meet a fiata-
lok a róluk alkotott nézeteket bizonyí-
tották cšak be.  Az  egyetemišták azonbban 
legutóbbi megmozulásúkkal 	ez az, ami 
sokakat meglep 	megdöntötték mind- 
azdkat az umalkadó, ellenvetést nem tűrő  
nézeteket, melyék szerint nem elkötele-
zett apolitikus csoportasulást képeznek, és 
ezzel „sötét foltjáivá " váltak a jugoszláv 
politizáló társadalomnak . Ma mám mind- 
annyiunk előtt myilиánvaló az ilyen el-
képzelések tarthatatlansága. 

A nyilvánosság e1bбіtt mindinkább vilá-
gossá válik (ha mиg nem  is  teljes ege 
szében ) az egyetemista mozgalom egyik 
alapvető  mozzanata : gaz egyetemisták »kü-
lön". érdekei helyett a tánsadakni érdi- 
kik és a szocializmus gyorsabb fejl ődé-
sének szorgalmazása került el őtérbe. Az 
egyetemi mozgalom lényeggében csak az# 
fejezte ki, ami' már mégóba célja társa- 
dalinunk haladó emőinek ás, különböző  
politikai programokban és dokumentu-
mokban mám ,nemegyszer ikifejtették, és 
állan!dóan jelen van a idolgózó emberek 
tudatóiban . Pontosan ez a kö'гшnn*ny cá- 
fogja a bünókráciв  ' és egyéb eleinek ájlí-
tásaп t, akik, miivel mines_ ínyikre a foko-
zottabb ütemű  társadalmi fepládés,  min-
den  alkalmat megragadnak, hogy önigaz- 

az  
CgVг iCmÍS1B  
mo гgaiomrói 
isaz  
egyetem  

reformfáról 
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gatáseflenesnek , anarchikusnak , szocialis-
taellenesnek , sőt ellenségesnek keálthas-
sák ki az egyetemi hallgatók mozgalmát. 
(Tiyból és újbál ¢megkísérlek a lényeges 
körülmények , az igazság meghamisítását. 

Az egyetemisták követelik a régóta han-
goztatott elvek valósváltását, vagyis a 
dolgozó emberek érdekeinek megvalósí-
tását. Követeleik, hogy váltsák valóra azo-
kat az elveket, melyeket országunk dol-
gozóz alkottak, de amelyek a gyakorlat-
ban nem valósultak meg , vagy az elkél~-
zelésnek épp eІІentétéz lettek. 

Nagyon érdekes és pillanatnyilag kissé 
tünetszerű  is azoknak az okoknak a ma-
gyarázata, amelyek miatt a gyakorlatban 
kiforgatják, nem valósítják meg, vagy 
csak igen nehezen, a teljesítmény szerin-
ti tiavadaltnazás elvét, az önigazgatást,  •a 
dolgozók szolдdaritásáz, munkáira való jo-
gát mtb . (Ha a .tünetszerűség ásandó jel-
lemvonássá válik, akkor nagyon rossz 
lesz .) Nemcsak azoknak a lassúságán mú-
ilk ez, akik legközvetlenebbül és legtöb-
bet tehetnének az elvek megvalósítása 
érdekében, bár sokan a JK6Z KB Elnök-
sége és Végrehajtó B.ezottsága Irányelvei-
nek megjelenése után is így szeretnék 
beáшtane a dolgot. Arról van szó, hogy 
társadalmz és politikai életünk 'kulcspo-
zícióin még mindig erős bürokrata, lé-
nyegélten szoczalistaellenes erők működ-
nek. Egy pillanatra sem feledkezhetünk 
meg e bürokrata rétegr ől, mely szocia-
lista rendszerünk és szocialista f ејl dé-
sünk kerékkötője. 

Ezeket a fékező  elemeket a KSZ és 
társadalmunk is elítéld. Azonban a Kom-
munista Szövetség mind ez .ideig nem 
tudta bebizonyítani, hogy elég erбѕ  arra, 
hogy ezeknek az elemeknek a ténykedé-
sét a gyakorlatban is letörje, hogy •törek-
vészeket megkúsitsa, és hogy poletnkájtxk-
nak alkotó mбdoл  ellenálljon. Innen kö-
vetke¢ik aztán a társadalmi helyzetünk-
ből adódó alapvetően fontos követelmény: 
keriiцјön sor az eszmei differen ćdбlбdásra 
a Kommunista Szövetsegben . Igazi eszmei 
dzfferenceálódástt azonban csak eszmei le-
számolással nem lehet megvalósítani. A 
bürokrata réteg — nn mkásosztályunk el-
ső  számú ellensége és társadalmunk de-
mdk+atezálódásának, humanizálódásának 
fékezője — rendkívül könnyen alkalmaz-
kodik, épp ezért 'kutatom kell az eszmei 
diffeтenciálddás más módozatait is. 

Az eszmei differenciálódás folyamata 
csak úgy történhetek, ha a nyi•lvanosság 
teljes betekzntést nyer a kommunisták 
akcióiba. Különösen azoknak a munká-
jába, akik felelős politikai, gazdasági 
vagy tudományos posztot foglalnak ei. 

Gyakorlatunk bebizonyította azt az el-
méletileg rég ismert igazságot, hogy a 
bürokráciát csakis tettei, akceáz és nem 
magyarázkodásai alapján lehet leleplezni 
és megszüntetni. Az eszmei deffeгencdáló-
dás alapja tehát az kell legyen, hogy 
ki mit és mként dolgozik. Ily módon a 
szocializmus valbde érdekeit ől letgyőzve 
igen sok embernek el kellene hagynia a 
helyét, azokat a .pozíciókat, amelyekr ől 
szándékosan vagy nem szándékosan, de 
sikeresen fékezik az önigazgatás és a szJ-
cializinus fejlбdбsét. 

Ennek a veszélynek legjobban azok 
vannak tudtatóban, akiket vakiban fenye-
get. Legelőször kdsérletet tettek arra, hogy 
erőszakkal számolpanak le azokkal, akik 
pozíоíбјukat leginkább veszélyeztették, 
ugyanakkor kiforgatták az egyetemista 
mozgalom alapvető  céljait, sőt megkísé-
relték kompnomittákтi azt. Azután pedig 
nyilvánosan és tdeklatrati've elismerték az 
egyetemisták kövеtеléseiгіek jogosságát, 
valamint támogatták a KSZ Irányeiveit. 
Most végül, alig busz nap :után (sdk he-
lyen ez nyilvánvaló), az újгa föltámadt 
jelszavakka'1: , ;nem kell eltúlozni a dol-
gokat", „nem sztekségesek a gyors intéz-
kedések", „a kérdéseket jól meg kel fon- 

tolni, csak aztán kell lépéseket tenni" --
megkísérlilk tompítani a progresszív er ők 
törekvéseinek élét. Pedig épp ezek a jel-
szavak vezettek a politikai helyzet rob-
banásához . Ezek a jelszavak tvégeredmény-
ben a politikai mozdulatlanságot védee-
mezik; ezek a status quo jelszavai. A 
semmit nem változtatás, Illetve a lassú 
változtatás objektíve annyit jelent, hogy 
lemaradunk a demokratikus humanezáci б  
folyamatában és a haladásban is. 

Sok helyen ínég mindig fölvetik a kér-
dást: vajon јб-e ennelk a tarsadalommak 
az, amit az egyetemlisták tettek? Azoknak 
az eszméknek az йrdekeben, melyek, egy 
eleinte spontán megmozdulást szervezett 
politikai mozgalommá erősítettek, s ez a 
mozgalom, az épp ilyen .követelményeket 
hangoztató eddigitől eltérően, komolyan 
magára vonta a nyilvánosság figyelmét, 
azt kell mondani, hagy nemcsak j б, ha-
nem különösen fontos ebben a pillanat-
ban, sбt lehet, hogy 'sziikséges is az or-
szág szocialista viszonyainak gyorsabb 
fetjlődéséhez és a fölgyülemlett szocialis-
taellenes elemek e'ltávolításához. 

Nem fölösleges azt sem megjegyezni, 
az egyetemisták mozgalma komolyan fi-
gyelгneztebte ezt a tá гsadalmat, hogy po-
litikai 'szervezettségün'khől és :képességünk-
től függ, vajon a jбvđben is az utcán 
próbáljuk-e megoldani társadalmunk prob-
lémáik, vagy a meglevő  бs az új szerve-
zett formákban demokratikus és önigaz-
gató módon. Azonban a megfelelő  meg-
oldási farmát •nem érhetjük el, ha a po-
1•itlkai programok elfogadásakor minden 
fontosabb momentumban egységesek va-
gyunk, ám azok megvalósitásában már 
nem. Nem kicsi .azoknak a felelős szemé-
lyeknek a száma, ,akik zavartalanul aka-
dályozzák a haladó elvek megvalósítását. 
Ma is, az Irányelvek elfogadásakor, lám, 
egységesek vagyunk . De nem elégedhe-
tünk meg ezzel az egységgel , energikusan 
meg is kell valósítanunk a gyakorlatban. 

II 

Az egyetemisták megmozdulása a ju-
goszláv гΡtársadalom kapitális pгoblémáit 
vetette fel. Ezért érthet ő  'is, hogy az em-
lített kérdések +közül egy, különben igen 
fontos, kissé a •többi, gldbбisabb problé-
ma árnyékában maradt. 

Itt olyan kérdésekr ől van szó, melyek 
magát az egyetemet érintik . Ezekről ép-
pen csak szó esett, á зn továbbra is jelen-
tős feladatta az egyetemnek , hogy önnön 
erеjéből шeіgváltoztassa az ottani viszo-
nyokat, melyek nincsenek őssтhangbaл  a 
szocialista •társadalom legmagasabb szintű  
tudományos és oktatási intézménye sze-
repével. Az egyetem alapvetđ  problemája 
ma már nem lehet az, hogy hogyan ne-
veljen megfelelő  Кépesídtésű  szakembere-
ket. 

A műszaki. civilizálódás .valamint az 
egyre emelkedő  életszínvonal (elsősorban 
az anyagi standard) folytán az egyetem 
már •rég szétfeszítette régi kereteit, ami-
kor elsősorban széleskörű  humanisztikus 
képzettséget adott, s ma már olyan in-
tézménnyé alakult, ahol szakosittott okta-
tással csakis specializált szakembereket 
kéoezаek ki, akik kiválóan ismerik a 
saát szűk szakterületüket. 

Azonban napról napra szembeötlőbb. 
hogv az önigazgató szocialista társada-
lomiban az ilyen orzentuбció jú egyetem túl-
ságosan is egysíkú. Mert az egyetemnek, 
mint legmagasabb fokú pedagógiai és tu-
dományos ,infiénпn:énynek (ez föltételezi az 
intézméт  ,у  kulturális ieІІegét is) nem le-
hat csak az a feladata, hogy szakba лΡbáг  
képzettséget nyújtson a sziikságes huma-
nisztikus rnűveltség rnélkül. Ha így lenne. 
?+kkor elkerül'hetetle'nül a legveszélyesebb 
technokráciát eredményezné. A fiatalok-
nak az egyetemen kell megismerniük ' 
társadalmi fejtődés töгvéiіyszeгűségeit és 
igaz_s gаit, ott keli eltsajátífta пiuk a lénye-
ges és alapvető  humanisztikus művelt-
séget. (Azért az •egyetemen, mert a közép- 

iskolák valószínűleg nem tájékazбdnak 
kellőképpen ebbe az irányba.) Csak Ilyen 
neveléssel testesíthető  meg az emberben 
a humariisztlkus életelv. Az ilyen, az 
egyetemen szerzett tudás alapján k7építe-
ni saját kultúráját, és a társadalomban 
egyéniségként hat, nem pedig úgy, mint-
ha egy gép tartozéka lenne. Az egyetem 
fejlődese előtt súlyos problémák tornyo-
sulnak. Nagy mészük az egyetemen belül 
van,  az emberekben, akik az egyetemi 
fejlődés politikáját iгбnyítlják. 

Az egyetem átalakításakor jelentus vál-
toztatásokat kell eszközölni a tantervben. 
A kezdeményezéseknek az egyetemr ől kell 
kiindulniuk, onnan, ahol legtöbb ellen-
állást is tanúsítanak irántuk. A helyzet 
többé-kevésbé megérett arra, hogy meg-
történjék a hathatós leszámolás a techno-
kratikus koncepciójú szakember-képzés-
sel. Legtöbb tеnrivaló a műszaki és a 
természettudományi karokon lesz, ami 
érthető  es, ám ez nem zárja ki azt, hogy 
a társadalomtudományi karokon nem áll 
fenn oktatási rendszerünkben a dehu na-
nizáceó kérdése. 

A legalapvetőbb végrehajtásra váró 
feladat az, hogy azon karokon, melyeken 
csupán heti kéthárom órán hallgatnak 
társadalomtudományokat (a karok több-
ségén ez a helyzet), növelni kell az ilyen 
előadások szamat. Ugyanakkor a karok 
veszonyu бsa a társadalomtudományok-
hoz nem maradhat meg a mostani szin-
ten. 

A fiatal értelmiségiek teljes egyéniség-
gé válásánál nem hanyagolható el az 
egyetemi előadók magatartása sem. Ők 
tehetnek legtöbbet a technokratikus, egy-
oldalú oktatás kiküszöbölése érdekében. 
Továbbá ma már nem fogadható el, hogy 
az egyetemi oktatók csupán közvetít ők 
legyenek a „papírszagú" :tudás átvitellé-
ben. Ha ezek az egyeteme oktatók meg 
vannak gубzđdve arról, hogy  'nem felelő-
sek a hallgatók erkölcsi-polittikaz arcula-
tának kialakításáért, akkor szem el đl té-
vesztík az .oktatóz munka egyik legfon-
tosabb aspektusát, a nevelést. 

Vitathatatlan, hogy ez a néhány álta-
lunk csupán jelzett probléma csak úgy 
oldlható meg, ha az egyetemen, az egye-
tem minden dolgozójának bevonásával, 
nagyobb teret kap az önigazgatás. Az 
egyetem féj'lődését •illetően a jelenlegi 
helyzetből kell kiindulni. Erre a helyzetre 
jellemző , hogy az önigazgatás az el őadá-
sokon és a tudományos munkában alig-
alig jut kifejezésre. Az el őadás módja, 
beleértve az oktatás minden formáját, lé-
nyegében az oktatók személyes ügye, 
melybe a tanártázsak közül senki sem 
kísérel meg „beavatkozni", és erre nem 
is kerülhetne egykönnyen sor. Teljesen 
azonos, lehet, hogy nvбg hátrányosabb 
helyzetben van az oktatók egyetemen fo-
lyó tudományos munkálja. Mind'add'ig, míg 
az egyetem alapvető  ttevékenységében 
nem változnak a viszonyok , az önigaz-
gatás is elmarad a fels őfokú oktatásban 
az 'zdđ  szava mögött. Ezeket a viszonyo-
kat nem lehelt másként megváltoztatni. 
csupán demokratikus hozzáért ő  vitákkal 
és eszmei-politikai ténykedéssel. Ez azok-
nak a feladata еLsősoљan, akiknek szív-
ügye, hogy tkorszerűvé tegyék az egye-
temet, és az itt folyó munkát. A prog-
resszív munkában mindig számítani kell 
az egyetemi hallgatókra is. 

A mostani rendkívül jelentős pillanatok 
igen kedvezőek a tjugoszláv egyetemek 
számára, hogy teljes mértékben megvaló-
suljana•k a felsőfokú oktatás társadalmi 
feladatai. Mindenekel őtt a felsőfokú ok-
tatás humánus-nevelđe szerepére gondo-
lunk itt. 

Az egyetemen folyó •oktatásban tehát 
alkalmazni kell taz oktatás egyik fontos 
alapelvét — a szakmai nevelés mellett 
megfelelő  .eszmei-politikai képzettséget is 
kell nyújtani az egyetemistáknak —, hogy 
tarsadaimunk ezáltal olyan egyedekkel 
gyarapodjék, akiknek elkötelezettsége 
mindig progressziv, haladó. 

Fordította JUNG Káralzј  
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1. 

Major Nándor kötete, az " Esti -órák; 
mindenképpen jelentős eredménye-.szelle-
mi és kulturális életünknek: A kötet a 
szerző  , majd egy évtizedes munkájának 
gyümölcse. Major azokat: a:munkáit gyűj-
tötte . egybe, amelyek folyóiгatafnkban 
jelentek meg de így összegy űjtve nyit- 
vánvalóbbak az írások erényei és hibái. 
Ugyanakkor azonban a kötet szellemisé-
günk egyik maradandó .dokumentuma is. 

Ha a :kötet ismertetését egy kis visz-
szapi1lantassal kezdjük, akkor egyben 
nyilvánvalóbbá ,válik hléhány alapvet ő  
történeti _értéke. Hogy csak a legfonto-
sabb mozzanatokat emeljük ki: meg kell 
jegyeznünk, hogy noha írói munkássága 
kezdetén is foglalkozott elméleti kérdé-
sekkel, első  ilyen jellegű  kötete megje-
lentetésével mégtiis .sokat váratott magá- 
ra: Annál is . inkább sokat, mert _volt egy 
időszak, amikor az ilyen kötet forradalmi 
értéket képviselt volna szellemiségünk 
további fejlódesében, amikor ritkaság is 
volt, hogy valaki tanulmányokkal, esszék-
kel lépjen a nyilvánosság elé. 

Úgy véljük, a késésnek nemcsak szub-
jektív, hanem objektív okai is vannak. 

Már említettük, hogy Major írói palyá-
ja kezdetén is foglalkozott elméleti fejte- 
getésekkel, ám azt is meg kell á ІІapíta,  
funk, hogy á hatvanas évek elején ilyen 
irányú munkásságaban jelentős minősé-, 
gi úgгás allt'bé. Éz körülbelül akkor vált 
nyilvánvalóvá, amikor a symposion-mel-
léklet körül megkezdte tevékenységét a 
fiatal értelmiségiek, !kritvkusok csoportja, 
amelynek egyik fontos programja a meg- 
levő  szellemi élet revidiálása volt, és 
amelyre az a fárasztó, nehéz é ѕ  .sokszor 
ellentmondásos feladat hárult, hogy szel-
lenü és értelmiségi .életünkbén a katali-
zátćr zerepét is játssza.. 

Nem kívánkozunk most azzal foglalkoz-
ni, hogy ezt az eddigiek során milyen 
éredményekkel és tévedésékkel valósítot-
ta meg, csupán azt állapítjuk meg, hogy a 
fiatal értelmiségiek jelentős hatással vol-
tak Major Nándor munkásságára is. Ha 
csak Major érdekl ődésének irányát vesz-
szük. szemügyre, akkor sokszor tapasztal- 
juk, hogy ez a találkozás nyilvánvaló. 
Gondoljunk csak pl. Eliot kritikaelméle-
tére, amely nem kis mértékben volt ősz- 
tömője Major kritikaelméletének. Nos, 
Eliot kritikaelmélete nemcsak a fiatal ér-
telmiség kritikai indulására volt nagy 
hatással, hanem éppen általuk lett is-
mert a jugoszláviai magyar szellemi élet-
ben. Mondhatjuk, hogy Eliot a fiatal ér-
telmiségiek közvet$tésével jutott be iro- 
dalmi köztudatunkba. . 

Ez persze. nem jelenti azt, hogy Major 
nem viszonyult, önállóan ehhez a közvetí-
téshez. Csupán azt akartuk kifejezni, 
hogy ennek a közvetítesmek jelent ős ins- 
piráló hatása volt Major munkásságára: 
Нasonló gondolatra ad alkalmat maga 

az a tény is, hogy Major tulajdonképpéni 
gondolatf fejlődése a hatvanas évek ele- 
jén vált intenzívebbé. Ez természetesén 
többféleképpen . is magyaтázhatö. Nagy 
szerepe  van'  ebben annak, hogy Major 
ez idő  tájt megkülönböztetett figyelemmel 
kísérté ezt a területet, - ezenkívül 
gondolati érettsége  is . '  abba a stádiumba 
érkezett, amikor többet és tartalmasabbat 
produkálhatott. De nézetem 'szerint az 
sem volt lebecsülendő, hogy, a fiatalak 
lényegesen megvaltoztatták, az itteni szel-
lemi légkört azáltal, hogy nagyobb ér-
'vényt szereztek az értelmiségi, gondol-
kodói becsvágynak. Major munkássága 
jelentős részét a alkotás és a szellem 
vúzsgálódása töltötte ki, ám az, hogy csak 
most tehette közzé az első  ilyen jellegű  
munkáját, azt . sugallja, hogy nálunk a 
gondolkodásnak nem, volt nagy becsiile-
te, s •azokat a műveket, amelyekben az 
irodalomelméleti, a kritikaelméleti, a fi-
lozófiai gondolkodás, a ,szociológiai elem-
zés stb. volt az allkotás, tárgya, nemigen 
stimulálta ez a Szellemi légkör. A vajda- 
sági értelmiségnek (amennyiben annak 
nevezhetjük azt a maroknyi írót) a gon- 
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dolkodást illetően a recenzió volt a :rep- 
rezentáns műfaja. A hatvanas évek ele- 
jén az akkor induló fiatal értelmiségiek 
némiképp .rehabilitálták; a azhbad. kritikai 
szellemet,- és viгagozni kezdtek azok a 
műfajok, amelyeknek fő  tárgya a gondol-
kodás. Ezzel kapcsolatban egyik tekinté-
lyeѕ  írónk, aki évtizedék. óta írogatja ap- 
rocska. recenzióit, és ezeket szorgalmasan 
könyvbe is :gyűjti, ekkor megrettenve 
emeli fel a szavát, az esszé állítólagos 
túltengéséről és példátlan 'b őségről be-. 
szél.l Most nem téxihetünk ki e megálla-
pítás helyességére vagy helytelenségéje, 
csak annyit jegyzünk meg, hogy . sem 
tegnap, sem ma nem . beszélhettünk az 
esszé példátlan b őségéről, az egész ter-
més nem tenne ki egy közepes vastag= 
ságú ésszékötetet. A megrémüles alapja .  
az  a sajnálatos tévedés, hogy ti. tekin= 
télyes írónk nem tudja pontosan; mi 'az 
esszé. Ugyanis' az, amiket ő  esszéknek 
nevеzett, azok , az irodalom, a szellem, a 
társadalmi valósag kritikájának külön-
böző  formái voltak; glosszák, irodalmi 
jegyzetek, vitacikkek, tanulmányok, re-
cenziók stb. S. e kritikai műfajak ineg-
jelen se nem` divat kérdése, vagy a 'vé- 
letten műve volt. Arról volt csupán szó, 
hogy a megjelenőfélben levő  .fiatal értel- 
miségi réteg igyekezett itt is meghonosí-
tani azokat a műfajokat, amelyéket az 
értelmiség szenté a világon ismert és m ű-
velt. Sőt, ha e kritikai műfajok,'elterje- 
dését néžzük, akkor 'még ma sem lehe 
tönk megelégedve?. 

A lényeg azonban a következő : a kriti-
kai szellem terjedése aktuálissá_ tette azo-
kat az intenciókat, amelyeket Major -  kép- 
viselt szelleni életünkbén. Major szub 
jektív törekvései szinkronba kerültek 
szellemi. élettank objektív irányával. s 
Major -dondolkodói munkásagának ép-
pen az egyik nagy erénye és eredmé-
nye, .hogy meg tudta érteni azokat az 
új törekvéseket, amelyeket a. fiatal -ér- 
tellniségiek képviseltek, és sajátos, alko- 
tó módon tudott hozzájuk viszonyulni. 

Természetesen túl merev' lenne egy 
Olyan felosztás, amely abszolutizálná a 
hatvanas, évek elejét. Tagadhatatlan; hogy 
előbb is voltak itt pozitív kritikai kísér-
letezések és megvalásítások, de ezekben 
az években történt szellemi életünkben a 
minőségi .ugrás. Ennek tulajdonítva az a 
bizonyos gondolkodás . iránti - iszony is lé 
nyegesen enyhült; de persze ez nem je-
lenti, hogy meg _is szűnt... 

Ezt példázza, hogy Major. és..Bori hiun-. 
kásságát még mindig értelmetlen -hallga-
tás veszi körül. A vád persze elsősorban 
Major és Biri 'génerá ćiáját érinti, és 
azokat, akik előttük jártak. Nemcsak az-
zal,.. hogy' ismeretlen területeket h ődf- 
tottak meg, hanem azzal is, hogy egy ma-
gasabb - szűrvonalat, alaposabb kritikai 
szellemet, képviseltek, sikerült nekik fe-
lülmúlnnk. .generációjuk . tudatát, tehát 
mfxidenképpen megérdemelték volna, hogy 
a figyelem feléjük- irányuljon. De ez •nem 
történt _meg. Hosszadalmas és valószínű-
leg soriak šzámáгá fájdalmas lenne, ha 
elemeznénk ennek a helyzetnek a miért-
jét. Ezért, ez alkalominai, csak a lehe- 
tőségeket vetjüik' fel:- vajon ' a szellemi 
képtelenség idézte el ő  •ezt a némaságot, 
vagy a rosszakarat, esetleg szellemisé-
günk objektív, bezárkózó tendenciái — ez 
ma is eldöntetlen. De tény az, hogy szel-
lemi életünk nagy adósa .Borinak is és 
Majornak is. 

A fiatalok részéről történt néhány kí-
šériet, hogy kritikai vizsgálódás alá ve-
gyék az említett šzerž ők egy-egy művét, 
gondolatát: Egy szellemiségnek nem ép-
pen a legpozitívabb vonása, ha minden 
érték elbíralását a következő  nemzedé-
kekáől.várja. Bármennyire is népszerű  ma 

1 Herceg János: Hazulról , Forum, 1965. Lásd: 
Irodalmunk helyzetképe c. írást. 

= E soroké írója nagy megelégedéssel tapasz-
talja, hogy már a. legfiatalabb kritikusok írá-
sainak színvonala is lényegesen magasabb, 
mint az évtizedek óta írogató recenzens-vete-
ránjainké . Ez azt jelenti , hogy az elkбvetkezđ  
években szellemi életcinkben még gyorsabb 
erjedés lesz tapasztalható. 



11 

Ѕ' 

az a frázis, begy majd a következ ő  nem-
zedék ítélkezik, ez nem zárja ki, hogy 
minden nemzedék ne adja a maga részét 
-- a kritikában is. A következ ő . nemre- 
dékek majd biztosan ítélkeznek, lehet; 
hogy esetenként túl szigorúan is, . eseten-
ként pedig túl enyhén, ezt nem tudni 
még. Minden ítélet úgyis korrekcióra, 
vagy éppen tagadásra szorul. De ez pil-
lanatnyilag nem a mi feladatunk. Mi csak 
megállapítjuk,. hogy :e két alkotóval szem-
ben iródalmіі . közvéleményünk jelentős 
hibát követett el, már. azzal is, hogy 
nem vette figyelembe munkasságukat. Fi-
gyelembe venni pedig annyit jelent, mint 
komolyan, kritikai szempontból elemez-
ni műveiket. 

Amikor tehát Major Nándor könyvének 
ismertetését vallalom, els ősorban abból 
indulok ki, hogy szerény lehet őségeimhez 
mérten, egyféle kritikai viszonyt állítsák 
fel gondolatói iránt. Tehát egy hiba rész-
leges és szerény jóvátételér ől van szó, és 
ez a szempontom akkor is, amikor Major 
gondolataival nem értek egyet, vagy pe-
dig homlokegyenest ellentétes nézeten 
vagyok. 

2. 

Major Nándor érdeklődése sokrétű : 
Közvéleményünkben nemcsak megbecsült 
prózaírói rangot szerzett magának, ha-
nem kritikaelméleti, filozófiai stb. fejte-
getései is ismeretesek. Ezenkívül tekinté- 
lyes társadalmi munkás, ismert újságíró. 
hrde'klődési köre tehát meglehet ősen tág. 
Ez a kötete is err ől tesz tanúságot. Na-
pirendre tűzi a költészet kritikájának el-
méleti kérdését, tárgyalja a funkció és a 
helyzet bonyolult viszonyát, felveti á re-
gényíró írói бs emberi problémáit, Déry-
vel kapcsolatban tárgyalja az emberi s 
írói-művészi magatartás bels ő  feszültsé-
gét, rövid kis jegyzetben említést tesz a 
jugoszláviai magyar kritika történeti ér- 
tékeiről, elemzi a műalkotasban a rész és 
az egész bonyolult viszonyát, napirend-
re tűzi a művészet közérthetőségének pó-
puláris témáját, vizsgálja a m űvészi szép 
és a természeti szép viszonyát, felveti a 
totalitás, a valósag s a m űalkotás proble-. 
matikáját stb. 

Ebből a vázlatos felsorolásból is látszik, 
hogy. Major fundamentális kérdésekhez 
nyúl: S ez az intendió szintén jelent ős ér-
téke könyvének. Nálunk ugyanis ha va-
laki gondolati aspektusból próbál köze-
líteni egy-egy jelenséghez, mindig csak 
a jelenség szintjén maradt. Szüntelenül a 
levelet tartotta szem el őtt, még csak egy 
pillantást sem vetett a fára, a fa törzsé-
re, hogy a hasonlattal éljünk. Major gon-
dolkodásának egyik legnemesebb vonása, 
hogy minduntalan a lényegeset kutatja, és 
ebbeli törekvésében konzekvens az egész 
kötetben, még. akkor is, ha gondolkodásá-
nak bizonyos hibái miatt maga is sokszor 
megreked a jelenségek szintjén. 

Ettől függetlenül azonban abbéli szán-
dékát, hogy szüntelenül a lényegeset ra-
gadja meg, nemes merészségnek is nevez-
hetjük, mert az ilyen szándék magában 
rejti azt a tényt is, hogy polemizálnia 
kell számos jelent ős gondolkadóval, jól 
megalapozott elmélettel. Major bírálóan 
viszonyul Arisztotelész, Platon, Hauser 
vagy éppen Lukács György műveihez. 

Más kérdиs azonban, hogy Major e 
„perlekedésben" - hogy kedvelt kifeje-
zésével éljiink — a lényegesr ől gyakran 
a felszínre siklik át. Lukács Görgyt ől egy 
alkalommal a következ őket jegyzi le: 

gondoljunk... Lukács Görgy ha-
dászati megoldására (a művészet funk- 
cióját illetően — V. L.), aki szokatlan 
türelemrmel igyekezett megértetni a 

. hétköznapi élettel ügyködd" minden- 
e, ható gépezettel, hogy sémmiképp'en se 

tekintsék a m űvészt a. mozgalom sor-
katonájának, mert sohasem lehet az-
zá, vegyék csak partizánnak, kissé 
önfejűnek, CSELLENG đNEK, KI-
TYAGOSNAK IS TALÁN; PAR ЕV 

TIZEDDEL KORÁBBAN viszont azt 
kívánta Lukács az értelmiségit ől — 
így a művészt ől is —, hogy szemreb-
benésnyi fenntartás nélkül, egész lé- 
nyével, teljes egyénisé дével forrjon 
össze a proletárpárttal ... "~ (Kieme-
lések tőlem — V. L.) 

Ebben az esetben -a merészségb ől már 
puszta forma lesz, mert a fenti idézet ;  
nemcsak arról tesz tanúságot, hogy Major. 
félremagyarázza Lukácsot, hanem arrgi 
is, hogy .nem ismeri. 1VZielőtt ezt á meg- 
állapításunkat bizonyítanánk, kis kitér őt 
keli tennünk. Kifogásoljuk, hogy Major 
egy-egy gondolkodó nézeteivel perelve 
nem jelzi magának a gondolatnak a for-
rását. Tudjuk, hogy aprólékossagnak t űn-. 
hit az irodalom folytonos és hajszálpun- 
tos feltüntetése, megjelölése, de azt is 
megállapíthatjuk, hogy egyes esetekben 
ez mégis elengedhetetlen. Olyankor, ami-
kor egy-egy mű  valamelyik részletével 
vitába .szállunk, mindig fel kell tüntet-
ni, hogy honnan származik az illet ő  rész-
let, mert fennáll az a veszély, hogy a 
részlet, kiemelve az egészb ől, egy má-
sik kontextusban más értelmet is nyer. 

A fenti esetben is ez történt. Az idé-
zett szövegben azonban annyi félreértés 
van, hogy ez már megengedhetetlen. Lu- 
kies valóban foglalkozott a pártköltészet 
szerepével, s véleményét legwilágosabban 
a Pártköltészet c. írásában fejtette ki, 
amelyet 1945 decemberében írt. Az els ő -
„félreértes", amir ől szólnunk kell, a kö- 
vetkező : Lukács nem a költészet és a 
párt viszonyát vizsgálgatta általában, ha-
nem a pártkölt đ  és a párt viszonyát. A 
második: Lukács 1946-ban tette közzé ezt 
az írását. Pontosan két évtizeddel el őbb, 
1926-ban jelentette meg a Moses Hess és 
az idealista dialektika problémái c. ta-
nulmányát, 1924-ben a Lenin-tanulmá-
nyát, és 1923-ban Berlinben a Geschichte 
und Klassenbewustsein e. kapitális mun-
káját. S hogy még tovább menjünk, 
1919-ben a Taktika es etika c. brosú-
ráját, a Die Theorie des Romans c. köny-
vét pedig 1920-ban jelentette meg, és 
1915-ben írta. Nyugodtan állíthatjuk, 
egyik említett művében sem követelte, 
hagy a művész szemrebbenés nélkül forr-
jon össze a proletárpárttal. Major harma-
dik tévedése pedig az, hogy Lukács soha 
nem magyarázgatta, hogy a m űvészt ve-
gyek csak csellengőnek, kótyagosnak is 
talán. 

De miről is van akkor tulajdonképpen 
szó? 

Lukács a Pártköltészet c. írásában ar-
ról ír, hogy a pártköltő  és a párt viszonya 
sohasem problémamentes. Többek között 
megjegyzi, hogy a pártkölt ő  tulajdonkép-
pen mindig előbb létezett, mint a párt, 
és a párt konstituálása után egy bonyo-
lult viszony jön létre közöttük. 

„Az elméletileg legkevésbé szükséges 
konfliktus fordul elő  a gyakorlatban 
a legtöbbször: a pártokban SZINTE 
MINDIG LLTEZ đ, nemegyszer ura-
lomra jutó szektaszellem összeütkö-
zései a költészettel. A szektaszellem 
csak a plakátköltőt ismeri el pártköl-
tőnek; minden megfogalmázási eltérést 
pártellenesnek deklarál" (Kiemelés 
tőlem — V. L.) 

— írja Lukács a pártkölt ő  és a párt vi-
szonyának elemzésekor, és felteszi a kér-
dést: 

„Megoldhatatlan-e ez a problematika? 
Azt hiszem: nem. Csak egészen kü-
lönleges viszony következik belő le 
párt és pártköltő  között. Röviden fo-
galmazva: a pártköltő  sohase vezér. 
vagy sorkatona, hanem mindig parti-
zán ... Egyáltalán nem látható be: 
miért lenne ez a hűség (az emberiség 
világtörténeti feladataihoz való hűség 
— V. L.) AKADÁLYA a pártkölt ő  
egyéni és m űvészi fejl ődésének?"4  (Ki-
emelés t ő lem — V. L.); 

S még mielőtt okfejtéseinket folytatnánk, 
szúkségesnek tartjuk megjegyezni, hogy 
Lukács a pártkölt ő  partizán voltát in-
kabb az „útszéli polgári individualizmus" 
képviselőinek magyarázza, akik féltik a 
költő  „szentségét". és nemcsak a „hétköz-
napi élettel ügyködő  mindennapi gépe-
zettel akarja megértetni" elképzeléseit, 
mint .ahogy Major mondja, illetve implici-
te beállítja. 

Major  Lukács elméletét úgy akarja 
megdönteni, hogy olyan gondolatokat tu-
lajdonít neki, amit ő  .sohasem mondott, 
pl. hogy a művész legyen cselleng ő, kó-
tyagos is talán. Vagyis ha a funkció ilyen 
nevetséges alapokból indul ki, akkor 
könnyű  azzal a tétellel szembeállítani, 
hogy „a művészet valódi értelme csak az, 
hogy művészet; s nem valami más". E 
gondolat kapcsán Major Svetozar Petrovi-
ćot idézi (feltehet őleg a Kritika i djelo 5  
könyvének valamelyik félmondatát!), 
vagyis Svetozar Petrovi ćot állítja Lu-
káccsal szembe. Bizonyára Svetozar Pet-
rović  lepődne meg ezen legjobban, hisz 
könyvének fő  kérdése a művészet meg-
ítélésének kritériumai, ezeknek a kri-
tériumoknak változó és egyben hierar-
chikus értéke. Természetesen ha Luká-
csot úgy értelmezzük, ahogy Major tette, 
akkor szó sincs dilemmáról, de ha figye-
lembe vesszük, hogy mit is állít Lukács 
valóban, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 
dilemma tiszta konstrukció és egészében 
véve hamis. Mert Lukács nem azt állítja, 
hogy a művészet valódi értelme nem az, 
hogy művészet. legyen, hanem valami más, 
hanem a műveszet egyik a,ttributumáról 
szól; amely nem akadalyozza a m űvészt, 
hanem ha ezt az attributumot tudatosít-
ja magában, elősegíti a művészi önkifeje-
zésben. 

De miért volt szükség erre az áldilem-
mára? 

Lukács György ez id ő  tájt, de egyik 
későbbi esztétikai összegez ő  művében, az 
Esztétikum sajátossága6  c. munkájaban 
rendszerezve kifejti, hogy a m űvészet is, 
akár a tudomány vagy a vallás, a hét-
köznapi életből kiinduló objektivizác'iós 
forma, ezzel elismerte, hogy a m űvészet 
önálló terület, de önállóságát nem abszo-
lutizálta, nem választotta el mereven a 
többi objektivizációs formától és a hét-
köznapi élettől. Sőt, Lukács Hegelt bírál-
va megjegyzi, hogy Hegel végs ő  fokon 
mereven elválasztotta a m űvészetet a val-
lástól vagy a tudománytól, amikor az ér-
tékrendszer skáláján pontosan kijelölte a 
művészet helyét. Amint a következ ő  idé-
zetékből kitűnik, Major ugyancsak haj-
landó erre a merev elválasztásra. Egyik 
későbbi írásában a könyvéről beszel és 
ennek kapcsán fogalmazza meg ars po-
eticáját: 

„Ugyanis az élet epikai vetülete — s 
engem íróként mindenekel őtt ez ér-
dekel — MER ŐBEN MAS, mint po-
litikai vetülete." 7  (Kiemelés t őlem —
V. L.) 

S bár a későbbiek során megjegyzi, hogy 
a politika és az élet nem teljesen külön-
álló valami, mégis ehhez a konklúzióhoz 
jut: 

„Ha a szólásszabadság politikai hatá-
rait gyakran éreztem is, az epikus al-

~kotásszabadság művészeti határaiba 
sohasem ütköztem bele. Talán szeren-
csés korban születtem, talán kevéssel 
is beérem". 

Major Nándor: Esti órák, Forum Könyvki-
adó. 70. o. 

' Lukács György: Irodalom és demokrácia. 
Szikra Könyvkiadó. Budapest, 1947. Lásd: Párt-
költészet c. írását. 

s Svetozar Petrovi ć : Kritika i djelo, Zora, 
Zagreb, 1963. 

8 Lukács György: Az esztétikum sajátossága, 
Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1965. Külö-
nös tekintettel az els đ , második, harmadik és 
negyedik fejezetre, hol ezeket a kérdéseket 
kimerítően tárgyalja. 

Major Nándor: Az alkotói szabadság di-
lemmái. Magyar Szó, 1968. május 18-án. 
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I 

Bizonyára van itt némi fogalmazásbe1i za-
var is. Ezt a részt úgy is lehet értelmez-
ni, hogy Major nem ütközött bele az „epi-
kus alkotásszabadság művészeti határába" 
oly módon, hogy az anyag megformálása 
közben nem voltak . soha problémái. Ezt 
azonban nem tartjuk logikusnak, annál 
az egyszerű  oknál fogva, mert akkor Ma-
jor lenne az egyetlen író a világirodalom-
ban, aki nem érezte az anyaggal való ví-
vódásban ennek korlátait, és ezt el is 
mondja. A szöveg explicite inkább azt 
jelzi, hogy Major, amikor politizált, érez-
te a korlátokat, de amikor írt, amikor 
az élet széles e fikai vetületét ragadta 
meg,. akkor .nem ütközött a szabadság ha-
táraiba, vagyis külön létezik a politikai 
élet és az alkotás szabadsága. Itt tehát 
arról van szó, hogy Major felosztja és 
osztályozza a szabadságot, politikai szó-
lásszabadságra, alkotói szabadságrag. 

Miért is manipulál Major ily módon a 
szabadság fogalmával? Tagadhatatlan, 
hogy ez a manipuláció nem negatív szán-
dék eredménye, hanem gyökerei Major 
gondolkodásának lényegében vannak. 
Major támadva azt az elvet, hagy az iro-
dalmi mű  lényegét és kгitériы nait a napi 
célok, eszmények szüljék, kijelenti, hogy 
az írót az 

,,.. élet széles folyama érdekli, amely-
nek a beszolgáltatás is, a munkanél-
küliség is egy-egy szenzáció nélküli 
epizódja, emberek tragédiája, rn.egdi-
csőülése, bukása, ismételt felemelke-
dése, öröme és bánata, »lettK dolog, 
amelyről mély, messziről jöv ő  hangon 
zeng felénk az epikus, bölcsen átlátva 
azon, ami mulandó és maradandó" 

Bár ezekben a sorokban vannak okos 
megjegyzések is, mégis enyhe mosollyal 
gondolunk arra a zengésre, amellyel 
mondjuk egy Dosztojevszkij zeng „mély, 
messziről jövő  hangon", s közben bölcsen 
átlát azon, ami mulandó és ami mara-
dandó. Hisz a teória lényege mégiscsak 
a következő : Major már az imént mere-
ven elválasztja a politikát az §rodalomtól 
oly módon, hogy két szabadságot külön-
böztet meg, ez az egyetlen nem elfogad-
ható mód. Mert a 'két szabadság feltéte-
lezése közönséges misztifikáció, hisz sza-
badság csak egy van, amikor az emberr ől 
van szó. A mai polgári gondolkodás, a 
polgári egzisztencia apologétái hirdetik 
ezt, amikor kijelentik, hogy ha már a 
munkas nem szabad 'a társadalmi életben 
— gazdasági helyzete, a gazdasági rend-
szer miatt —, legalább szabad a magán-
életében este ött ől reggel kilencig. Egy-
szóval a szabadság illúzióját akarják 
megteremteni. Major ugyanezt teszi, ami-
kor kijelenti, hogy az író mint író sza-
bad, a .korlátok csak akkor jelentkeznek, 
amikor mint ember politizálni kezd. Eb-
ből az következik, ha az író szabad akar 
maradni, akkor ne politizáljon. De ha, 
mondjuk, irodalmi művének tárgya a sza-
badság politikai korlátai — egy epikus 
folyamat szerves részeként —, akkor már 
Major logikája szerint is ínyi szabadsága 
van korlátozva. Mondhatjuk, hogy a sza-
badság feldarabolása és ktilönböz ő  tata-
lommal való telítése már eleve az epikai 
alkotószabadságot érinti, hisz az irodalom 
lényege önellentmondásossá teszi ezt a 
feldarabolást, mivel 'az irodalom teljes-
igényű. S hogy a gyakorlatból is vegyünk 
példát, éppen nálunk Jugoszláviában, ahol 

az alkotói szabadság igen magas fokú, az 
Irodalom nem foglalkozik (vagy csak igen 
ritkán teszi ezt) társadalmi létünk olyan 
korszakos kérdéseivel, amelyek 3étünk lé-
nyegét .képezik, tehát annak a bizonyos 
epikai folyamnak is lényeges elemei. S 
hogy milyen lényeges kérdésekr ől van szó, 
ezt éppen az újabb társadalmi folyama-
tok mutatják. Mindezekkel a kérdésekkel 
nem foglalkozik, hanem az irodalmi ter-
més legjelentősebb része az élet periferi-
kus, kicsinyes 'kérdéseivel játszadozik, 
ügyesen vagy kevésbé ügyesen. Másrészt 
az írók lemaradása a kor jelentős esemé-
nyei mögött szintén nemcsak a szubjektív 
szándék hiányát veti fel, hanem a társa-
dalmi erők problémáját fis. Egyszóval, 
Major idealizálja az alkotói szabadságot 
úgy, hogy abszolút módon beteljesültnek 
fogja azt fel. 

Másrészt gondolkodásával kapcsolatban 
ismeretelmélebi kérdések is fekneriik ek. 
Major azért hajlamos az emberi tevé-
kenységek merev elválasztására, mert 
egyrészt az irodalom tárgyát holmi szub-
sztancionális mivoltában szemléli, míg a 
politika tárgyát felszínesen látja. Azért, 
hogy a lényeget illetően a művészet és 
a politika 'között kvalitatív különbségek 
vannak, nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy ezek az abjektivizációs formák a 
praxis struktúrájában keresztezik egy-
mást, bizonyos esetben taszítólag hatnak 
egymásra, negatíve, de bizonyos esetek-
ben pozitíve is. Gondoljunk csak Adyra, 
József Attilára stb. Persze, itt vigyázni 
kell, hogy miként értelmezzük a politi-
kát: pusztán mint a társadalmi igazga-
tás technikáját, vagy pedig 'a történeYe¢n-
ben megvalósuló társadalmi élet egyik 
formáját. Természetesen csakis az utóbbi-
ra gondolhatunk, hisz aktív politikai tu-
data nemcsak a profi politikusnak van. 

Ily módon Major lényegesnek szánt 
gondolatai megrekednek a felszínen. Hisz, 
hogy újra csak Lukácsra hivatkozzunk, 
nála a kérdés nem úgy vet ődik fel, hogy 
az-e a művészet értelme, hogy művészet 
legyen, hanem úgy, hogy mi a anűvészet-
nek mint olyannak a szerepe a társadalmi 
életben. Platon, akit Major szintén bí-
rál funkcionalizmusa miatt, nem olyan 
művészet ellen indult harcba, amely napi 
érdekeket szolgál, hanem olyan ellen, 
amely valóban művészet. 
Major kérdései sokkal konkrétabbak, 

amikor a művészet kritériumainak mi-
lyenségével foglalkozik. Ezen a területen 
Major eljut a negatív meghatározásig, 
vagyis kimondja, hogy a művészet krité-
riumai nem . fakadhatnak pragmatikus, 
funkeionalista alapokból. De ezek a nega-
tív meghatározások még nem jelölik meg 
a kritériusnak lényegét, vagyis azt, hogy 
milyennek kell a mércéknek lenniük. A 
merev, metafizikus gondolkodás itt sem 
lehet a megítélés alapja. Mert a kritéri-
umok, pusztán azzal, hogy kritériumok,, 
bizonyos funkcióval rendelkeznék. Tehát 
fundamentális kérdés lenne pontosan el-
határolni a funkcionalizmust mint világ-
nézeti, filozófiai kategóriát, a funkciona-
lizmustól, amely minden gyakorlatban a 
társadalmi igazgatás technikája lehet, és 
a funkciótól, amely a művészeti kritériu-
mok egyik konstituáló eleme. Major na-
gyon helyesen inszisztál azon, hogy a kri-
tériumok funkciója nem építhet ő  az előb-
bi kettőre, de adós marad maguknak a 
kritériumoknak a taglalásával. Ez azt 

'Erre a kettéválasztásra ktilön jellemz б , 
hogy Major Nándor az egyetlen a jugoszlávi-
ai magyar írók között, akinek kiemelked đ  tár-
sadalmi-politikai funkciói vannak . Az író és a 
politikus ilyen merev szétválasztása nem je-
lenti-e a homo duplex legitim apológiáját is? 

'Az  egyetemista mozgalommal kapcsolatban 
Major újra csak demonstrálta , hogy mereven 
elválasztja a kategóriákat , amikor a Magyar 
Szó 1968 . jún. 15-i számában arról értekezett, 
hogy a meglevđ  politikai formáktudatosak", 
az egyetemista megmozdulások pedig „đsztö-
nösek". Ennélfogva a tudatos szippantsa fel az 
ösztönöst . Az ösztđnösség nívójára sUllyeszte-
ni a fiatal é гteјniség és tanárjaik világos és 
határozott kđveteléseit, mégiscsak túlzás. Azt 
hiszem, közelebb kerülnénk, ha a meglev đ  po-
litikai formákban is felfedezné az ösztönössé-
get. 
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jelzi, hogy Major igyekezett alaposan 
szembefordulni a különböz ő  pozitivista, 
funkcionalista nézetekkel, amelyek napi 
célokra akarják „bitorolni" a művésze-
tet, és ezen a területen Major kit űnő  
eredményeket mutatott fel, komoly gon-
dolkodói színvonalról tett tanúságot. De 
az ellenvetéseibe belopakodtak olyan ér-
vek is, amelyek mindennemű  funkciona-
lizmusnak utat nyitnak, mert Major. ér-
veinek egy jelentős része azon alapszik, 
hogy a művészetet izolált, magányos te-
rületként fogta fel. A kritikár бl szóló ter-
jedelmes tanulmányában nagyon közel 
volt ahhoz, hogy ezt a hiányosságot kikü-
szöbölje, akkor, amikor, nagyon helyesen, 
felhívta a praxis struktúrájára a figyel-
met. Kitűnбen észrevette a praxis jelen-
tőségét, ám újra csak a negatív megha-
tározásig jutott el. Kifejti, hogy a praxist 
eddig a pozitivisták is, a marxisták is 
pusztán ismeretelméleti és nem léttani 
kategóriának fogták fel. Ezért a praxis-
ról szóló meghatározása negatív. 

„Az újkori civilizáció képtelen a pra-
xist a cselekvés ÉLÉN ÉS FOLYAMA-
TABAN igazsághitelesít ő  kritérium-
ként felfogni — ezt nyilván a majdan 
eljövend б  civilizáció oldja meg —, ha-
nem csak statikussá merevítve a cse-
lekvés végén, még inkább: után. Ez 
azt jelenti: ismét csak szemlél ődve 10 

Major sakkal elmélyültebb gondolkodó, 
mint hogy ne érezze meg saját hibáit. 
Ugyanis amint mereven szétválasztotta a 
művészetet a mindennapi élett ől s ezál-
tal a művészet ömnagáért valóvá vált, 
csak бnmaga lényegével lehet meghatá-
rozni (mivel nem adott kritériumainak po-
zitív tartalmat), ezekután objektíve szem-
betalálja magát a praxis kategóriájával, 
amelyet aгtán úgy diszkvalifikál, hogy 
majd az utókar lesz csak képes arra, hogy 
a praxist a cselekvés élén és folyamatá-
ban •igazsághitelesítő  kritériumként fogja 
fel. Itt a praxis fogalmát illet ően korrek-
cióra van szükség, hisz Major fenti idéze-
te esetleg zavarossá teszi a praxisról való 
elképzelésünket. Arról van szó, hagy az 
emberi cselekvés legtöbbször szintén a 
praxis fogalmába tartozik. Nem tarto-
zik oda akkor, ha én pl. egy üzlet el őtt, 
hangulatomnak engedve, parókát veszek. 
De amint cselekvésemnek a társadalmi 
létben objektív értéke is van, akkor a 
cselekvés maga is praxis. Igy tehát tau-
tológia, ha azt állítja valaki, hogy a pra-
xist a cselekvés élén kell felfogni, mert 
bizonyos esetben ez azt is jelenti, hogy a 
praxist a praxis élén kell felfogni. De ez 
valószínűleg Major részéről is csak pusz-
ta elírás, nem tulajdonítunk neki na-
gyobb jelentőséget. Fontosabb az, hogy 
amikor a praxis helyes felfogását a jöv ő  
civilizációra hárítja, akkor Major a 
múlt-jelen-jövő  kategóriáit mere-
ven szétválasztja. Pedig a jöv ő  nem ab-
sztrakt lehet őség, amelyben az emberi-
ség egyik legfontosabb kérdése megkapja 
majd a helyes értelmezést, hanem a jö-
vő  nagyban feltételezi magában a jelent 
i , e kettő  között kölcsönös hatás van, 
persze a jelen nem determinálhatja fatá-
lisan a jövőt. Hogy ennek a bonyolult 
viszonynak legalább a vázlatát felrajzol-
juk, hivatkozzunk talán Marx Tőkéjére. 
Itt már a praxis megkapta helyes értel-
mezését, a Tőkében a praxis szerepe nem 
bújik meg valahol hátul, hanem els őren-
dű  szerepet kap. A marxizmusnak egyik 
nagy érdeme éppen az, hagy a praxis he-
lyének értelmézéséb ől indul, ki. Ezt az 
eredményt figyelembe 'kell venni, még 
akkor is, .ha a hivatalos ideológusok sok-
szor a praxisban megmerevített anyagi 
struktúrát láttak csupán (ez , természetes 
is, hisz a praxis mindig forradalmi irá-
nyú), és nem egy folyamatot, kontinuitás-
sal és diszkontпnuitással, evolúcióval és 
revolucióval, miniségi ugrásokkal, mint 
entitemákkal. A praxis megmerevítése 
ellen nem lehet .azonban egy másik meg-
merevítéšsel küzdeni, vagyis a jöv ő-
múlt-jelen merev elválasztásával. Itt újra 

felbukkan Major gondolkodásának már 
tárgyalt hibaja: bár helyesen tapint rá 
számtalan problémára, felfedi bizonyos 
törekvések lényegét, maga nem tudja ezt 
a lényeget felülmúlni, mert •gondolkodás-
módja merev, nem dialektikus. 

Kritikaelméletének ez az egyik funda-
mentális problémája. Méreven elválasztja 
a költészet eszményét a költészet valósá-
gos, mai fogalmától Rendszerében még 
meg tudjaallapítani Eliot helyét, mint 
kapcsot e kett ő  között, ám Eliot lföltésze-
tét már nem elemzi, csak kritikaelméle-
tével foglalkozik. De nem is elemezheti, 
mert kтiitédumai elvesztek a nem dialek-
tikus gondolkodás vitustáncában: ugyan-
is az eszményi költészet rиszére nem ál-
líthat fel kritériumaktit, mert hiányzik 
maga a tárgy, a mai költészet részére pe-
dig nem állíthat fel kritériumokat, mert 
az szerinte elvesztette tárgyát és tartal-
mát, ezzel elveszett a kritériumok konsti-
tuálásához szükséges, nélkülözhetetlen 
mozzanat. Az út valahol a Semmi és a 
Minden között egy imagináris pontban 
végződik. 

3. 

Ezek a belsб  ingadozások azután Major 
könyvében számtalan jelent ős tévedés-
hez, félreértéshez vezettek. A következ ő  
fejezetekben csak azokkal foglalkozunk, 
amelyeket lényegeseknek tartunk, csak 
azokat a tévedéseket említjük, amelyek 
a kötet egészét érintik. 
Az egyik esszéjében azzal foglalkozik, 

hogy a hegyék, kövek, virágok, rovarok 
sokkal többet jelentettek az ősember szá-
mára, mint amennyit jelentenek a mai 
embernek. Ezzel kapcsolatban továbbve-
zeti •a gondolatot: ez a mai regény egyik 
alapvető  problémája; a tárgyak elkallódá-
sa előidézi a mai regény elcsenevészese-
dését is. S az elkallódott tárgyak világá-
ban elsatnyul az egyéniség. Aztán arra 
tér ki, hogy a mai világban sok szabvá-
nyosított tárgy van, amelyhez az ember 
pusztán használati szeinpontb бl viszonyul, 
ami pedig szintén az egyéniséget kifejez ő  
tárgyi világ hiányát jelzi. Major meg-
állapítja, hogy űr tátong körülöttünk. 

„A modern regény legnagyobb prob-
lémája a betöltetlen tér."11  

Nem szándékozunk vitatkozni, hogy va-
jon a modern regény legnagyobb problé-
mája a betöltetlen tér. A modern regény 
problémáinal különböző  elméletek van-
nak. Major az egyiket tette magáévá. Ezt 
a vallomást, amennyiben műhelyjellege 
van, még fontosnak is tartjuk. Azonban 
Major a következ ő  mondatát már így foly-
tatja: 

„Minthogy a modern életünké is az. 
Pedig a teret betölthetjük KÉPZELE-
TitNKBEN SZL LETETT, MAGUNK 
ALKOTTA, MEGHITT TÁRGYI VI-
LAGGAL S KILOMBOSITHATJUK 
BENNE CSENEVÉSZESEDđ  EGYÉ- 
NISÉGÜNKET." (Kiemelés t őlem —
V. L.) . 

Szóval megtudhattuk végre, hogy mi a 
modern életünk legnagyobb problémája, 
és egyben javaslatot is kapunk: töltsük 
be a teret képzeletünkben szúletett, ma- 
gunk alkotta és természetesen meghitt 
tárgyakkal, és akkor ihaj, csuhaj! kilom-
bosíthatjuk csenevészesed ő  egyénségiin-
ket. Ilyen ez a modern világ! 

Ha megvizsgáljúk ezt a specifikus utó-
piát, akkor már-már triviálisnak is tárt-
uk ezeket a tanácsokat, f őleg 'akkor, ha 

tudjuk, hogy még ma is 'az.' 'emberiség 
több mint fele éhezik, hogy az 'emberi-
ségnek csak kis százaléka él emberhez 
méltó életet, ha tudjuk azt, hogy a világ-
ban létező  ellentétek egyre jobban elmé-
lyülnek, a gazdagok még gazdagabbak 
lesznek, a szegényék" pedig még szegé-
nyebbek, s ha látjúk azt, hogy a kivált-
ságos kisebbség kežében egyre hatásosabb  

fegyverek koncentrálódnak, amelyekkel 
egyre drasztikusabban ellen tudnak állni 
azoknak a törekvéseknek, amelyek ezeket 
az ellentéteket enyhíteni, vagy pedig 
megszüntetni akarják. Nagyon kíváncsi 
vagyok arra, hogy vajon mit mondanának 
erre a teóriára azok, akik csenevészesed ő  
egyéniségük kilombosodását egészen más-
ban látják. 

Am félre a szembesítéssel, mindenki 
abban látja cseneveszesed ő  egyéniségének 
kilombosodását, amiben látja. 

Inkább vegyük elemzés alá Major te-
óriáj át! 

Tagadhatatlan, hogy a mai ember el-
idegenült nemcsak meghitt világából, ha-
nem, konkrétan: munkaeszközeit ől, és á1- 
talában azoktól az eszközökt ől, amelyek 
az életben rendelkezésére állnak. Helye-
sen állapította meg Engels, az ősember 
jobban ismerte szerszámát, mint a mai 
ember. 

De az 'is tagadhatatlan, hogy a felszí-
nen maradnánk, ha ebből arra következ-
tetnénk, hogy népesítse be az ember kép-
zeletével a világát, s így nyerje vissza 
egyéniségét. Ebben az esetben az a bi-
zonyos fantázia lenne az ember legfonto-
sabb és döntő  jelentőségű  történelmi 
fegyvere, s ugyanakkor a költészet he-
lye egy cseppet sem volna problematikus 
az ember életében, a költ ők megkapnák a 
munkamegosztásban pontos helyüket, 
szállítanák a fantáziát, vagy legalábbis 
biztosítanák a közösségnek, hogy képze-
lőerejük jobban működjön, hogy gyorsab-
ban benépesítsék világukat meghitt tár-
gyakkal, és így •kilombosíthassák csene-
vészesed ő  egyéniségüket. 

Am, sajnos, nem így van. Bármennyire 
tiszteljük is az alkotó fantáziát, kényte-
lenek vagyunk megkérdőjelezni Major 
gondolatát. 

Major ebben az esetben is mereven el-
választotta az embert az ember tárgyi 
világától és képzeletétől. Mert az unifor-
mizált tárgyak, bármennyire is elcsene-
veszesítik az embert, maguk is az ember 
termékei. S ugyanakkor az ember összte-
vékenysége (a tárgyi világ is!) dönt ő  be-
folyást gyakorol az emberi képzeletre, 
még akkor is, ha olykor sor kerül arra 
a sorsdöntő  negációra, az is csak kis 
részben nyújt reális történelmi megol-
dást, sőt még individuális szinten is csak 
részleges eredményr ől beszélhetünk. Az 
ember különböző  szakosítások által való-
ban egyre távolabb került a különböz ő  
folyamatok teljes áttekintését ől. Ezek a 
szakosítások, parcialitások, a jelenlegi 
gazdasági viszonyok szükséges mozzana-
tai. Ugyanakkor a munkamegosztás, a 
társadalmi viszonyok stb. ezt az esést 
objektíve szükségszerűvé teszik. A mai 
élet legnagyobb kérdése tehát nem az len-
ne, hogy képzeletével az ember benépe-
sítse a teret, hanem hogy a reális gazda-
sági és társadalmi viszonyok között, vagy-
is a lényegben, fel tudja oldani az ellent- 
mondásokat, még akkor is, ha azután egy 
íij:abb szinten újabb ellentmondások elé 
kerül. A mai ember kérdése tehát nem 
az, hogy képzeletével benépesítse a teret, 
hanem az, hogy a reális folyamatokban 
reális eszközökkel kiharcolja magának a 
dezalienációs folyamat er ősödésének ré-
ális lehetőségét. Egy ilyen konstelláció-
ban azután a kérdés úgy merül fel, hogy 
az ember személyisége nem oly módon 
teljesedő, hogy képzelete segítségével írj 
„tárgyakat" talál ki magának, hanem 
úgy, hogy a meglevőkön uralkodni tud. 
Mert egy tárgy sem afféle Ding,an sich, 
amely önmagában meghatározná saját 
lényegét. A regényben sem azért .csene-
vészesedik el •az egyéniség, mert sok az 
uniformizált tárgy körülötte, amelyeket 
használ, hanem azért, hogy nem ura ezek-
nek a tárgyaknak, s így a tárgyak fetisi-
zált értelmet kaptak. Az ember idegenül 
tekint rájuk. Ezáltal elcsenevészesedik az 
ember s a tárgy is, hisz maga a tárgy 
önmagában nem jelent és nem jelez deg- 

" Esti órák, 27. o. 
I. m., 90. o. 
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radációt, az pusztán materiális, pusztán 
anyagi természetű. A praxistól és nem az 
ember képzeletét ől függ ez a viszony és 
a személyiség értéke is. Sajnos Majornál 
a fent idézett gondolatok azért jelennek 
meg ily formában, mert a praxis helyes 
értelmezését az eljövend ő  civilizáció kér-
désévé teszi. Cserébe felkínálja a képzele-
tet és a képzelet által szült meghitt tár-
gyakat! 

4. 

Ugyanígy problematikus Major véle-
ménye a mitológiáról is. Az imént láttuk, 
hogy Major számára a mai regény leg-
nagyobb problémája a betöltetlen tér, 
egy másik esszéjében azonban ezt a véle-
ményét már némileg korrigálja: 

„Amikor még az irodalmi m űvek a 
mitológiában meglelték tartalmukat és 
tárgyukat, a mítoszokban, amelyek-
ben az akkori felfogás szerint a lét to-
talitását nyújtották azok a művek is ;  
amelyek csupán e totalitás részleteit 
ölelték fel, félreérthetetlen, IMMA-
NENS KIEGÉSZÍTÉST NYERTEK, a 
mítoszok többi, a műben fel nem ölelt, 
másutt rögzített ellentmondó világá-
ban". 12  (Kiemelés .t őlem — V. L.) 

Aztán Major elmondja, hogy a későbbiek 
folyamán az irodalom nem támaszkodha-
tott_ a mítoszokra, vagyis elvesztette az 
ember . totális világát. De ezért nem az 
irodalom a felelős, Fez nem a művészeten 
múlott. Ez a világunk fogyatékossága, 
mondja Major. Tehát a mítosz széthullá-
sával a világon esett csorba, és ez köz-
vetlenül oda vezetett, hogy a m űvészet 
elvesztette tárgyát és tartalmát. Major 
így primáris szerepet biztosított a mito-
lógiának a művészet totalitása szempont-
jából, azzal, hogy elismerte, az irodalmi 
mű  az is, ami nem, vagyis hogy az iro-
dalmi mű  a mitológia közvetítésével vá-
lik totálissá. Némileg tehát megcáfolta 
azt a tézisét, amely szerint a művészet 
valódi értelme, hogy művészet, és semmi 
más, hisz a mitológia nemcsak művészet, 
hanem a tudomány és a vallás bizonyos 
elemeit is tartalmazza. Am az ellentmon-
dások még nem szabják meg egy-egy 
gondolat minden értékét, ezért .itt csak 
konstatáljuk az ellentmondást. Sokkal ér-
dekesebb az a kérdés, amely Major .mito- 
lógia-felfogásának lényegét érinti: 

„Nemcsak, hogy nem ismerjük az em-
beriség ősállapotát, amelyben még 
nem létezhettek objektivációk; ennek 
a kérdésnek az okmányszer űen hiteles 
tudományos megismerés szempontjá-
ból mindörökre ismeretlennek kell 
maradnia".  

Tehát a tudomány nem ismeri az em-
beriség eme ősállapotát, ezért csak „re-
konstrukciós hipotéziseket" hívhat se-
gítségül. Major azonban a mitológia sze- 
regét vizsgálgatva nem is ebb ől az ősál-
lapotból indul ki, tehát nem is használ 
rekonstrukciós hipotéziseket, hanem azzal 
a korral kezdi a mitológia szerepének tár-
gyalását, amikor már léteztek az objekti-
vációk. De amint az objektivációk létre-
jöttek, akkor a mitológiának már határo-
zott szerepe volt, vagy ahogyan Marx 
mondja a mitológia „... a képzeletben, 
a képzelet által győzi le, tartja uralma 
alatt és alakítja a természeti er őket: el-
tűnik tehát a természeti er ők feletti való-
ságos uralom esetén" i 4  (Érdekes hasonló-
ság: Majornál a :képzeletnek kellett volna 
azt a szerepet vállalnia, hogy eltüntesse 
a valóságos problémákat, a személy el-
csenevészesedését.) 

Ha a mitológiának ilyen szerepet tulaj-
donitunk, márpedig ilyen szerepe volt, 
akkor Major az antinomikus gondolkodás 
újabb problémája előtt áll. Mert tegyük 
hozzá a marxi gondolathoz, hogy a görög 
filozófiai, a tudományos gondolkodás, fej-
lődésével párhuzamosan megindult a mi- 

tológia k kája is. Az irodalomban pe-
dig Aiszkhiilosz Leláncolt Prométhevsza 
volt a mitológia első  komolyabb destru-
álása. Az antinomikus gondolkodás tehát 
a következő  módon jut előtérbe: a tu-
domány és a művészet antinomikus ellen-
tétpárjáról van szó, amikor a m űvészet 
teljességéhez éppen a tudomány nélkiili 
világ szükséges. S ugyanakkor a tudo-
mány fejlődése miért zárja ki a művészet 
teljességét. Vajon csakugyan ennyire két 
élesen elhatárolt terület áll itt szembe 
egymással? 

Itt nem boosátkozhatunk a művészet és 
a.  tudomány összetettebb viszonyának az 
elemzésébe, hisz recenziónknak ez nem 
lehet a célja. Csupán felhívnánk a fi-
gyelmet arra a tényre, hogy Major ez al-
kalommal  is  a művészet lényegét vizsgál-
gatva nem a praxisból indul ki, hanem a 
mitológiából. Nem állítjuk, hogy a mito-
lógia nem lehet szemléleti prizma, de 
egyoldalúnak tart ј  tk azt a anódszert, 
hogy a mitológia legyen az egyetlen dön- 

tőbíró annak meghatárorásában, hogy az 
utána következő  művészetek elvesztet-
ték-e tárgyukat és tartalmukat. 

Vajon nem lenne helyesebb, ha Ma-
jor ennek tárgyalásakor elemzi magát a 
művészetet is? 

5. 

Végezetül recenziómat a Major által 
annyira . kedvelt Péguy-idézet paraf гázisá-
val zárnám: Nem az az értékes kritika, 
amelynek nincsenek hibái, nem az a je-
lentős kritika, amely ellen semmit sem 
lehet felsorakoztatni. Az a jelent ős kri-
tika, amely mond valamit..., amely 
nyugtalanságot okoz. 

„ I. m., 142. - o. 	 . . 
la Lukács Gyđrgy: Az esztétikum sajátossá-

ga, 71, o. 
14 Marx: Bevezetés a politikai gazdaságtan 

bírálatához , Szikra Könyvkiadó , Budapest, 1951. 
37: o. .. 
	 . 
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Nem emlékszem , bogy okozott -e valaha 
is ennyi fejtörést valami nekem , mint az, 
bogy hogyan is kezdjek hozzá Jung 
Károlyról •szóló fejezetemhez. Valami kü-
lönös erő  hadakozik velem , s nem tudom 
eldönteni, valójában melyik oldalról is 
közeledjem a megjelent versek felé, mert 
minduntalan zsákutcába jutok. 

Különös jelenség Jung Károly . Olyan, 
aki néhány évvel ezelőtt elérte fejl ődésé-
nek egyik csúcsát, de abbahagyta egyéni 
hangját, és fél epigonként más irányban, 
de újra csak eMгe halad . Minden verse 
különös darab. Egyben értékes és értékte-
lem is . Az аКјtu" і  eseгnényeket nyomon 
köveћi, azonnal reagál is , de modern 
„divatköltészete" csak egy botcsinálta 
beatnik sznobisztikus hangja. Modern ver-
seiben nagyszerűem komponált formával 
találkozunk , de állásfoglalása , teanatikaja 
nemz egyéni; így utánéгzésekkеl ihletett 
versei csak meddő  kísérletként ihatnak. 
Furcsa paradoxon : a legújabb generáció-
val tartó Jung szinte megszállottja Weö-
resnek , Eliotnak , Füst Milánnak, és mo-
dern verseit ezek stílusában írja. Vala-
mennyinek köze van a ma költészetéhez, 
de ma nem ők a modernek , csak a múlt 
érdekesei , izgalmasai, akikhez jó vissza-
térni, akiktől tanulni kell, igazi s nagy 
mesterek ők, đe legjobban állásfoglalásu-
kat csodáljuk, s igyekezzünk a korhoz 
megfеlelően , állást foglalni , ahogy ők tet-
ték. 

VILÁG PROUETARJAI EGYESÜLJETEK 
hirdeti a felirat a mohácsi réven 
kár hogy ez a felirat négyszáz évet elkéset± 
akkor talán még elé кΡ+lzettünk volna valamit 

ám ekkor már semmi köze .a népnek 
semmilyen királyhoz 

Nagyszerűen , nagyѕtíluen induló társada-
lombírálat! Valami új íz, új hang, de itt 
abba is marad, talán mert akaratlanul 
került a versbe, vagy Jungot meglepte sa-
ját bátorsága is, és •inkább apró érdekes, 
de egyáltalán nem értékes гészlettel fog-
lalkozik. 

Jung igyekszik modern költő  lenni, de 
szárnycsapásai erőtlenek , és nem képes 
egy gondolatot úgy végigvezetвi, hogy 
megközelítse a 'kitűzött célt. Az egyszer ű  
hang felé törekszik, de versébe mindunta-
lan belekerül a fölényeskedés és egy .kü-
lönös pátosz , a szе nélye háttérbe szorul, 
és bánгnenmyire is igyekszik a Pop-vers 
egyszerűsége és mozgalmassága felé, ver- 

se lelassul, megszűnik Pop-versként funk-
cionálлi. 

Magyarázatot keresek arra, miért csap 
át témája egyik sikrol a ;másákra? Talán 
nem észleli, hogy csak a pillanat töredéke 
volt az az idő, amit a „modernek" társa-
ságában töltött? Néhány sor terjedelemig 
jutott erejéből, s ez harcolni, haladni, s a 
haladó harcoló 'kkal részt vállalni kevés. 
A magyarázat , a megfejtés a problémák 
egysíkúsága , ami bezárja körülötte a vi-
lágot, látóköre csak az írott m űvekre re-
dukálódik, élményabyaga csak egyfajta: a 
bezárt .kör boncolgatása alkotó elemeire. 
S ez ,kevés. A Pop mozgalmasságot köve-
tel, nem parolát, s nemz fölösleges szóla-
mokat. Mert felesleges lesz ebben a vers-
ben a VILAG PROLETARJAI EGYEsOL-
JETEK, hisz cikornya az egész, csak egy 
kellék, de nem alkotó elem; s valami 
„nagybetűsét" úgy látszik be kell tenni, 
mert a Pop megkívánja ezt. Ugyanúgy 
nincs funkciója az előbb idézett néhány 
sornak sem, mert a vers arás utakon jár, 
s az az erő  megsemmisül , a gondolat el-
veszik , amire ezek a sorok kifejezni hi-
vatottak. 

Jung versét olvasva akaratlanul is fel-
vetődik bennem az élmény és érzés vi-
szonya, meg az, hogy a Pop szubjektív 
vagy közösségi termék. Ha a vers meg-
követeli az élményt, akkor Jung műve 
nemz vers. Ha az érzést követeli a költe-
mény, akkor... De ezt a kettőt, az érzést 
és az élményt nemz lehet különválasztani. 
S nem is kell. Mert az élmény hiánya az 
érzés nemlátét biztosítja . A líra egyetlen 
kelléke pedig a szubjektum, de vajon lé-
tezik-e alkotó szegyem éhvény és érzés 
nélkül. Vers-e az, ahonnan hiányzik a leg-
fontosabb kellék, az alkotó? Vagy közös-
ségi terepekről van szó? Nem hinném, 
hagy Jung célja ez volt. De az élmény-
világ egy bezárt kör, érzései utáaLéгzések. 
Ezért lassul le a vers hullámzása, mert 
közlendője van csak, s nem élménye. 

De menjünk egy lépéssel tovább: él-
mény-e az országhatár átlépése? Igen. 
Jön a vámőr. „Jónapot. Van valami... 
stb." Élmény-e ez? Mindenféleképpen. De 
hol itt a vers. Hol itt a líra? Merre van 
a szubjektumi? lehal. Útinaplóba való él-
ményanyag ez. Еs úgy érzem, ez a vers 
egy íutinapló verssorokba tördelve. 

és ott láttuk a ludas mutyi Ivánját is 
eredeti kiadásban 

persze joe nemz volt ott ivón egy örökírót 
vett 

az emberek csak mentek a dolguk után 

Olcsó politikai manőverezés, epés meg-
jegyzés, s irtózatos elmarasztalás. Az em-
bereket nem érdekli Iván, pedig kellene 
hogy érdekelje, de a sajat cseprő  ügyük 
előrébbvaló, minthogy harcoljanak, vagy 
kiabáljanak, vagy egyáltalán tegyenek va-
lamit. Jung ezen föі záborodik, s nem ve-
szi észre kép¢nutatását . đ  is jelszavakat 
üvölt az égre, de kiáltását senki nerce veszi 
figyelembe, ő  maga sem. 

Jung  költészetében relatív csúcsot je-
lentenek prózaversei. Itt tud legjobban ki-
bontakozni, mert élményhiánya nem érzik 
annyira. Talán ez is az igazi területe, míg 
meg nem találja igazi hangját, addig, 
amíg mások nyomdokain jár. Habár erős 
Eliot és Weöres hatás érzik prózaversein, 
mégis van bennük annyi egyéni szín is, 
hogy egy újabb fejlődés-csúcs eléréséről 
beszéljünk. Itt tud igazán kibontakozni, 
akaratát ügyesem F1iot vonala alá kény-
szeríti, és könnyedбn, szinte játszva a sza-
vakkal, gondolatokkal , alkot . Könnyen 
tudja érzéseit regisztrálni , de bűvészete 
valódi csalás . A szavapĐat foxnnáњi keli, s 
nem szabad játszani veli К . 

Hét csillag. 
Inkább hat. Magam rég lehullottam on-

nan, lenn vagyok , egészen a jobb oldalon, 
sátor van ott, szöveg v an  rajta, hogy mi, 
nem fontos . Csíkos kelme van kirakva 
elém meg nyergek. Amint látják, kalmár 
vagyok. 

A csillagok távolodnak. 
(A vesztesek vonulása) 

Akár ars poetica is lehetne ez a néhány 
sor. Egy költő  ars poeticája. Csak Jung 
neon hullott le sehonnan, mert még nem 
ért magasra , s csillagok se távolodnak 
tőle, mert a harc vállalása helyett meg-
futamodik. Sehol egyetlen célzás arra, 
hogy vannak társak, vannak célok, esz-
mék, szentek. Csak úgy élni, elzárva a 
világtól, nem lehet. Egy alkotónak sem-
miiként sem lehet. Hiába hangoztatni, 
nem érdekel a közönség, kár, mert a kö-
zönség alkotja az élő  irodalom egyik fon-
tos részét: a közlés általuk meghallgatta-
tik. 

S Jung megmarad kalmárnak, szó sze-
rint úgy, ahogy írja, ahogy állítja. „Mo-
dernsége" nem szubjektív líra, s nem is 
állásfoglalás. Csak halad a •korral, a di-
vattal. Most Pop, s holnap valami más. 

Irodalapi nagyságok nyomában jarni 
nem rossz iskola. A legjobb. Ez feltéte-
lezi azt, hagy Jungra számítani kell, fia-
taljaink közül talán ő  áll legközelebb a 
költővé váláshoz. Azonban az is lehet a 
legmesszebb. 

Magam se tudom eldönteni még. 
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suhancok 
a szögleten jung károly 

Forgatag szöglet 
szoknyák cipők 
cžgarettavégek 
állok a szögleten 

jelentés 
a hungáriában 
tett 
legüjabb 
családi 
expedíciónkról 

autó fénye stop 
lámpák kirakatból 
nevetnek felém 
állok a szögleten 

lyukas a zsebem 
érdekes lelet 
micsoda kocsi 
állok a szögleten 

van gyufád adj 
adom a nincsem 
nevetünk nevetünk 
állunk a szögleten 

~' újak jönnek 
2 tüzet kérnek 
tб  mondjuk hogy nincs 
Y 	állunk a szögleten 
L 

állunk a szögleten 
= nevetünk nevetünk 

forgatag nevetünk 
állunk a szögléten 

amžt elvesztek a vámon megnyerem a réven mondogatóm 
de ez 'až egész duma fordítva is érvényes 
itt robognak lajos király vitézei sokan lovukat itatják 
din  a duna már vérről álmodik a hullákat puhán átöleli 
VILAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK 
htrdeti á felirat a mohácsž révén 
kár hogy ez a felirat négyszáz évet elkésett 
al kor talán még elérhettünk volna valamit 
és a komp puhán beléütž orrát a partba a kötelek 
eйgedelniesen lelanyhulnak mint az izmok a feszülés után 
ám ekkor már semmi köze a ížépnek semmžlyen királyhóz 
kocsink kereke egyhelyben smirglizi a deszkát 
íme mégis összefognak a proletár entellektüelek 
ó milyen marhául kicsi ez a világ 
az x-béli orvos .ž tolja kocsinkat 
nžkor kalmár korszakomban lejárt határždejű  gyógyszert 
kínáltam. neki csak nevétett jó lešz ez nekünk mondta 
és rajta kívül sokan mások is 
to je trgovina karčžka nije umetnost mondta erre a vezér 
közben paripához hasonlóan' prüsszögött 
ždőnként benilt cšöpögtetett az orrába hasztalan 
és siklik velünk á dun5n a komp 
dudál a vontató szétterül a lusta hang a.  folyón 
radnótž jut eszembe kinek. fülébe nxastag vad ágyüszo 'guMult 
ám az halotti sirató is volt egyben 
micsoda rohadt impotens ez a kor DUNANTÍILI NAPL0 
yé ćsett nem nézhettük meg bőbe baba legújabb kalandjait 
körmével felsérti uram az emulziót nem veheti ki a tokból 
de ady nyamvadt kis n ői csukái melltartófüzérrel a hónuk alatt 
vúrnak a próbafülkék előtt Jutka angol kardigánt vesz 
retkes a nyaka mindegyiknek hányan próbálták meg eddig 
t цz a nap borzalmasan kocsink žzzó bádogdoboz 
szikvízpalackunk meg mindág üres hallgatom a széndžoxžd 

. 	 sistergését 
lődörgünk Janus -városában este hatig 
felmászunk a mecsekre tele pofával szagolom a tavalyi 

fenyőtobozokat 
kett őt elhozunk egyik w. sanyika könyvén van a másik horváth 

jánoson 
íme a tüskék is vajon hány sylvža :lépett beléjük és melyikbe 
ez a nagy talány és az oroszok is védik már a leányanyákat 
sok a sylvia most is bizony janusom 
aztán vágtatunk kifelé a városból már este van 
megszállunk blastyákéknál ime ezek is hígmagyarok 
séta közben kettős a meglepetés a pocsolyában egy tízforintos 
és a küt körül több példányban ugrál .és kuruttyol ung király 
este elalszunk a nagy pžrosalmák illatában 
de másnap már nem tudunk eUentállni a csábításnak 
ebédre székelykáposzta utána alma és összenevetünk 
a hangosbeszélő  üdvözli az eszékieket borzalmas káejtéssel 
másnap már szökünk is Innen az út szélén szalonnát eszünk 

boglárka mondom miközben egy mezeiló a szánnba' ugrik 
ez szöcske mondja Jutka de ő  nem ért az ilyen dolgokhoz 
nem tudja mi az ha göbe kurkálja a hidast 
külön füzete van a gombosi specialitásokhoz 
ez hízeleg a hiúságomnak éš monográffát tervezek a falumról 
eszembejutnak a csontok a kertben meg a gyökerek 
átszo"tték a csontokat a karperecek azóta a múzeumban vannak 
a rómaž sáncokban öcsém julius Caesar éтrnet kapált ki 
az ángyom mdria terézia aranyat hungariae Y768 
tüsköm papucsara sarkantyú mondom magannnak íme a pogány 
tűzugrás maradéka micsoda kuriózum ez a' falu 
meg is írta cziráky tiszteletes úr 
azóta bodzafák nőttek a kertvégén és már kerítéseket csináltak 
a privát tulajdon akkor kezdődött mikor az ember elkerítette 
a föld egy darabját magának mondotta .roússeau 
azóta a kutyák véresen járnak haza reggel elakad a fülük 
azóta kiszárad minden barackfa az udvárunkb а rrt 
azóta senki sem veszi észre a kžsgólyát  ha  kipottyan a féšzekb ő l 
ám szépen virul a saláta és látszik ki a takaros asszony 
és kivágták az utolsó gledičsfát is 
nincs koronatüske hogy krisztust megkoszorúzzák a zsidók ' 
nincs mit rágnž és már nem pállottak a gyerekek , 
de hülye filmeket néznek és gyakorlott mozdulattál 
rántják ki a műanyag pisztolyokat 
én egész nyáron vízipžsztolyt akartam de jutka nem vett 
de vettünk tormázt tubusban, mert hungáržában. olcsóbb 
és ott láttuk a ludas matyi ivánját is eredeti 'kžadásban 
persze joe nem volt ott žván egy örölcírót vett 
az emberek csak mennek a dolguk után 
csak én bámulom meg žván kimondhatatlanul otromba 

csizmáit 
de fegyelmezem magam mert úriember nem csodálkozik 
nem lepődik meg semmin és nem fizet 
már harmadszor megyünk be a könyvkereskedésekbe 
százforintosaim láttán a hölgy berkesi andrást kínál 
á.mz én továbbra is maradok kassáknál 
ide is szakállasan érkeznek el a csodák 
látni a lányok combját de ez sem izgalmas már 
kocsink tele könyvekkel szótárakkal 
újra vágtatunk a nemzet pusztulásának színhelyére 
újra döglötthal-szag és világ proletárjai egyesüljetek 
jutkával a fácánkakasokat csodáljuk móri ilyent nem tud 

pingálni 
most ülik a tojást magyarázza vezetőnk 	 . 
szebbek mint a dekadens pávák a barokk képeken 
a határon a vámos a szótárra bámul alig mer hozzáérni 
és zombor alatt ég az erdő  
uram égnek a mez ő  virágai és menekülnek az ég madarai 
miért nem küldesz esőt a földre 
egyszerre csönd lesz az egyik toboz mellém koppan 
gyantaszagában ezer hegedűről álmodunk 
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hajtóvadászat 
Még alig virrad, ha egyáltalán virradatról lehet szó: köd van, 

sűrű, áthághatatlan — köd, melyet a hajnalban meggyújtott t űz-
helyek fü tje is táplál; szürke, majd sárgásbarna, de nem mo-
zog, áll, csöppjei egy helyben ringanak a levegőben és a színská-
lán — a házak felől egy hang se, az ajtók még csukva, bár a 
külső  ajtó helyére még mindig függöny van akasztva, a legyek 
ellen; pár nap múlva az is lekerül, az ajtók azután még to-
vább csukva maradnak, vagy éppen zárva, kés ő  délelőttig, s 
addig egy lélek sem igen mutatkozik. 

Valaki a legelőn jön keresztül a harangláb irányába, lábán 
nehéz cipő, s mintha acéltűkön lépkedne, harsog, csikorog a 
dérlepett fagyos fű, a bakancs meg-megcsúszik a csetl ő-botló 
járás közben; az ember széles ívben kerül a harangláb felé, az 
útjába eső  cserjék s földhányások szerint igazodik a számta-
lanszor megtett úton, ahol bekötött szemmel is elmenne. Majd 
lefut az árkon: már kiért a még mindig poros országútra. Le-
veszi a vállara akasztott , zsákot, amelyben csak egy merev 
tárgy lötyög, vigyázva a hóna alá csapja, és keresztben átvág 
az út túlsó felére. 

Itt már erősebb a füstszag, sült szalonna szagával keveredik, 
amit reggelire csomagoltnak. Csendben jár, még a port sem 
csapja fel a szekérnyomokon. 

A haranglábnál még nincs senki. Beáll a négy oszlop közé, 
és végig kigombolja magán a vastag bekecset, a zsákot, amit 
a hóna alatt hozott, az egyik oszlopnak támasztaná, de eld ől, 
esteeen elkapja, és óvatosan a földre fekteti. Cigarettát vesz 
elő : friss csomag, még nincs felbontva. Nem arra gondol, hogy 
karán érkezett, dereng ő  félhoтnány van, őt óra körül. Szeretné, 
ha már jönnének a többiek. Meggyújtja a cigarettát, és kezét 
a nadrágja zsebébe dugja. 

Nemsokára kiáltások hallatszanak jobbról, amerre kissé lejt 
a terep, s ahol a házak vannak a néhány méter mélység ű, szé-
les, kerek horpadásban. Úgy három kilaméterr ől a falut egyál-
talán nem látni. A kiáltások er ősödnek, majd jobb felé egyre 
távolodnak: nem is kiáltások, csak túl hangos beszéd — hajtók 
lesznek, nem tudni hányan — a terepet osszák fel, amelynek 
súlypontja a legelő, ahol az imént átvágott, a száraz részen. 

Valaki magyaráz nekik — nem értik; újbál magyaráz —
most sem értik, de már indulnak, s itt-ott egy-egy lemarad, ott 
várják meg, hogy a köd felszálljon, két vagy három óra múl-
va, vagy legalább annyira megritkuljon, hogy egy puskalövés-
nyire el lehessen látni, s kivárják az els ő  lövést, akkor mind-
annyian a legelő  felé indulnak futólépésben, ameddig ember 
futhat, hadonászva s kiáltozva, mint a helyükr ől kiszakadt 
madárijesztők, nyolc-tíz kilométert tesznek meg, apróvad nyo-
mát hajszolva, egészen a legel ő  széléig, ahol a vadászok csatár-
lánca vár rájuk, hosszan elnyúlva és minduntalan lövéseket 
adva le sejtett vagy valódi célpontokra, az égalj irányába. 

Jobbról, az egyre távoladó zajongás fészke fel ől néhány 
alak bontakozik ki a köd alatt, köhögés hallatszik, visszafojtott 
szitkozódás, ez már a messze járó hajtóknak szól; akkor üveg 
kotyog valahol a ködben, cuppogás követi, majd felt űnik né-
hány parázs, láng lobban, már közvetlen közelról, és nemsoká-
ra 1atni a fülek mellett kiálló puskaasöveket is. 

Ahogy elhaladnak a tanyák mellett, gázolva a deres vetést 
vagy a fagyos ѕzбntбѕоkat, átvágva egy-egy kukoricatarlón, 
esetleg csörtetvé a még ki nem vágott kukoricaszár közt, az 
ablakok megtelnek közönyös arcokkal, a fejek bólogatnak, míg 
egy-egy kéz vagy foltos könyök tolakszik közéjük. Ahogy tova-
mennek, csak a szokott vidéket látni, kissé ködösebben, és azt 
tapasztalják mindenütt, hogy ma nem hoztak magukkal so-
vány, örökké szaglászó és vizelő  kutyákat.  

élet, felváltva 
Nem adott többé a szóbeszédre. 
Bár minden a fül "ebe jutott, úgy tett, mintha nem tudna 

semmiről. Agya nyilvántartotta és megjegyezte a történeteket, 
amiket szavakba öntöttek róla, a mondatokat külön-külön is, 
és kinn a mezőn, kemény munka közben gyakran a nyelvére 
is tolult egy-egy jellemző  szóhalmaz; összeszorított fogakkal 
hajtogatta egy ideig, míg csak fel nem engedett ez a feszültség: 
így lassan-lassan hozzászokott a képekhez, hogy új beállításban 
1assa magát, hogy úgy lássa magát, ahogy mások látják —
ezekkel élt együtt, ezekkel feküdt és hajnalban ezekkel ébredi. 

Szombatonként, mikor este megitatta és ellátta éjszakára a 
jószágot, megmosakodott, de nagyon alaposan, mert valójaban 
csak ekkor nyílt tisztálkodásra alkalma, egyszersmind ideje, 
azután ünneplőt öltött, keményített gallérú fehér inget vett fel, 
kissé ferde bogú nyakkеndőt, sötét kabátot; mikor elkészült, 
Pampát gyújtott (ekkorra egészen besötétedett, még a lila fel-
hők is feketére váltak már az égaljon arra nyugat felé), és 
így, ünneplőben — hozzá a cipőjét is felhúzta —ült az asztal-
nál, csendes elfoglaltság után nézve: el őször is hosszasan, 
majdhogynem kérődzve megvacsorázott a sült tojásból, a hé-
jában főtt krumpliból, vagy amit éppen készített magának, 
azután befüggönyözte az ablakokat, majd kinn a konyhában 
elreteszelte a bejárati ajtót, végül az ágyhoz ment, a lábtól es ő  
részében felhajtotta a szalmazsákot, ahol a régi újságokat tá-
rolta még abból az időből, amikor frissen megvette s azonnyom-
ban át is futotta valamennyit — most már nem vett újságot, 
csak a régi számokkal foglalkozott szabad estéin, ilyenkor 
szombatonként meg vasárnap, ült az asztalnál, ünnepl őben, mint 
aki épp indulni készül, csak valami roppant fontosat akar 
még megtudni a vilag állapotáról, miel őtt, ide néhány kilo-
méternyire, átadná magát végleg a mámoros és esztelen gondo-
latoknak. 
Űlt az asztalnál, amelyr ől le sem söpörte a vacsora ma-

radékát, a morzsát s a hagymahéjat — vagy nyáron a paprika-
csumát •és a kocsonyás paraidiesomniagokat a lámpát egé-
szen közel húzta magához, és úgyszólván a fénybe bújva olva-
sott a régi újságokból, épp azt, ami a kezébe került, s abból 
is azt, amin megakadt a szeme. Arca egyik oldalán a b őr —
amerről a fény érte, rövid id ő  múlva izzani kezdett, a füle is 
kipirult s lekonyult, mint egy viaszbábué, de csak ült és ol-
vasott mindaddig, míg le nem ragadt a szeme, és a feje a mel-
lére nem csuklott: így töltötte a fél éjszakát, olvasva, vagy a 
régi szombat estéken törte a fejét. 

Az elfajzás apja halálának éhében ütközött ki rajta. A ha-
lállal eddig még sohasem találta magát szemt ő'1 szembe. Em-
lékszik, még gyermekkorából, mikor benn a városban meghalt 
a nagybácsi, és apja őt is maga mellé ültette a szekérre, ami-
kor a temetésre indult. Az út hosszú volt, unalmas, egész id ő  
alatt szemerkélt az es ő, és azontúl a halált is így képzelte ei, 
unalmasnak, és nyirka a csontokig hatol, és el őtte egy pár ló 
halad, közömbösen. 

Csak amikor a város végén befordultak a sz űk utcába, me-
lyet mintha az eső  is megkímélt volna, csak helyenként volt 
kérges az út pora, és amikor az apja visszafogta a gyepl őt a 
lejtős utcán, és azt mondta „No, csak ha megérkeztünk", akkor 
világosodott meg benne, hogy a nagybácsit nem hogy nem is-
merte, hanem még csak nem is látta soha, és efölött a gondolat 
fölött nem tudott észrevétlenül átsiklani, hanem rögtön szóvá 
tette: 

— Apa — mondta. Az apja lenézett rá, de nem válaszolt, il-
letve nem is volt mit válaszolnia, várta a kérdést, vagy gondol-
ta, fél. Ó meg nem merte rögtön apja szemére vetni a tévedé-
sét, hogy őt ugyan 'hiába hozta magával. — Apa —szólt még-
egyszer. 

Apja továbbra is mereven nézte, és csak sokára szólt: 
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— Mi van? Talán otthon felejtettél valamit? 
— Nem — mondta. — Én nem ismertem őt. — Erre csat-

tant fel apja csodálkozással teli kérdése: 
— Kit? 
— Ót. A nagybácsit. Sohasem láttam. 
— lgazán? 0, igazán? Pedig ő  ismert téged, még kiskorodtól. 
— De én ... — Ezzel már csak tiltakozni akart az egyoldalú 

ismeretség ellen, és talán kíváncsi is volt már. 
— Nem baj — mondta az apja — nem baj. Most majd 

megismered. 
Később, sok év múlva, egy délután, amikor kinn állt az 

udvaron (attól számítva élt egyedül a tanyán), akkor újra fel-
ötlött benne ez ,a párbeszéd. A rokonok már mind eltávoztak, 
csak párhuzamos szekéxmyomok tarkították az udvart, és va-
sárnap délután volt; két nappal el őbb, emlékszik, amikor apja 
rosszullétre panaszkodott, ő  tréfával akarta elütni a dolgot, ami 
nagyon rosszul sült e1, s apja ezt válaszolta: 

— Soha többet, András. Soha többet. 
Elindult az istálló felé, ahová a lovak voltak kötve, me-

lyek ma, a rengeteg várakozástól eltekintve, tízegynéhány ki-
lométernyi utat tettek meg (ti. a temet őig és vissza), az ajtó 
mögül leakasztotta a korbácsot, azután lassan, kiszámított er ő-
bevetéssel, verni kezdte a két állatot, sokáig, miközben többször 
megfordult a fejében, hogy elég lesz már, de nem hagyott fel 
vele, csak szórta a szitkokat és az ütéseket, a korbács pillana-
tonként suhogva csapott le, hol az egyik, hol a másik állat fa-
rára, egészen sötétedésig, akkor visszaakasztotta a korbácsot a 
helyére, vagy magával vitte (erre már nem emlékezett), a kony-
hában vizet öntött a lavórba és meztelenre vetk đzött — már 
csak a felhőkről vегбdött vissza valamennyi fény — és a fél-
homályban tetőtől talpig megmosakodott. Utána felöltözött, mint 
az előbbi vasáгnapokon, de nem mozdult ki hazulról, ahogy 
szombaton és vasárnap azután már soha. 

Az ismerősök még hónapokig felváltva látogatták, italt hoz-
tak, s ott a helyszínen valamennyit el is fogyasztották vele 
együtt, s eltompult fejjel aztán rendszerint összeszólalkoztak, ő  
ordítozva és káromkodva nekik rontott, ököllel verte az arcu-
kat és a hátukat, míg azok hirtelen kijózanodva s riadtan 
messzire nem futottak a közeléb ől, és soha többé vissza nem 
tértek, sem látogatóba, sem más ügyben, és ő  sem nézett felé-
jük, csak az italt fogadta el, amit a gyerekekt ől küldtek, majd 
végül azt sem, utánuk vágta a teli palackokat, s az üvegek 
mintha pocsolyába hulltak volna, úgy csapódott ki belőlük a 
sokféle lé. 

Az állatokat kergette a ház körül, a nagyobb állatokat, ame-
lyik csak útjába akadt, kezében a korbáccsal, végkimerülésig, s 
aztán órákig hevert ájultan a porban vagy a gaz közt. 

Végül, pár hónap múlva, kemény munkára fogta magát, 
mindenről lemondva és elkeseredetten, hétf őtől szombatig, mun-
ka közben az élete sarán törte a fejét; szombaton tet őtől tal-
pig megmosakodott a zománco" lavórbán, ünnepl őbe öltözött. 

Többé nem adott a szóbeszédre. 

és fenn az égen a hold 
1936-tól az országút melletti tanyákon megszedte magát is-

tállószaggal, mint egy bölcs, vén ökör, ez már kimoshatatlan 
volt, a kamrák szagára már csak emlékezett, az ammóniák di-
adalmaskodott mindenen, a b őrén is — nem, a világ érintetlen 
maradt a szemében, a világ: negyven vagy ötven kilométernyi 
szalag az országút hosszán, öt-tiz kilométeres mélységben —
elhanyagolt dűlőutak бs csapásak — a világ: egy nyaláb szal-
ma éjjeli fekhelynek, mellé a vezetékneve, a keresztnevén senki 
sem szólította, senki nem is használta, mint egy idegen nevet; 
ő  volt a mindenes munkás, dögöt hantolt, szakadt hámot folto-
zott, s a kenyérdarabba, amit felkínáltak neki, el őbb mindig 
•beléharaptak, a tej maradék volt, s kicsit már savanyú, aunit 
a forralás sem tudott frissen megtartani, sem mély pince; a 
tehenek tőgye meg duzzadt és feszes, langyos, ezt mindig lát-
ja az, aki megismeri az istállókat és fekszik az állatok között, 
nem lehet nem látni. 

Aztán mesélt: mesélt önmagának önmagáról, vagy ha akadt 
valaki, aki meghallgatta, annak, anélkül, hogy egy pillantást 
vetne rá, egy lélegzetvételnyi szünetet nem tartott közben, a 
disznók vagy a juhok körül tett-vett a szokásos háromszori —
vagy télen kétszeri — étkezésért, alvóhelyért. A fukarságtól 
félőrült parasztgazdák iszonyodva ifordultak el t őle, vagy •talán 
hadaró hangjától, mely teli volt félelemmel, de ugyanakkor el-
šzбntsбggal is, és csak kevesen akadtak olyanok, akik megértet-
ték, hagy fél. Ekkor kezdett ragaszkodni hozzájuk, mind hosz-
szabb időt töltött egy-egy helyen, illetve kierőszakolta, hogy 
ott tölthessen két-három napot is, olykor egész hetet, igyeke-
zett a közelükbe fénk đzni, pedig tudta — de nem akarta tudo- . 
másul venni — számon tartanak minden falatot, amit lenyel, 
és másrészt minden mozdulatot, amivel hasznot hajt nekik. 

Megöregedett. 
Ekkorra érett meg benne az elhatározás — a háború har-

madik évében — hogy fordítania kell a sorsán. 
Mindent tudott: hol van fegyver, hol van titkos pálinka-

főzde, hol be nem szolgáltatott rádiókészülék. 
Sarcot vetett ki ezekre. Pénzben, ruhában, italban. 
Tanyáról tanyázna ment, az elhanyagolt d űlőutakon és csa-

pásokon. Még mindig mesélt, hosszú, bonyolult, kitalált tör-
téneteket, kukorica- és cirakpálinkától egyre zavarodottabb KONCZ CSABA: FOTOGRAFIKA 
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ésszel, egyre zagyvább történeteket pórul јбгtakról, ismét a 
kamrákban ült, hol itt, hol ott t űnt fel, a lepárlók tüzénél me-
lengette a lábát; nem, most már nem volt rongyos, sem mosdat-
lan, a fehérneműje is tiszta, igaz, kétesen tiszta: benne volt 
még az ammóniákszag , benne az ételmaradékok szaga , egysze-
rű, tegnapról, tegnapel őttről maradt ételeké, amit, ha ő  nincs, 
a kutyaknak dobnak, benne a piszkos munkáé. 

Egyre könyörtelenebb és követel őzőbb lett. Eddig lenézték, 
sokan meg is vetették. Most kivétel nélkül mindenki gyűlölni 
kezdte, akár volt dolga vele, akár nem. És ennek a gyűlölet-
nek a fényében sütkérezett, melengette a lelkét, visszaköve-
telte a nevét, visszavágta az évekkel ezel őtt kapott szidalma-
kat. Minden házban úgy járt=kelt, mint a tulajdon otthonában, 
otthona egyszerre kitágult, mindent magába foglalt. 

A hitvesi 'agyakat kezdte kerülgetni. Kapkodott a durva, 
csomós asszonykezek után, melyek kifejték előle a duzzadt, lan-
gyos tehéntőgyekből a tejet, és kereste a fogatlan szájakat, 
melyek nemrég a neki felkínált kenyérbe el őbb még beléha-
raptak, keze végigsiklott a horpadt melleken. 

S egy éjjel, részegen, az az ötlete támadt, hogy bemegy a 
városba, ahol addig sohasem járt, és mégis „feladja az egész 
faszasági bandát". 

Kiment a nyári akolba, felnyergelt egy lovat, s az emberek, 
akik éppen a rézelejével foglalatoskodtak, már csak a paták 
dobogására figyeltek fel. Senki sem mozdult, csak az arcok 
fordultak egymás felé a gyér tűzfényben, sokáig nézték egy-
mást, bár már rég nem hallottak semmit, ám tudták, hogy az 
úton tízszer meg fogja gondolni magát; meggondolja magát, 
mielőtt kiérne az országútra, már csak mért is, mert lovon 
sohasem ült. 

A ló csak másnap éjjel került el ő . A rosszul, sőt fordítva 
felkapcsolt nyereg az oidalan lötyögött, s a hasa alatt, a két 
hátsó láb között valami hosszú, piszkos cafat nyúlt el, ami vagy 
másfél méterrel a paták mögött ért véget bizonytalanul elmo-
sódva és kirojtosodva. Látszott a láb is, talán csak az maradt 
meg belőle épségben, amely megmagyarázhatatlanul a túl sz űk 
kengyelbe szorult, lehet, hogy még tegnap éjjel. A ló eltéved-
hetett vele. 

A lepárló mellől az udvarra futó parasztok borzadva takar-
ták el kalapjukkal az arcukat, mintha ezzel a látvánnyal is 
őket akarná valamire kényszeríteni, és magát menteni. 

Jól lehetett látni, telihold volt és világos, mint fényes nappal. 

szívek a t еі ben 
Éjjel a megkérgesedett, vastag hóra még úgy huszönöt cen 

timéternyi friss hó esett, és hajnalra megkeményedett az id ő . 
Az ég nem derült ki, és lassan virradt. 

Hirtelen felkapta a fejét a priccsen és hangosan mondta: 
— Inkabb isten őrködjön felettünk, mint. ezek a kutyák. In-

kább az ő  kegyelmét választom ... — és fektében lassan a ka-
rospad felé fordult. 

A szoba még egészen sötét volt. Úgy látszik, a hó fénye éb-
resztette fel, amely az alacsony, befüggönyözetlen ablakon át a 
falakra vetült, de a kemencéig, ahol a karospad állt, nem jutott 
el. A priccset a két ablak alá állították, bár állíthatták volna 
úgy is, hogy fény egyáltalán ne érje; ám ez eddig föl sem 
tűnt, mivel mindig sötétben kelt, minden időben. 

Felkönyökölt, és a kemence irányába fülelt, igyekezett a 
homály mélyére látni, és választ várt szavaira. Hosszasan hall-
gatózott és meresztgette a szemét, mire rájött, hogy a karos-
pad üres, bár — sokára azt is sikerült meglátnia — a pok гó-
cok úgy gyűrődtek a pad karfájára, mintha lenne alattuk va-
lami, ott aludna még valaki, a lábfej és a könyök ahogy meg-
törik a simán terül ő  pokróc síkját. 

Aztán felkelt, keresztülvágott a szobán, az ajtó felé ment, 
de az ajtó előtt néhány lépésnyire megállt, s háttal fordulva 
a kemencének, de az ajtóval párhuzamosan, botorkált még né-
hány lépést, amíg maga elé tartott keze ruhákat nem érin-
tett a falon; a ruhák a fogasról lógtak, s akkor tovább ta-
pogatott, kereste a bárányb őrrel bélelt, prémgaUéros kabátot, 
de a kabát nem volt a fogason, csak az ő  kabátja és néhany 
vékonyabb ruhadarab üt ődött a keze alatt a falhoz, és a fal 
túlsó feléгбl hallatszott, hogy a jósz•ág már horkantva tépi a 
szénát, és id őnként a paták az alomba dobbannak. A hideg 
közben meztelen talpán keresztül elindult felfelé a lábszárain, 
sodródott a vérével . és mindegyre följebb ért, vissza kellett 
mennie a priccshez és megvárni, hagy úgy-ahogy felmeleged-
jen. És akkor hirtelen ismét felhangzott a vonítás, mint hóna-
pok óta minden éjjel és hajnalban, mintha a zárt falon is rést 
ütne, csak hogy most a csöndben sokkal élesebb volt, mint ed-
dig bármikor, sodorta a szél, és körbe futva a házat, be-becsa-
pódott a repedéseken. A falon keresztül is jól hallatszott, hogy 
az istállóban az állatok rángatják a köteleket, a dobogás száz-
szorosára erősödik az eddiginek, a jászlakon csattognak a ka-
rikák, és a sok éves, igaz, kemény fából hasított deszkák 
egyet-egyet roppanva lassan engednek, a vonítás meg nem sz ű-
nik, elnyúlik hosszan a szélben. 

Sapkát sem tett a fejére, csak a nyakát húzta be mélyen a pré-
mes gal- 

lérba ; rövidre vágott haját felborzolta a szél, de most nem 
fázott, a báránybőrrel bélelt kabát szorosan tapadt a tes- 

tére. Régóta érezte, hogy rág rajta az idö, bár nem volt öt-
yen sem. S épp ezért semmi engedményt nem tett magá-
nak, ha csak azt nem, hogy az istállóból beköltözött a szo-
bába, ahol az unokaöccse aludt egyedül, de hogy rendes 
ágyba feküdjön, azt túl nagy változásnak találta egyszer-
re, s így inkább a karospadot választotta: az a kemence 
mellett állt, s épp elég meleg volt ott. 

Becsukta maga mögött az ajtót, és vastag harisnyás 
lábára felhúzta a gumicsžzmát, majd végig ment a ház előtt 
a bokán felül érő  friss hóban, kihúzott derékkal és lassan, 
a fajtájabeliek mind így járnak, egészen addig a csapdáig, 
ahol eltűnnek valamennyien. A fehér fal messzire futott a 
hóban, egy helyen törte meg ajtó, amely kívülrő l záródott 
csak: félre tolta a reteszt, és benyúlt a vasvžlláért. 

Hanyatt feküdt a priccsen, még hallgatta a vonítást; az kitar-
tó volt, és közben a mennyezetet nézte. Nem feküdhetett így 
sokáig, mert .a lába ugyanúgy fagyos volt, mint az imént. A 
szeme sarkából jól látta az ablakot, anélkül, hogy arra kel-
lett volna fordítania •a fejét: az ablak a szemében tükröz ődött. 

Egyszerre csak az ablak jobb fel őli •alsó sarkából átlósah a 
bal felső  sarok irányába egy fekete pont indult, akár egy légy. 
Előbb nem is látta. jól, jégvirág kanyarodott a pont útjába. 
Majd a pont átlábalt a jégvirágon is, és ment tovább, zavar-
talanul. Most az ablak felé fordult, és jobb látószöget keresett. 

Megkerülte a házat, ugyanolyan merev járással, a vasvillát a 
kezében 

vitte, akár a puskát, leengedve, nyelével előre. Előbb a 
szénakazalhoz ment, leverte róla a havat, majd kévéket 
szakított ki a kazalból, és a hátsó ajtón át az istállóba 
hordta•  anélkül, hogy a kezével egyet is érintett volna. Az-
tán vžšszajött az előbbi nyomokon, csak most néhány lé-
péssel, tovább ment, egészen a szalmakazalig, s ott a villát 
a hóba szúrta. Csönd volt, még nem is látta a kutyákat. Al-
mot húzott, előbb kézzel, mert nem látta meg mindjárt a 
horgot.•.A horog, amellyel a szalmát szokták húzni, néhány 
lépéssel arrébb volt, a kazal oldalában. A kutyákat is ak-
kor látta meg, de azok ügyet sem vetettek rá, orrukat az 
ég .felé emelték. Amíg azt a néhány lépésnyi utat megtette 
a kihúzott szalmarakásig, a kutyák vonítani kezdtek. Dolga 
volt, nem figyelte a kutyákat, az istállóban kellett almot 
váltani. Amikor annyi szálmát húzott, hogy kétszerre ta-
lán el bírta volna vinni, a horgot visszaállította a kazalba, 
de egy lépést sem mozdult. Akkor hallotta csak meg, hogy 
a lovak rángatják a kötőféket és toporzékolnak. A vasvil-
lával a szalmarakás alá szúrt, és ismét az istálló felé in-
dult az előbbž nyomon, maga mögött húzva a szalmakupac 
jó részét. Az istállóba nem ment be, hanem csak a szalmát 
gyömöszölte be az ajtón, és látta, hogy nem csak a lovak, 
hanem a marhák is félig szétrúgták jászlukat. Semmivel 
sem gyorsabban, mint ahogy általában járni szokott, vissza-
ment a kazalhoz, csak most túlment a maradék szalmán, 
egészen a kazal sarkáig, de most is az előbbi nyomon, mert 
már járt ott, és felemelte a vasvillát. 

Egyet sújtott, egyet szúrt, 'majd várt egy kicsit. Talán 
arra várt, hogy a másik kutya elmenekül. Mindkett ő  jól 
megtermett kutya volt. De amaz nem mozdult, vonított to-
vább. Akkor még egyszer felemelte a villát, az zúgva le-
csapott; majd kihasználva a lendületet, mintha a kettő  csak 
egy mozdulat lenne, a válla alatt ezt is átszúrta. 

A lába nem mozdult. Ugyanazon a helyen állt, az el őb-
bi nyom végén. A vasvilla ágaival feltúrta a frissen esett 
havat, egészen a régi hó kérgéžg, amely még az ő  súlyát 
is elbírta. Néhány szúrással feltörte körben a hó kérgét és 
oldalt lökte, mint valami fed őlemezt, kikotort valamennyi 
kristályos havat, s a két kutyát belökte a lyukba. Majd azt 
a darab szilárd korongot visszahúzta a lyukra, a két kutya 
fölé, és elsimította a felforgatott friss havat. Mindezt a 
vasviltával. 

Csak akkor vált világossá, hogy ez ,az els ő  őzsuta. Két gida kö-
vette. Fejüket lehajtva és a földet szimatolva lépkedtek egy-
hangúan a szedercserjék irányába. Aztán jöttek a többiek, pá-
rosával, egyenként. Feketének látszottak a hóban, és ismét 
csönd volt, csak néha hallatszott egy-egy dobbantás, nagy, me-
leg szívé talán. 
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minims ■ 1 if 

— Részlet — 

V LADIMIR PUH: (elegánsan öltözött, belép) Szervusztok, gye-
rekek. Jó, hogy itt vagy, Zoran. A hippykkel kapcsolatban 
kész az a dolog? 

ZORAN: Egy hete már, hogy átadtam neked. Nancy Smith New 
York-cityből, exkluzíve a Mlade misln o1vasóinak. Uddáfor-
málják-e Amerikát a hippyk? Vagy Amerika. változtatja 
meg a hippyket? Haha, cikk a vörösökhöz. (Szünet) Az az 
ötlet a press-büróról egészen hülye, bocsáss meg, de meg 
kell mondanom, az az ötlet hülye. Nem értem, hogy Rein-
hofer miért nyomta annyira a dolgot, akármelyik őnk meg-
írhatta volna. hja lefordíthatott volna néhány anyagot... 

VLADIMIR: (tekintéllyel) Nem értem, miért nekem mondod 
most ezt. Létezik szerkeszt ői összejövetel, van lehetőség .. . 

ZORÁN: Valahogy te is Reinhofer mellett voltál. 
VLADIMIR: Nem rossz fiú az a Reinhofer. Hippyk, provokat ő-

rök, egyetemista tüntetések, mindez kissé a fejébe szállt. Ő  
például, azt hiszi, hogy a világ jövője az amerikai jobbol-
daltól függ, jellemz ő  rá, hogy a világ jövője mindig függ 
valamitől, egy cérnaszáltól, atomgombtól, valamilyen üstö-
köstől, napfoltoktól, BUCheloktól... (Az asztal körül fogla-
latoskodik) De majd kinövi. Azt hiszi például, hogy egyete-
mistáink gyűlései a szarháziak összejövetelei. 

ZORAN: Nézd, öregem, ha követed a tv-n a tokiói tüntetése-
két . 

VLADIMIR: Jól ván, emberek, hát mit akarnátók? Forraidal-
mat? Sztгбјköt? Bombákat? Hát az már kapitalizmus. Talán 
cšak nem aát akarjátok mondani, hogy itt semmiféle kü-
2önbség nincs? Ki ellen tüntetnénik mi? đnmagunk ellem? Ne 
legyetek nevetségesek. Valamilyen oknak mégis lennie kell. 

Különben  is,  az egyetemista menza tizszer fontosabb a glo-
bális jugoszláv politikánál. Nem tudjátok ti, hogy mi az 
élet. Vann а~k olyanok a fakszon, akik ,egyszer esznek napon-
ta és a vasárnapot átugorják. Ni legyünk nevetségesek. 
Most még valamiféle tüntetéseket akarnátok? (Szünet) Itt 
a szöveg, fuss át radta. Olda még nem volt? 

MARTIN: Nem. Tíz óta itt ülök. 
VLADIMbR: Odakinn gyönyörű  idő  van. A Zdenac tele söré-

nyesekkel. Ülnek a napon, mint a hernyók. Mire várhatnak? 
Godot-ra? 

MARTIN: De minden pillanatban megérkezhet (zsebéb ől órát 
vesz elő, elég szokatlan hely egy faróra számára). Igen, 
minden pillanatban. hja pontos, hja olyan, mint egy óra. 

ZORAN: Eh, hja. 
MARTIN: Egész éjjel a kongresszus anyagát másolta. 
VLADIMIR: Remélhetőleg nem feledkezik meg a klisékr ől sem. 

Ezek a kongresszusi dolgok a végletekig érzékenyek. Maks 
félt, hogy a képek nem eléggé világosak. Majd meglátjuk. 

MARTIN: Nem, nem feledkezik meg. A klisékért is be fog ugra-
ni. hja nem az olyan nők közül való, akik mindent elfelej-
tenek. És legkevésbé a kongresszusi kliséket. 

VLADIMIR: Menj már, Olja ragyogó teremtés, de nem szüksé-
ges, hogy minduntalan az ügyvédjét játszd. (Szünet) Külöи-
ben, hogy vagy? Dolgozol valamin? 

MARTIN: Gondolkozok. 
VLADIMIR: Úgy... Sokat gondolkozol? 
MARTIN: Gondolkozom. Az ablakhoz megyek, megállok és gin-
. dolkozom. Cigarettázok és gondolkozom. Bemegyek a met- 

roba, kigombolom a sliccem és — gondolkozom. 
VLADIMIR: Most is gondolkozol? 
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MARTIN: Gondolkozom. Alvás el őtt egyszerre csak elfog va-
lami, és gondolkozom, gondolkozom, istenem, csak gon-
dolkozom. 

VLADIMIR: (viccelődve) Vigyázz! Ez már sok embert tönkre-
tett. 1✓s •miről — ,gondolkozol, ha •nem vagyok túl kíváncsi? 

MARTIN: De túl kíváncsi vagy. 
VLADIMIR: (kezével mutatja) N ő? 
ZORAN: (morfondírozva) Nő? Ha nőről van szó, akkor az kur-

va. Ha Martin Horvat az államberendezésr ől gondolkozik, 
akkor az fasizmus , az emberek állatok, a reform mázli, a 
vezetők burzsujok, a focisták burzsujok, és minden id ők 
Iegnagyobb mondása a Credo quia absurdum, a konklúzió: 
jaj annak az országnak, melynek a focistái az arisztokraták. 
Eltaláltam? 

MARTIN: l n mindenről gondolkozom. 
VLADIMIR: Mindenr ől? Mert egyedül ez nem kötelez. 
MARTIN: Mert csak így lehet. 
VLADIMIR: (legyint) Persze, mindenről. Kiállsz a verandára, 

cigarettázol és kötelezettség nélkül gondolkozol mindenr ől. 
Rossz kedvű  vagy. Minden oldalról csak támadnak. 

MARTIN: Nagyapám kardja, aki valamilyen galíciai sárban 
esett el, nagybátyám, akit koncentrációs táborban öltek meg, 
apám, aki Goli otokon gondolkozott, mert éltette és isten-
ként tisztelte Sztálint, mint különben a többiek is, csak-
hogy ő  rosszul bá'jékozóidott . Minden Horvat keтnényfejű  és 
tehetségtelen politikus. 

VLADIMIR: Ezek spirituális szeánszokra való szellemek. (szü-
net) Különben mai szemszögb ől nézve, mindennek megvolt 
egyszer a maga értelme. 

MARTIN: 1;rtelem? Hogy az ember dióhéj legyen a történelem 
sodrásában, ti ezt értelemnek nevezitek? Ti ezt tartjátok az 
egyedüli lehetsеges &Eelemne~k? Ti, a haladás hű  tisztvliselői. 
Еrtelem! Hát mit mondjak nekik, azzal az értelemmel, amit 
ti a javukra irtok? Hogyan magyarázzam meg, hogy változ-
nak az eszmények , hogy romlanak az emberek , hogy meg-
halnak a hősök, és hogy hulláik egyformán gyorsan bom-
lanak minden sírban? Hogy a régi fényképek helyére újak 
jönnek, hogy új dalokat dalolnak. 

VLADIMIR; Ne idegeskedj. Ezt senkinek sem kell megmagyarázni. 
Először is magadnak magyarázd meg. Másodszor , ezek az 
emberek halottak. Ezekb ől az еnnbeгekből hamu és por 
lett. Ik, testvér , szép emlékként élnek a kés őbbi nemze-
dékben . (Szünet) Ebben az országban minden ötödik em-
ber írástudatlan, és vannak vidékek, olvashattad a VUS-
ban, ahol csak minden ötödik írástudó, érted, nem írás-
tudatlan , hanem írástudó . S te itt nekem holmi galíciai 
kardokról beszélsz. Bocsáss meg, kérlek, de ez nevetséges. 

MARTIN: A Száva-66 munkaakción történt. 
VLADIMIR: Várj, voltál a munkaakción? 
MARTIN: Épp azon a napon érkeztünk meg a Krapinske Top-

lice-i kirándulásról, mikor a nyilvánosság értesült Ranko-
vić  ügyéről. Hol voltál te a brioni plénum idején? 

VLADIMLR.: (tárcsázik) Vizsgákra készültem. Zágrábban voltam, 
hol az ördögben lehettem volna? 

MARTIN: Alkonyodott. Az els ő  pillanatban káosz-szerű  hangu-
lat uralkodott a telepen, lehet, nem olyan, mely els ő  pilla-
natra nyilvánvaló és pániknak t űnne, hanem egyfajta bels ő  
káosz. Lassan sötétedett, én a meleg földön feküdtem a ba-
rakk előtt, és hallgattam. Hallgattam. Észre sem vettem, 
hogy Ilia mellém feküdt és rágyújtott egy cigarettára. Rá-
gyújtott? Igen, emberek, ez most jutott az eszembe: ö 
azelőtt sohasem cigarettázott. (Szünet) Figyelsz? 

VLADIMIR: Igen, csak folytasd. A kimen őt keresem. Mindig 
foglalt. 

MARTIN: Akkor megfordultam, s ő  azt mondta, hogy az đreg 
majd mindent elintéz. Közlemény dörgött a tábor felett, 
senki sem szólított bennünket sorakozóra, és a zászló sezn 
kúszott le, mint minden este. Emberek mászkáltak lapítva, 
mondhatnám, csak árnyékokként. 

VLADIMIR: Halló, komitét? Vera, te vagy? Itt Vlado. Nem 
mehetek az értekezletre. Fontos munkám van. Istenemre, 
lapzárta. Jelentsd Mirkónak. Csók a homlokodra. Szia. (Só-
hait) S most folytathatod. 

MARTIN : A kommunisták kijöttek a barakkokból, és zárt érte-
kezletre gyülekeztek. Mindenki tudta, hogy most valami 
lényeges történik. Ez nyilvánvaló volt. Valójában ez a po-
litika. Kihívnak-e bennünket az utcára? És ki fog bennün-
ket az utcára hívni? ftélkezní fognak-e felette? (A közönség 
felé) Tehát elnökölni akart? ls mindannyiunknak volt egy 
dossziéja. S atombombát is akart? Fel fogják akasztani? 
(Szünet) Látod, Vladimir, ezek azok a kérdések, melyek té-
ged érdekeltek. Ezek azok a kérdések, melyeket ti alapo-
san megvitattatok az értekezleteken. Engem abban a pilla-
natban mindez nem érdekelt. Keresztbe font karokkal fe-
küdtem a meleg füvön, és az árnyékokat figyeltem. 1Jn tud-
tam, V1adIm'ir, hogy gaz ítélet lényegtelen. Figyelsz? 

VLADIMIR: (feltekint egy kézirathalomból) Figyelek, figyelek, 
csak folytasd, ez nagyon érdekes. 

,MARTIN: Reggel minden olyan volt, mint tegnap. 
VLADIMIR: Várj, miért nem írod ezt meg? 
MARTIN: Mert nem jelentetnéd meg. 
VLADIMIR.: Ne bomolj. Ha értékes lesz, megy. A min őség a 

fontos, érted? Különben az ügy már rég lezárult. 
MARTIN : Melyik ügy? 

KONCZ CSABA: FOTOGRAFIKA 

VLADIMIR: Hát, a Rankovi ć-ügy. Most te is úgy használod, 
mint a hazai reakció. De folytasd,ugy Tatszik, félbeszakítattam 
nagyon is érdekes visszaemlékezéseidet. 

MARTIN: Reggel munkára mentünk. Nagyon öntudatosan vi-
selkedtünk. iint soha azel őtt. És ,ügy énekeltün;k, mint soha 
addig. A tábortól jó félórányit meneteltünk. Ez id ő  alatt 
rengeteg dalt el lehet énekelni. Nem is gondoljátok, hány 
dalt el lehet énekelni fél óra alatt. A tábortól az épít őhelyig. 
És én csak egyet vártam. Azt, amelyikben ez a két sor van: 

„A Srbija sivog ptića 
Aleksandra Rankovi ća." 

Tudniillik, sorba veszik a hősöket. És mikor azt kellett éne-
kelni, hogy „A Srbija sivog pti ća", hirtelen csend lett. Nem 
tudom, iki kezdte el az „Oh, when the saints"- , „Mikor a 
szentek menetelnek"-et, de ez már másik dal, ez már nem 
ugyanaz a dal. És senki nem dalolta többé: hogy: „A Srbija 
sivog ptića", s ezzel pontot is tettek az ügy végére. 

VLADIMIR: Nézd, ha nem ismernélek, mindenre gondolhatnék 
most. Éл , becsületszavamra , nem értem, mit akarsz . Pontot 
tettek, és mi van vele? Mindig is léteztek ilyen krízisek, és a 
párt utána mindig csak er ősödött. (Szünet) Nem tudom. 
mit akarsz, Martin, de egyet tudok: ha komolyra fordulna, 
te mondanád elsőnek: kérem, uraim, én csak művész va-
gyok. Nekem ehhez semmi közöm. Én novellákat írok. Igen, 
elmenekülnél valamilyen egzotikus tájakra azt kiabálva, 
hogy: „Minden relatív", és önök, uraim, önök is csak relatí-
vek. Vagy : engem az emberi egzisztencia alapkérdései érde-
kelnék, nagy „E"-vel, az ember a keresztúton, a reneszánsz 
embere. Némi különbség, uraim. Еs ki kap akkor a fejére? 
Martin Horvat? Nem, Martin Horvattól disznóságokat vár-
nak, elvárják, hogy morogjon. Különben ki is morogna? Az 
ő  köpetei jószívиel fogadtatnak a szabad gondolkodás és saj-
tó nevében. Martin Horvat? Nem, kedvesem, hanem Vladi-
mir Puh. Еn. 
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ZORAN: Ezt magyaráztam neki fél órán át, miel őtt te jöttél 
volna. đ  egyes dolgokat egyszerűen nem akar megérteni. 
(Sіünet) 

VLADIMPR: Nézd, ha dilemmáid vannak, ha már politizálni 
akarsz, ha úgy gondolod, hogy téves úton járunk, tessék. 
gyere a Szövetségbe. Elsőként ajánlak. A te helyed úgyis ott 
van, már régen várnak... 

а\:АRТ  N: Várnak ... engem? 
VLADIMIR: A komitéVJban beszélgettünk rólad, ugye, Zoran? 
Z'ORAN: Igen, az emberek úgy gondolják, hogy eddigi munkás-

ságoddal kiérdemelted. 
VLADIMIR: Végtére mit is akarnál? Mercedest küldjiiwk vörös 

rendszámtáblával? Meghívót? Mit? (Szünet) Igy a te id őn-
kénti villanásaidnak, a te. értelmi megfigyeléseidnek a hala-
dásról nincs semmi értelmük. 

MARTIN: Nincs ... értelmük? 
VL 	R : Természétesen. Hogy képzeled te il magadnak a 

pártot? Mint a gerinctelenek gyiilekezetét, akik csak arra 
gondolnak, hogy hogyan építsenek medencéket és villákat? 
Mit tudsz te a pártról? A te tiltakozásod is elnyerhetné sú-
lyát és értelmét. 

MARTIN: Ó, az értelem. Mitől vagytok annyira biztosak, hogy 
ez az egyedüli értelem. Hát Rankovi ć  nem volt valakik szá-
mára ugyancsak fogalom? Hát nem voltak emberek, akik 
hittek benne, akiket, ha akarjátok, fe1üitetett? S hogyan ma-
gyaгбzható most a romlottság, az ideálok id őlegessége? 1 r-
telem, legalább egyszer mondjatok .valami határozottat er-
ről az értelemről. Oly kevés töprengést, oly kevés kétke-
dést l tok bennetek, hogy elfog a rettegés. Hogy lehettek 
biztosak abban, hogy a kép már holnap nem váfitozik? Mi 
tesz annyira bíztonságossá benneteket, benneteket, akik.  ma-

. gбіхtu]ајdonkёnt birtokoljátok a forradalmat és a folrádal-
miság~t? Akik olyan jó viszonyban vagytok az eseményék 
értelvel? 0, istenem, magyarázzátok már meg ` egyszer, 
hogya sikerül ennyire kizárólagosnak lennetek? 

VLADIMIR: Hallod, vigyázz, mit beszélsz. E handabandázásért 
nem fbgják ugyan fejedet venni, mert azt eltompította kis-
sé a kispolgári szemlélet. Düsseldorf tárt karokkal várna. 
(Szünet) Nem vagyok én semmiféle forradalmár, lehet, hogy 
ez az igazság: Én csak egy ifjúsági lap, a Mladia misai szer-
kesztője vagyok, a fő- és felelős szerkesztője. Engem nem 
érdekel,\hogy mit fecsegnek a Reinhoferek, a Horvatok és 
mit tudóm én még kik. Engem alapom érdekel. Nem tör ő-
döm a nagy szavakkal és a te ködös kérdéseiddel. Az is  gin-.  
dini. hogy élegendő  ,anyagot kaparjak össze. 

MARTIN: De még mennyire, a provdkálókról, a beatnikekr ől, Vi-
etnamról, Ílj-Guineáról, a miniszoknyáról, ; ,Vajon a mini-
szoknya ugyanakkor mini erkölcs is", ez most a kérdés. 

ZORAN: (nem követte a beszélgetést) Minierkölcs. Azt gondo-
lom, bögy nem. Miért? 

VLADIMIR: Ez már az én dolgom. Te azt gondolhatsz alapról, 
amit akarsz, de tény, hogy te ebiben a lapban jelenteted 
meg elbeszéléseidet. is iđyemekből, mint te, sok van, Mar-
tin. Több száz. Mindazok, akik képesek úgy-ahogy megfo-
galmazni. egy. horvát házi feladatat.. Rs néked ma szükséged 
van  ránk, ilyen farizeusokra, mint mi vagyunk. Ha majd 
egyszer nemzeti nagyság leszel, ami mély гeggyőzodésem 
szerint csak a körülményektől és .a minden és mindenki elleni 
zúgolódástól függ, és legkevésbé a tehetségt ől, akkor lehet, 
hogy nem lesz ránk többé szükséged, de ma még, Martin, te 
nem vagy nemzeti nagyság, vagy azt gondolod, hogy igen? 
Hát ezért mondom, nem érdekel, hogy mit fecsegnek holmi-
féle Reinhoferek, mert az mindörökre csak fecsegés marad, 
és ki is figyelne rá. Hát hová jutnánk? 

ZORAN: Csak ne vitatkozzatok. Amint összetalálkoztak, meg-
kezditek a vitatkozást. Hát legyen bennetek egy kis irgalom, 
kín hallgatni benneteket. Engem rбg egy óra üldögélésért 
fizetnek ebben a lyukban, és .azt ledolgozom, de ezt a tor-
túrát már nem vagyok köteles elviselni. 

MARTIN: (előveszi karóráját) Most van  az időpont, mikor az 
apám jut eszembe. Látjátok, a köxtizlmények egész szövevé-
nye fonódik apám, Ivan Horvat emléke köré. 41-t ől harcolt. 
A te öreged is 41-től harcolt? 

VLADIMIR: Igen. 
MARTIN: Nagyszerű.Igyatok meg egy pohárka kurvácskát apá-

ink enmlékére, .akik 41-től harcoltak. 
VLADIMIR: Illetlenség így beszélni az emlékekr ől. 
MARTIN: Illetlenség? мég ez a legkevésbé illetlen. Aldozzunk 

tehát rövid visszaemlékezéssel apáink tiszteletének. Azokról 
sem feledkezve meg, akik tévedtek. Mert voltak ilyenek. A 
puskacső  másik végén. Horvátok és szerbek. És ne mondjuk 
most, hogy ők nem voltak apáink. A kommunisták egész 
nemzedéke nevelkedett 'az Oroszország és a Sztálin iránti 
szeretetben. Sztálin az isten, ,Sztálin az emberiség békeszeret ő  
részének a megmentője, a nemzetközi proletariátus vezére és 
tanítója, Sztálin-Mózes, Sztálin a tévedhetetlen dialektika 
megtestе5ítője. Apáink a tűzbe mentik az ő  nevével, és 
mindegyik feláldozta volna életét az ő  életéért. . 

VLADIMIR: Sztálin, Sztálin, Sztálin. Ez tipikusan kispolgári, 
sartre-i nézet. Sartre, ha megemlítik el őtte a szóoializmust, 
mindjárt Sztálin гa gondol. Engedd meg, ma kissé inеgis nds-
képp van. Az oroszok is kidobták a Mauzóleumból. Engedd 
meg, . mégiscsak túlléptünk Sztáцnon. 

MARTIN:  Hogy kidobták a Mauzóleumból, annak jóformán sem-
mi jelentősége. 

VLADIMIR: Semmi jelentősége? Tudod, hogy miket beszélsz? 
Nincs jelentősége. Tudod, hány ember várakozik naponta a 
Mauzóleum előtt? Ez egy új vallás. 

MARTIN: Igen, a világon rengeteg a mítosz és a mauzóleum. 
Hát hogy válasszuk, ki az igazit? 

VLADIMIR: Bócsáss meg azért, amit mondani fogok, de ez tipi-
kusan kispolgári felfogás. Tehát minden változó. pe én 
őszintén hiszem, érted, hogy m;eg фaláltam az igazit. Te vi-
szont állhatatosan arról igyekszel meggy őzni, hogy az én el-
kbtelezettségecm hamis. Hogy köpönyegforgatás'ból, anyagi 
ókokbóL vagyok tagja a városi komitétnak. (Szünet) Korai 
még, kedvesem, az én számomra, hogy valamit is köpönyeg-
fórgatás céljából csináljak. 

MARTIN: Tehát kispolgári vagyok. Aki kispolgári szemszögb ől 
vizsgálja a dolgokat, az akkor már kispolgár. Ktilönben ki a 
kispolgár? Egyébként hallgasd, inti is történt ,tovább Sztálin-
nal. Valójáb:am, Sztálinnal semmi sem történt. Semui гi más 
nem töróéaгΡt vele, mint hogy kidobták a Mauzóleumból. S ez 
mindenkivel megtörténhet. Apáink nemzedékének Sztálin 
volt a fogalom, ma tudjuk róla, hogy ham гΡisítvány. De az 
álfogalom valódiként prasperál. Ez abszurdum. 48-ban még 
azt kiabálták: „Éljen a nemzetközi proletariátus vezére és 
tanítójia, Joszip Viszarionovity Sztálin". Kés őbb úgyanezért 
a Gn u  . otokra vitték. Goli otokon pedig ,egyáltalán nem 
kiabálnak, ott egyáltalán nerce énekelnek. Esetleg ' gondol-
koznak a mediterráni napon. Mi történik az ideálokkal. 

VLADIMIR: Goli otok a te rögeszméd. Ez üldöz. Egyáltalán, 
nektek mindig úgy tűnik, hogy valaki üldöz benneteket. Ül-
döztetés, kínzás. E nélkül félemberek vagytok, lehetetlenek, 
papírjaiitok gyengébben érvényesülnek külföldön. Еs szeren- 

‚ 	 сѕёtlеnzбgеtеkге  senki sexe üldöz benneteket. 
MARTIN: És hogy magyarázzuk unóst meg azoknak, aki Mitro-

vicán szenvedtek és nevét ismételgették ,az akasztófa alatt, 
hagy magyarázzuk most meg mindazoknak a — fogalmat? 
Én az érterem ellen harcolok, mert holnap maribebizonyít-
ható, hogy hamis. 

VLADIMIR: Ebben az esetben, úgy hiszem, azok számára, akik 
az értelem, az értelmesség és az érvek ellen harcolnak, 
mint ahogy mondod, léteznek .külön intézmények, ahol 
nyugodtan elszórhatják ürüléküket, és léteznek olyan embe-
rek is, akiket csak azért fizet a társadalom, hogy az ilye-
nekkel foglalkozzanak. (Szünet) 

ZORAN: Azt hiszem, tévesen állítod be a dolgokat. A sztálini 
valaha nem is volt hamis. 

MARTIN: De ki határozza meg, hogy melyik fogalom hamis? 
Mikor válik hamissá? Érts.ték már meg egyszer, minden 
törekvésünk arra irányul, bogy értelmet adjunk önma-
gunknak. Mindannyian azok szeretnénk lenni, akik nem 
vagyunk, és nem is lehetünk. Egy szelvény .a mosóporban. 
A masóporok a ti boldogságtok, mert megjnztalmaznak ben-
neteket. Мбgiѕ  nyilvánvaló, hogy a mosóporok nem lehetnek 
a mi boldogságunk. Ennek ellenére mindannyian  ilyén mo-
sóporba mártott szelvények vagyunk Olyan kis forradal-
márok, lakik a komitétakban üldöigélnek és az Iskolai szünid ő  
meghosszabbításáért harcolnak. Figyelsz rám? 

VLADIMIR: (ismét felpillant egy kéziratcsomó mögül) Figyelek. 
De az istenért, nyugodj már meg. Ez a hangnem varra kész-
tet, hogy megkínáljalak egy pohár vízzel. 

MARTIN: És Eti most az értelemről beszéltek nekem. Beletemet-
kezve papírjaitokba, a minigolfról és holmiféle combokról 
elmélkedve. Az ördögbe is, semmi kifogásom a combok 
ellen, csakhogy azok nem rendelkezhetnek azzal a jelent ő-
séggel, amit If  adtok nekik. S hát mit üondják most a nagy-
bátyámnak, akit egy koncentrációs táborban végeztek ki? 
Téged azért öltek meg, hogy autóm legyen, s muzsikusok-
ról firkálhassak, akik balerinák fenekét bámulják süly-
lyesztők sötétségéből? Hogy békésen játszhassunk politikát? 
Hogy minigolfozva élvezhessük a Salata friss leveg őjét? 
Meg kell fosztanom attól az értéktől, amellyel ti ruháztátok 
fel, őket, mert nem hiszem, hogy ő  az ország jó futballhír-
nevéért halt volna meg. 

VLADIMIR: Leegyszerűsíted a dolgokat. Ilyet soha senki nem 
mondott. A háborúnak vége, azok az emberek elestek. Em-
lékművet emeltünk nekik. >s neked is emelni fogunk egy 

. emléknгΡűvet te is rá fogsz szolgálni a saját emrékm űvedre, 
nekem elhiheted. ‚Csak .így _folytasd, ilyen hévvel. Autód 

. lesz. és .víkendházad, nem ellenkezélsokáig. 
MARTIN:. Ti  úgy gondolod, hogy a foxmadalmiságot egy autó 

kimeríti? Én mégis drágább vagyok valamivel. 
VLADIMIR: Az emberek mindenre vágynak, az éretne, a fut-

ballra. Később lehet, hogy megint eljön majd az idő, ami-
kor visszatérünk a hősökhöz. Ezzel egyetértesz legalább? 
Egyáltalán egyetértesz te valamivel is? (Szünet) Jó, térj a 
tárgyra. Valójában mit is akarsz t őlünk? 

MARTIN: (mogorvám hallgat) 
VLADIMIR: Semmit? Szép. Órákig kinozol bennünket, ha jól 

értem, kissé Don Quijote-i, absztrakt, megkésett forradal-
miѕágoddal, de mikor megkérdeznek, hogy konkrétan mit 
akarsz, nem vagy képes egy szót is szólni. 

ZORAN: Hagyd. Látod, hogy az idegösszeroppanás határán 
mozog. 

MARTIN: Semminek sem mozgok a határán, édes uraim. ÍTj-
ságíró urak, művészek és önigazgatók. 

PODOLSZKI József fordítása 
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A nemrégiben megindított zágrábi szín-
házi folyóirat, a Prolog, tette közzé eln ő  
számában Slobodan Šnajder, az egyik leg-
fiatalabb, de máris kivételes figyelmet 
érdemlő  horvát író Minigolf cím ű  drámá-
ját. A dráma dramaturgiai szempontból 
nem számíthat különösebb érdekl ődésre. 
legfeljebb azzal a szokatlan írói „fogás-
sal", amivel az els ő  felvonás realisztikus 
dialógusait viszi át a második felvonás 
fantasztikumába: az els ő  felvonásban 
1VIartin Horvat egyik közlésre váró, de 
nyílt aktivista tartalma miatt „politikai 
problémát" okozó novellája körüli vita 
során mutatkoznak meg a szerkeszt őség 
munkatársainak emberi és etikai arcvo-
násai. Amikor a vita tet őpontjahoz érke-
zik átlepünk a második felvonásba, a szó-
ban forgó novella világába. Dramaturgiai-
lag tehát két szintje van a drámának: 
egy realisztikusabb, mintegy a közvetlen 
hétköznapot, a mindennap összeütközé-
seit és dilemmáit közl ő  első  felvonás és 
egy artisztikusabb, az el őző  dilemmákat 
áttételesebben, „művészibb" eszközökkel 
felelevenítő  második felvonás. A dr "ama 
két szintje között bels ő  kapcsolat van, 
Šnajder ügyesen építi az els ő  felvonás 
alapjaira a második felvonás költőibb vi-
lágát. Tekintet nélkül az „ügyes kéz" 
látszólag eredményes munkájára az els ő  
felvonás jelentőségehez viszonyítva a má-
sodik felvonás minőségile,g alul marad. 
Feltehetőleg a két felvonás közti min ő -
ségi eltolódást az okozta, hogy az els ő  
felvonás aktuális emberi dilemmái sok-
kal közvetlenebbül, szervesebben hatnak, 
mint a második felvonás álomszer ű  artisz-
tikuma. Meglehet, színpadon a második 
felvonás jól egészíti majd ki az els őt, kü-
lönösen a vizuális élmény és hatás szem-
pontjából. 

Akkor viszont amikor aszó erejét mér-
jük a drámában, akkor, amikor a kimon-
dott szó csak jelentésével, nem pedig é1 ő-
szóként hat, akkor, amikor a drámát a 
mondatokban kell megéreznünk a mozgás 
és az arcjáték segítsége nélkül, akkor 
amikor a dráma olvasó-élmény a színpad 
vizualitása nélkül, akkor az els ő  felvonás 
drámaian sűrítettebbnek tűnik az oldot-
tabb második felvonásnál és így érdek-
lődésünk is elsősorban az els ő  felvonás 
jelentésénél és értékeinél ragad le. 

A drámaian sűrített, közvetlenebb els ő  
felvonásban két magatartás-forma ütkö-
zik meg: Martin Horvaté, a fiatal novel-
listáé, aki aktív létezésnek tekinti írósá-
gát, tehát felelo"snek érzi magát azért, ami 
körülötte történik, amit lát és megfigyel, 
valamint Zoran Kraljevi ćé, aki az irodal-
mat elzárkózásnak tekinti és nem érdek-
lik az élet ún. konkrétumai, eseményei. 
A magatartás-formák megütközésének van 
még egy, véleményem szerint, az els őnél 
jelentősebb változata, mégpedig az ami-
kor Martin Horvat aktív íróságát a poli-
tika felé vetíti ki, és amikor összeütkö-
zésre kerül sor közte és a Mlada misao 
című  ifjúsági lap főszerkesztője, Vladi-
mir Puh között. Igazi intellektuális jelen-
tését a dráma itt kapja meg, ebben az 
összeütközésben. Martin Horvat lehetsé-
gesnek tekinti a demonstratív politikai 
angazsáltságot az irodalomban, lehetsé-
gesnek tekinti a robbantást :mint emberi 
tevékenységet, az ő  álláspontja a nonkon-
formistáé, azé, aki élni akar a korával, ak-
tív, kritikai viszonyt alkar kialakítani a 
legnyersebb, legizgatóbb és legaktuáli-
sabb politikai és társadalmi tünetekkel. 
Ugyanakkor elvet mindent, ami látszat-
tevékenység, ami csupán az írott, vagy 
íratlan törvények által szavatolt, megen-
gedett tevékenység, mindent amit a mi-
ni'golf groteszk szimbolikája fejez ki: a 
szorítóba és járomba kényszerített és a 
járomban magukat nagyon is otthonosan 
érzđ, minigolf-szemléletű  fiatalokat, akik 
politikai tőkét kovácsolhatnak azzal, hogy 
hosszú hónapokig harcolnak a középisko-
lai nagyszünet öt perccel való meghosz-
szabbításáért... 

A Minigolf tehát nyilván a kis érde-
kekkel, az „apró" tevékenységekkel való 

tóth emil 

minigol, 
avagy 

mit Nell 
tenni? 

szembeszállás, vagyis a látszat-tevékeny-
ség, a látszat-elfoglaltság, a látszat-poli-
tika .bírálata. A b гбá at az „új típusú" an-
gazsáltság színtjér ől hangzik el. Ennek az 
új típusú angazsáltságnak a célja, hogy 
az embereket rákényszerítse a gondolko-
dásra. Martin Horvat ezt így fejezi ki: 
„Amit én akarok, amit én kívánok csak 
annyi, hogy legalább naponta egyetlen 
percig gondolkodjatok, akár a vécékagy- 

1 6  felett is, hogy .gondolkodjatok tekintet 
nélkül a befektetett erőfeszítésre, tekin-
tet nélkül az értekezletre, ami el őttetek 
van ..." Martin Horvat a gondolkodást 
alapvető  emberi tevékenységnek tekinti. 
De nem azt a gondolkodást, amely az 
apró tevékenységekre és a látszatokra vo-
natkozik. Nem is azt, ami bárkit ől elta-
nulható. Azt sem, ami a fondorkodó, a 
számító gondolkodasa. Martul, ba a gon-
dolзkadás•t alaipvető  tevékenységnék veszi, 
akkor a gondolkodáson a való akciót érti, 
azt, amely tudatos és koncipiált, azt a 
gondolkodást, amely a minigolf-szemlé-
letűek számára bűn. Egyszóval, a gondol-
kodás Martin Horvat számára a világhoz 
való aktív viszonyt jelenti és azt a lehe-
tőséget, hogy az ember cselekedjen. A 
gondolkodás ilyen értelemben természet-
szerűbben bíráló gondolkodás, és éppen 
ezért az ellenfelek, vagy azok számára, 
akik ezt nem értik, gyanús, bűnös tevé-
kenység. Martin Horvat abban a környe-
zetben amelyben  61, a szerkesztőségben, a 
szerkesztőkhöz és a munkatársakhoz való 
viszonyában éppen ezért, a gondolkodás 
kényszere miatt, gyanús. Osszetűzéseit és 
replikáit is ez a gyanakvás •határozza meg: 
ha a szemölcséről ír novellát, mely „a 
sejt hazug élete", akkor a f őszerkesztő  
valamiféle ,szimbolikus szemölcsök" után 
kutat, tehát gyanakszik. Ez a gyanakvás 
veszi körül Martin Horvatot, ez a gya-
nákvás határozza meg bizonyos értelem-
ben a lázadását is: a kisszer űség mindig 
gyanakvással van teli és sohasem nyug-
szik meg addig, amíg bármilyen módon is 
meg nem találja a gyanakvás „okát" --
a szemölcs szimbólumát. 

Martin Horvát gondolkodó-aktivitásá-
ban nincs megalkuvás, de nincs irgalom 
sem. Angazsálódni, vásárra vinni a testet 
és a szellemet, de nem apró ügyekért, b-
гбlni mindazt, ami vakmozgás, elítélni 
azokat a jelenségeket, amelyekben nincs 
indulat és nincs intenzitás — ez a Mini-
golf etikai platformja, és err ől a plat-
formról indul, sajnos már eleve Don 
Quijote-i harcába Martin Horvat. Miért 
tűnik hiábavalónak ez a harc? Els ősorban 
azért, mert a szóban forgó szerkeszt őség-
ben, a szerkeszt őség munkájában van né-
mi demokratizmus, mégpedig a demokra-
tizmusnak egy prostituált változata: Mar-
tinnal szemben elnéz őek azok, akik ellen 
lázad, engedélyezik a lázadását, és nem 
fenyegetik közvetlen megtorlásokkal, s őt 
akkor, amikor látszat-veszélybe kerül, 
amikor érte jönnek az elmegyógyintézet 
emberei, védelmezik is. A szerkeszt őség 
tehát lehetővé teszi Martin lázadását, 
megengedi a bírálatot, de mégsem vál-
tozik meg. Nyilván, ennek a helyzetnek 
a felismeréséb ől fakad Martin Horvatnak 
az a követelése, hogy gondolkodjanak... 

&lo~bodan Šnajder műve ilyen értelem-
ben a dráma kritikai angazsáltságának 
kérdését és lehetőségét veti fel. Sőt, ha 
úgy tetszik, a dráma politikai angazsált-
ságáét is felveti. Mennyiben lehetséges, 
hogy a dráma kiszabaduljon az esztétiz-
I us ingoványából, hogy az ún. nagy, általá-
nos emberi kérdéseket a konkrét, a jelen-
ben definiált, telhát valóságos és létez ő  di-
lemmák váltsák fel? A kérdésre a Mini-
golf pozitív választ ad, mint ahogy pozitív 
választ adott a Sterija-Játékokon bemu-
tatott Primož Kozak Kongresszus cím ű  
drámája is. A Minigolf megadta a választ 
a címben feltüntetett „mit kell tenni?" 
kérdésére is. 

Vladimir Puhnak, a lap főszerkesztőjé-
nek arra a patetikus közlésére, hogy „Fo-
galrnunk sincs róla, miként szenvednek 
azok az emberek, Jesenieén, a nagy kohók 
mellett ..." Martin Horvat így válaszol : 
Fogalmunk sincs róla, és soha nem is 

lesz fogalmunk róla, ha az életünk végéig 
minigolfot játszunk". A gondolkodás mint 
alapvető  emberi tevékenység, a gondol-
kodás mint akció teszi lehet ővé, hogy 
mindenről fogalmunk legyen. Ha ezt fel-
ismertette velünk, akkor a Minigolf kri-
tikai angazsáltságával, demonstratív láza-
dásával elérte célját. 
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szerdahelyi edit гл  anionion 

Mintha ,Antonioni egy alkotói módszert 
akart volna igazolni. Mintha egy folya-
mat kristályodási pontját dokum'entálná. 
Mintha a gépi programozás logikájával 
szeretné a módszert megfogalmazni. Mi e7 
a módszer? A nagyítás. Miért „nagyítás 
a Nagyítás"? Mert .a legbrutálisabb, ha 
akaróm, a legpuritánabb könyörtelenség-
gel koncentrál egyetlen alapkérdésre. A 
kérdésfeltevés szigorúsága, a megválaszo-
lás zártsága egy öntörvény ű  képi világgal 
kornponálo'dik a Nagyítássá. Nagyítás, 
mert egy fényképészt a nagyítás közben 
látunk. Nagyítás, mert alaptézise, hogy a 
látszat mögött a lényeget csak nagyítva, 
belülről ismerhetjük meg. Egy mű, amely-
nek első, konkrét jelentés-világa a nagyí-
tásra épül, s amelynek legáttettebbb síkja 
a művészet „nagyítás"-módszere. . Ett űl 
Antonioni filmje egy hibátlan belső  lo-
gikájú intellektuális játék, egy sikerült 
allegória maradna. aVltalikatássá, szirnbó-
lumrná azáltal válik, rogy Antonioni a 
maga nagyított világát körülveszi az alig 
felvillanó, nem nagyított világokkal. Az 
ad absurdum vitt absztraktciós módszer-
rel állandóan szembeszegzi a minden mód-
szernél gazdagabb valóságot. Az egyetlen 
főszereplő  kinagyított élethelyzetét állan-
dóan ellenpontozza. A művész-barát alak-
jával felvillantja a másfajta emberi-mű-
vészi magatartást. Kinagyít egy n ői arcot, 
egy helyzetet, felfed egy gyilkosságot. 
Megmutat egy másik arcot, amit nem na-
gyít ki, a nézore bízza a továbbgondolást. 
Idillben láttuk, a barát szerelmét, az oda-
adás ipillanatában, s- közvetlenül. utána 
ugyanazt az arcot a fószerepl ő  előtt, felé-
vonzódva, elbizonytalanodva. Milyen 
szakadékát rejti ez 'a . nem nagyított .n ő i  

arc a festő-barát látszólag zavartalan 
életének? Ott is tragédiák rejt őzhetnek az 
idill mögött, ahol megelégszünk a lát-
szattal, és nem „nagyítunk" — figyelmez-
tet .Antonioni. 

Milyen ember a kinagyított, nagyító 
fényképész-főszereplő? Teljes ember, aki 
mindent végig csinál. Megszállottan viszi 
a fényképezőgépét, olyan intenzíven dol-
gozik, ahogy más ember szeretkezik. Tud-
ja, mit •akar, miért él. Lóbálja a fényké-
pezđgépét, mindent oly görcs nélkül, ter-
mészetesen csinál, hogy közben a pilla-
natóknak is odaadhatja magát, nem kell 
meneküljön előlük, nem kell féltse tőlük 
az életét. A menekülés csak a gyenge em-
bernek kell, aki úgy érzi, elveszik, ha 
élete minden pillanatát nem rendeli all 
az elveknek, a felettes ennék, bels ő  pa-
rancsnak, mert választania kell „alkotói" 
lét és „színes" lét között. Antonioni fény-
k€ipésze nini lett a „kis szinesek" iközött 
kis színes, mert végigcsinálta mindazt, 
amit a hivatás nélküli átlagember. Kábí-
tószert szívott, dezsessz őrületbe esett, ei-
ragadtak a n ői testek, mindaz, ami a hi-
vatás nélküliek mocsara, s közben egyér-
telműen és elementárisan alkotó maradt. 
Nem tette görcsökkel szegényebbé magát 
a piti-lét örömeitől, sőt, ellenkezőleg, az 
alkotó-létét tette gazdagabbá, azáltal, hogy 
a pillanatot is megélte. A fényképész 
másik ,,teljes ember vonása, hogy egy-
szerre művész és :mesterember, alkot és 
pénzt keres. Kellemesebb ugyan a herme-
tikus művész-lét, de akkor talán az ember 
előkelő  dilettáns marad, az igazi alkotás-
hoz meg az is hozzátartozik, hogy a per-
cek-órák-napok nem készen . kaphatók, 
fanem. küzdeni kell értük. El kell lopni a  

reklámfotó-modellnéző  hajszából, ha fel-
rebbenés közben ,galambokat akar elkapni 
lopnia kell azt a fél órát a nyugodalmas-
kís'érteties-iszonyatos parkhoz, amelyben 
a hangulat az első  perctől kezdve csak 
ahhoz hasonlítható, ha az ember írás-
alkotás közben önmagával szembesül. 
Nedves, sötét, bizarr, egzaltált színek, a 
Styx folyó partja lehet ilyen, embernél-
küliség, idegenség, a halál jelenléte. Nem 
idillikus —, fenyeget ő, félelmetes, az első  
perctől. Az ember néz farkasszemet ön-
magával. 

Az én vörös hajú angol fényképészem, 
aki kiválik a többiek közül, leválik róla a 
reklámfoto-pillanat-létiben emberekre kö-
vült álarc, mert a hivatás és a megisme-
rés szenvedélye tüllendíti -a látszatvilágon. 
Igazi szenvedély ez, nem harmonikus-idilli 
megelégedettség, mint a film egyik epizód 
szereplőjénél, a festőművész ;barátnál. Ő  
is alkotó ugyan, de a megismerés szenve-
délye hiányzik belőle. A hangulatok;  
amelyeket a képei sugallnak, nem fordít-
hatók le a valóság lényeg-nyelvére, dol-
gozószobája, tompa-puha fényeivel, szí-
neivel, nem tágul az emberi megismerés 
-vegykonyhájává, mint a fényképész csu-
pasz fehér falai, amelyre a sorban kina-
gyított fotokat függeszti, lázasan kereste 
az összefüggešeket. Nem a produkciót mi-
nősíti Antonioni, hogy a fest ő  vagy a 
fényképész, művészete ° az „igazi"-e. A 
rendező  a morális kérdést „nagyítja" ki :  
az emberi magatartás áll a ' középpontban. 
A fiatal nő, a festő  szerelme, a fényké-
pész kutató szenvedélye felnagyította 
kockákban és a fest ő  pontokból, tónusok-
ból- álló képeiben az azonosságot látja. 
hiszen egyikről sem lehet tudni, mit áb- 
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rázolnak. Látszólag valóban azonosak a 
fényképész absztrakcioi és a festő  abszt-
rakciói. De figyeljük a genezist. A fest őt, 
aki a barátságos otthonban az ecsettel 
lazán rakja fel a színeket, hátralép, ellen-
$rzi az összhatást, beszélget közben a 
fényképésszel, és láttuk a fényképészt, aki 
mániákusan indul el a nyomon. Mi a 
nyom? Egy dúlt arcú fiatal n ő , akinek az 
arca nem :harmonizál a fényképezett sza-
rehni jelenettel . Miért ez a disszonancia 
idill és női arc között? Aki ért ő, az ért 
egy ilyen tekintetből. A nyom? Egy te-
kintet, amely mereven kibámul a képsík-
ból. A fénykép "esz a tekintet nyomán, a 
lombok közt felfedezni vél egy revolvert, 
a revolver feltételezhető  irányából a nő  
lába előtt egy foltot. Mi ez a folt? Ennél a 
foltnál csődöt mond a kutató-teremt ő  em-
beri értelem , ez az a pont a megismerés-
ben, ahol vissza kell térni a gyakorlat-
hoz, az elvont logikai formát szembesíteni 
kell a valósággal . Az összefüggéseket egy 
bizonyos pontig felfedezheti az intiutív 
logika, de végleges eredmények csak a 
valóságra való visszautalás után derülhet-
nek ki. Olyan az emberi megismerés, 
mint a detektívtörténet. A különböa ő  
intuitív-logikai folyamatok révén felfe-
dezett homályos semmi, differenciálatlan 
folt jelenléte •után a gyilkosságot akkor 
fedezi fel, amikor a fényképész a k ёрet-
műalkotást szembesíti a valósággal. El-
megy éjszaka a parkba, és felfedezi a ho-
mályos semmit , a hullát. Ez az a punctum 
saliens, ahol Antonioni rangsorolja a két 
művész emberi -művészi magatartását. A 
festő  képei az elmosódott bizonytalan 
hangulatoknál maradnak, a fényképész 

absztrakciói egy bizonyos ponton túl szem-
besíthetők a valósággal, sőt, annak 16-
nyében nyerik el tényleges értéküket, 
értelmüket. Az az igaz m űvészi .megis-
merő  módszer, amelyet a valóság igazol 
— mondja Antonioni. Ha ezt a művészt. 
a fényképészt, elragadja a látszatvilág, az 
ütő  és labda nélküli kísérteties tenisz-
meccsben hallani véli ő  'is, mint a fehé г  
arcú nézők, az ütések koppanását, lehajol 
a fényképezőgépért, lóbálja, továbblép, 
túllép a földhözragadtság szűk horizontú 
bűvös körén. Hivatása, megismerő  szen-
vedélye túljuttatják a pillanat-mocsara-
kon, láthatatlan hidakat adnak alá, ami• 
lyekkel átívelhet a perceken anélkül, hogy 
perc-emberke mamadne. A laza mozgásní, 
vörös hajú fényképész kiválik a többiek 
közül. De vajon maradéktalanul „ember-
szabású"-s ez a különbözés? Ohatatlanul 
megfogalmazádik bennünk ez a kérdés, 
amíg elnézzük abban a magányban, ame-
lyet a munkaszenvedély ró rá. A reklám-
fotós munka 'közben tárggyá változik kö-
rülötte a külvilág. De hol maradnak a 
munkán túl a társak, barátok? Rideg te-
lefonbeszélgetések, üzleti tárgyalások. 
Egyetlen egyszer nyílik meg, a n őnek, akit 
a gyilkosságban való c'inkosságon kapott, 
de a rezonálás lehet ősége nélkül, hiszen 
a nő  a maga üldözöttségébe zártan magá-
nyos: „Együtt élek egy n ővel... Miért? 
Mert könnyű  vele élni." Az a n ő, a társ, 
akivel megkísérelhetné a magányt felol-
dani, „munkakörülménnyé" válik szá-
mára, puszta eszközzé az öncélú életben. 
Igy válnak, nemcsak a hivatás-lét és a 
munka közbeni szükségszerű  magánynak, 

hanem az egész élet magányának szi n-
bólumává a modellek, azok a fiatal n ők. 
akiket eszközzé zülleszt, akik egyéniségü-
ket feladják, levetkőzik egyéni mosolyu-
kat, testtartásukat, és már nem mások, 
mint csupán azok a ruhák, amelyeket 
hordanak, így válnak ezek a csupa egyé-
niség modellek a művész egész életének, 
emberi kapcsolatainak szimbólumává. A 
szerelem? A pillanat összeterel ő  ereje. A 
barát? Kábítószermámorban vagy az ott-
hon boldogságában elszigetelve ett ől az 
örök magányostól. Mit veszít Antonioni 
szerint ez a magányra kijelölt és önura- 
gát bekerítő  művész? A film legpoétiku-
sabb jelenete a válasz erre a kérdésre. 
A véletlenül benyitó fényképész szeret-
kezés közben lepi meg a fest őt és szerel-
mét. Harmónia, idill, istállómeleg, fiatal 
nő  oldott, boldog arca vétetett el ett ől 
az Adrian Leverkühni, „istállámeleg" nél-
küli, csillagi magányra ítélt embert ől. 

fine, az utak, ahogyan Antonioni látja 
őket. Vagy, ire, az utak, ahogyan Anto-
nioni nyomán továbbgondoltam őket. Az 
átlagember beleveszik a felszínbe, a sze-
retkezés , a dzsessz , a kábítószer pillana-
taivá forgácsolódik szét az élete. A mi--
vész, ha megelégszik a látszattal, hangu-
lattá oldja a kemény igazságokat. A m ű -
vész, ha lényeg-kereső, igazság-kutató, 
elnyeri a művészi igazságokat, de elve-
szíti az emberi világot. A szeretetet, a 
meleget, a társat. Igaza van-e Antonioni-
nak? A nem-tipikus művészélet az egyet-
len út a látszatvilágon való felülemelke-
désre? És az igazságkeresés szenvedélye 
valóban nem fér össze az evilági istálló-
meleggel? 
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Az újvidéki Rádió Lírai tízperc c. ro-
vatának szerkesztője, akit Tolnai Ottó 
elnéző  gúnnyal Anonymusnak aposztro-
fál, én vagyok. S én írtam azt az ominózus 
bevezetőt is, melyet a Rádióújság kivona-
tosan közölt, s amelyet Tolnai Ottó „bó-
beszédű  prédikáció"-nak, sőt „гбgalma-
zás"-nak mond. Vállalom, természetesen, 
ama ,szörnyű  félmondat"-ot is, ideértve 
a Rádióújságnak tulajdonított „badarsá-
gokat", amelyek Tolnait ily heves tilta-
kozásra s az egész Rádiót elítél ő  kritiká-
ra késztették. 

Hogy a Rádió irodalmi szerkeszt ője én 
vagyok, azt Tolnai nagyon jól tudja, hi-
szen csak nemrég olvasta fel verseit a 
Rádióban, így hát nem is előtte, hanem 
az 17j Symposion olvasói előtt kellett le-
lepleznem magamat. .S ha tudta, miért 
hallgatta el mégis, nem tudom. Talán 
éppen ez a legutóbbi találkozásunk za-
varta, s gondolta, amit a költ ő  tud, azt a 
éikkíгб  nem köteles tudni? Vagy ezzel a 
hangsúlyozott személytelenséggel, úgy 
vélte, még jobban elverheti rajtam a port? 
Nem, nem, én hiszek az írói tisztességben," 
s nem tételezek fel ilyet Tolnai Ottórбl. 
Csali rosszul esik a hang, amit megütött, 
és bánt a megértés igyekezetének tökéle-. 
les hiánya. 

De amit külön fájlalok, az, hogy Tolnai 
tőlem megtagadja az öt fiatal horvát költ ő  
közötti „minden létező  különbség, sőt 
ellentét" észrevételének jogát, miközben 
főként azért haragszik ;, mert azt merem 
állítani róluk, hogy fölötte élnek a világ-
nak. ,Tárgyi ismeretet" emleget ott, ahol 
magatartás, szempont és megítélés más és 

igei  liszlelt 
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más tükörképet mutat. Még az egyik köl-
tőt meg is szólaltatja ellenem egy idézet 
erejéig. 

Mit feleljek erre csakugyan? Legfeljebb 
azt, hogy az ő  verseiről, a „ Sirálymell-
csont"-tal kapcsolatban legalább így meg-
oszlott a véleményünk. Rn azt mondtam, 
a Tolnai-versekben nyomát se látom a 
szülőföldnek, a vidéknek, ahol a költő  él. 
o csodálkozott ezen, s kijelentette: meg-
győzódése, hogy verseivel a tájat is kife-
jezi. 

Vagy az ő  verseit sem érteném? Lehet. 
Grácia öreg fejemnek! De talán azért mégse 
kell éngem leütni. Pláne ilyen személyte-
lenül, mint amikor a sötétben támadnak 
meg valakit. De hát sajnos, ez is csak ma-
gatartás és megítélés dolga. 

Ami a Rádió irodalmi műsorait illeti, 
nem áltatom magamat: biztosan vannak 
hibák és fogyatékosságok. Viszont mégis 
egyhe túlzás azt állítani, hogy a Rádió 
mergezi hallgatóit, „hiszen ólmot önte-
nek fülébe". A mai, modern költők versei, 
köztük Tolnaié is, aránytalanul nagyobb 
számban szerepelnek irodalmi adásaink-
ban, mint azoké, akikr ől Tolnainak nin-
csen jó véleménye, még akkor sem, ha 
azok is maiak és modernek, nem is szólva 
arról, hogy a közismert Ady-metafó гa 
nem . illik .ide, 
Еs, mondom, nem a Rádió, még kevésbé 

a kollektíva a „mérgező" és „ólomöntő", 
ezt nyomatékosan hangsúlyoznom kell. 
Hiszen ez a válasz is csak ezért, kizárólag 
ezért íródott. Köszönöm soraim közlését. 
Batina, 1968. június 12. 

HERCEG János 

Hosszan lehetne taglalni Herceg vála-
szát, de most azért mégse értekezzünk egy 
homokszem alapján az egész sivatagról. 
És különben is, Herceg csak még jobban 
alátámasztotta állításomat. " Nem is vála-
szolnék, csak félek, nem ő  az egyetlen, 
aki járatlan vitatott területünkön. 

Először is: érzelgős hangját (amit Per-
sze hajlandó vagyok apainak, barátinak is 
elfogadni) lényegében alibinek tekintem. 
Felesleges bizonygatni, minden művész-
embert, korától, tehetségét ől függetlenül, 
tisztelek és becsülök. Megnyilatkozásaik-
kal, műveikkel, magatartásukkal már ter-
mészetesen más a helyzet. Am esettink-
ben valami egészen. másról van szó — ez 
világos. Nem értem a hercegi logikát, 
vagy ez már nem is logika, ez már hallu-
cináció. Мiért kellene sötétben támad-
nom? Mi keresnivalója van itt a hasonló 
mondatoknak: „De talán azért mégse. kell 
engem leütni."? Ugyan kérem, hagyjuk 
az ilyen hamis patetikát, affektálást. 
semmi helye itten. 

Térjünk a tárgyra. 
Egy elterjedtté vált jelenség konkrét 

példáját mutattam fel, szúrtam gombos-
tűre. Azért. csak egyetlenegy, els ő  pillan-
tásra mellékesnek tűnő  apró példát, ne-
hogy ismét az a vád érhessen bennünket: 
nem vagyunk konkrétak. Ennél konkré-
tabbak már valóban nem lehetünk. 

Továbbá, kérem, fogadják el ténynek, 
nem tudtam, pontosabban fogalmam sem 
volt, ki írta a bevezet őt. Érdeklődtem: 
nincs aláírva, hangzott a válasz. Igaza var. 
Hercegnek, tudtam, ő  szerkeszti az Űj 
könyv, új írás című  műsort, ám ebből 
sehogyan sem következhetett számomra, 
hogy Herceg írja a Lírai tízperc minden 
egyes bevezetőjét. De ez mellékes. 

Azért volt már akkor is mellékes szá-
momra, mert tudom, a legújabb jugoszláv 
költészetet nálunk, sajnos, mindössze há-
rom-négy ember ismeri úgy-ahogy, és 
az is szemmellátható volt, az „ominózus" 
szövégét ezek az emberek nem írhatták; 
ilyen nagystílű  „magatartást", „szempon-
tot", ,;megítélést" ezek az embérek " nem 
liackáztatJhattak meg. Tehát, tudtam, ilyes- 
mit csak olyan ember csinálhat, aki- tel-
jesen járatlan vitatott területünkön. Olyan  
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ember, aki nem kísérte, vagy nem kísér= 
hette az elmúlt években fiatal költ őink 
hallatlan erőfeszítéseit. És hogy a"problé-
mát egyáltalán nem ismerők közül sze-
mélyesen ki írta a kis bevezet őt, mon-
dom, šžámomra_ mellékes volt, mellékes 
nek is °kellett lennie. 

Herceg leckéztet a válaszában: itt „ma-
gatartásról"!, „szempontról"!, „ítéletr ől''! 
van szó. Ismét csak igaza van Hercegnek, 
magatartását kellett volna támadnom, ám 
én (a sötétben támadó!) kedvezni akartam, 
éngedményt tettem, egérutat hagytam az 
„anonymusnak" és csak azt állítottam, 
nem ismeri az anyagot, biztosan azért 16-
ved, ha ismerné, ha fáradtságot venne, 
hogy megismerje, minden bizonnyal más-
képpen ítélkezne. Sőt, segítségére siettem 
„egy idézet erejéig". Hibáztam, tíz-húsz 
verseskötet címét kellett volna felsorol-
nom. 

Most már Herceg válaszából valóban 
látni, „magatartásról" van szó. (Persze, 
nevezhetjük-e a színvakságot magatartás-
iak?) Egy konzervatív „magatartásról": 
ami nem tegnapi, az a világ felett él, le-
beg. (Két kérdés. Első : miért van szük-
sége a Rádió haІІgatóinak „világfeletti" 
maszlagra? Második: kéгdem én Herceget, 
hogyan lehet elérni azt az éteri lebegést, 
amit, szerinte, a fiatal horvátok elértek? 
Rn leszek az első, aki az éterbe emelke-
dik.) Kétségtelen, ami nem tegnapi, az a 
tegnapi világ felett él. De a mai világban 
csak jobbról, balról benne léhet élni. 

Jól látni, általánosabb jelenség ez. Fia-
taljaink apolitikusak, fiataljaink a világ, 
a szülőföld felett élnek, hangzott minden 
oldalról. Sajnos, az a bizonyos „valóság" 
komolyan közbeszólt. Márpedig abban, 
hogy fiataljaink a forradalmi tettek kö-
zelébe jussanak, nagyon komoly szerepe 
volt költészetünknek. _ Herceg, úgy lát- 
szik, mit sem sejtett világunkkal nem is 
eredménytelenül birkózó. költészétünkr ől. 
No de ez a napnál is világosabb. 

Csak figyelmeztetni szerettem volna a 
Rádiót: nincsen embere, aki az új jugo-
szlav költészet területén, tehát az új ju-
goszláv valóság ezen komoly területén јб-
rato~. Hogy a Lírai tízperc szerkeszt ője 
menг+yiгe otthonos az eszkimók, a grúzok 
lírájában, azt nem tudnám megítélni, azt 
bizonyosan jobban meg tudják ítélni a 
Rádió kultíдrfelelősei. 

Ami az Ady-metafórát illeti, hát gon-
doltam, ez nem idegen. Tévedtem.. Sza-
bolcskát kellene idéznem — az illik ide! 

TOLNAI Ottó 
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Az Lfjúsági Tribün az újvidéki fiatalok 
nyílt fánuma, s ezért nem lehet csupán a 
magyar tanszék hallgatóinak meglehet ő-
sen zárt és főleg kis körű  gyülekezete. 
Mi, a tanszék elsőéves hallgatói nem ta-
láljuk kielégítőnek a Tribün eddigi mun-
káját, főleg azt kifogásoljuk, hogy az Új-
vidéken tanuló mintegy nyolcszáz magyar 
egyetemista közül cswpan 20-25 látogatja 
a rendezvényeket, és hogy a középisko-
lások 'közül még tíz sem volt a Tribün 
tagja. Egy-egy rendezvényen 15-25 jelen-
lévő  — még egy iskolai önképzőkörnek is 
szégyenére válna! 

A Tribün munkájanak feljavítását csak 
egy új szerkesztőség valósíthatja meg, s 
nehogy csak a kritizálás vádja érjen ben-
nünket, ezért tettekkel akarjuk bizonyí-
tani igazunkat. Kérjük a Tribün tanácsát, 
hogy az új szerkeszt őség összeállítását biz-
za ránk — az új szerkeszt őséget mi már 
nagyjából. összeállítottuk —, s mi kötelez-
zük magunkat, hogy az itt közölt progra-
mot teljes egészében végrehajtjuk. Kéré-
sünk — amely egyben követelés és aján-
lat is —létjogosultságának, ,pozitív voltá-
nak igazolásaként figyelmeztetünk: meny-
nyivel többet ér és életrevalabb egy akció, 
amelyet a Tribün tagsága k e  z'1  e m é-
n y e z, mint az, amelyet a tagságra er ő  1 -
tettek. 

A Tribün szerkeszt őségének tagjai •(az-
az a szerkesztőség egy része) az els őéves 
magyar szakos egyetemisták soraiból ke-
rülnek ki (Böndör Pál, :sinkovits Péter, 
Szakács Ágota, Péics Mária, Garai Lász-
ló, Rumincsik Ilona és Kartag Nándor), 
de a szerkesztőség célja, hogy máskatedrak 
és karok hallgatói, valamint középiskolá-
sok és munkásfiatalok is résztvegyenek 
munkájában. A szerkesztőségnek van egy 
felelős szerkesztője (Kartag Nándor), tag-
jai. pedig önkéntes jelentkezés, vagy vá-
lasztás útján kerülnek az összetételbe. A 
szerkesztés nyílt, •a Tribün minden tag-
jának joga van benne részt venni. Mi-
helyt a szerkesztőség valamelyik tagja 
nem tesz eleget a vállait kötelességnek, 
a tagság •azonnal leváltja. 

Az új szerkesztőség célja á 15-25 éves 
fiatalok kulturális életének megszervezése, 
s ezért a fiatalokat minél nagyobb számban 
a Tribün köré akarja tömöríteni. A szer-
kesztőség Újvidék erős kultúrtényezőjévé 
akarja tenni a Tribünt, s ha munkájához 
támogatást, megértést talál, akkor ez si-
kerülni fog. Mihelyt ez az ifjúsági kultúr-
fórum Újvidéken megerősödött, a szerkesz 
tőség igyekszik kiszélesíteni a munkáját, 
állandó kapcsolatot tart fenn a vajda-
sági ifjúsagi 'kultúrcsoportokkal — a szer-
kesztőség végleges •célja a Vajdasági ifjú-
sбgának kultúгközpontјбvá tenni a Tri-
bünt. Ebben az ifjúsági lapok (Képes If- 
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júsá:g, Új Symposion), .az Ifjúsági Rádió 
és ,természetesen a Tribtin tanácsának tá-
mogatására számitunk. 

A szérkesztőség tervei szerint a Tribün 
októberben kezdi a munkát és május vé-
géig dolgozik. Ebben az időközben 35 ren-
dezvényt (12 irodalmi, 7 társadalomtudo-
mányi, 6 versmondó, 5 zenei, 5 képző¢nű-
уészeti) szándékozunk tartani. A rendez-
vények száma természetesen nem végle-
ges, de semmiképpen sem lehet kisebb. 
Hetente egy állandó .rendezvényt terve-
zünk, a napot a tagság döntése alapján 
jelöljük ki. 

A 'hét másik két 'három napján is nyit-
va tart a Tribün. A szerkeszt őség tagjai 
beosztják az ügyeletet és így lehet ővé vá-
lik, hogy délutánonként a tagok olvassa-
nak, msakkozzanak, ibeszélgessenek. 

A szerkesztőség köteles egy hónapra el ő-
re összeállítani a pontos műsortervet. 

A rendezvényeken a fiatalok viszik majd 
a szót, tehát nem passzív hallgatókként, 
hanem aktív részvev őkként szerepelnek. 

A szerkesztőség -nem szándekozik színé-
szeket felléptetni. A tehetséges fiatal sza-
valókat egy szavalócsoportba tömörítjük, 
s a rendezvényeken ők lépnek fel. Ha le-
hetséges, szavalókórust is alakítunk. 

A 'Tribtin a fiatal képzőművészek fó-
ruma is egyben; a képekből, szabrokból 
rendszeresen tárlatokat rendezünk. 
A szerkesztőség egy tagja rendszeres 

nyilvántartást vezet a munkáról, a rendez-
vényekről, a tagok létszámmáról — hogy 
láthassuk, hogyan fijlődik a Tribün. 

A Tribün munkájáról, a legjobb mun-
kakból, vitákból, mbeszámolókból, rajzokból 
az Új Symposion szerkesztősége —ígérete 
szerint — minden hónapban egy mellék-
letet ad ki ;  amelyet a Tribün szerkeszt ő-
sége állít össze. A mellékletben helyet 
kapnak a Vajdaság többi ifjúsagi kultúr-
csoportjai is. 

Ennyit a terveinkről. A többi a tettek-
ben fog megmutatkozni. 
A Tribün új szerkeszt őségének nevében 

KARTAG Nándor 

Az Új symposion legutóbbi számában 
olvashattuk a májusban lezajlott becsei 
irodalmi vetélkedő  díjnyertes alkotásait. 
Ennek kapcsán ötlöttek fel az alábbi gon-
dolatok, melyek nem a verseny, hanem 
inkább annak sajtóvisszhangjara vonat-
koznak. Pontósabban szólvá a sajtóvissz-
hang hiányára. Furcsa, de igaz ugyanis, 
hogy a zsűri hivatalos jelentésén és Kar-
tag Nándor, az egyik fő  szervező  népsze-
rűsítő  cikkein .kívül jáfoxnіán sem m i sem 
jelent meg erről az igen jelentős irodal-
mi megmozdulásról saljtónk hasábjain. A 
leghivatottabbak és legérdekeltebbek — az 
irodalompedagógusok, akik közül egyesek 
a vetélkedőt záró kerekasztal-beszélgetés-
ben igen labbanékonyan, s őt néha epésen 
hangoztatták véleményüket a verseny ál-
lítólagos hiányosságmai miatt — most böl-
csebbnek látták mély hallgatásba burko-
lózni. 
đnkéntelenül is felvet ődik a kérdés: mi 

lehet ennek az oka? Egy pedagógiai szak-
lap hiánya? De hiszen a Magyar Szó is 
készségesen közli a kulturális események-
re vonatkozó cikkeket. s mégis, olyan je-
lentős eseményre, mint a Jó Pajtás szépol-
vasási versenye, mely iaz általános iskolai 
tanulók ezreit és a ,pedagógusok százait 
mozgatta meg Vajdaság-szerte, egyedül 
Tőke István reagált írásá јval. Mi hiány-
zik itt: a kedv vagy a tehetség? Ѕ  milyen 
garanciát szolgáltat ez a közöny vagy 
fásultság egy pedagógiai szaklap megjele-
nésére, amelyet viszont egész tartomá-
nyunk pedagógus-közvéleménye követel? 

De hogy visszatérjünk a középiskolások 
becsei irodalmi vetélkedőjére, engedtessék 
meg nekem, hogy ha egy kicsit késve is, 
néhány gondolat felvetése ezzel az ese-
ménnyel kapcsolatban. Ugyanakkor az 
olvasók szfves elnézését kell kérnem, akik  
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szépirodalmi folyóiratot véve kezükbe, ta-
lán kissé unalmasnak találják az alábbi, 
pedagógiai jellegű  fejtegetést. 

Hogyan kapcsolódhatnak az ilyen jelleg ű  
rendezvények az irodalomtanítás egészé-
be? Az anyanyelv- és irodalomtanítás fel-
adata nem az íróképzés, mindössze az 
irodalom megszerettetése. Ugyanakkor az 
anyanyelvtanításnak egyik pszichológiai 
prdblémája az átlagosnál tehetségesebb 
tanulókkal való külön foglalkozás. Ezek 
érdeklődését nem elégítheti ki az átlagos ké-
pességű  tanulókra méretezett tananyag, 
ugyanakkor alkotóképességük kiélésére is 
szűk az a néhány iгбsbeli dolgozat és há-
zi feladat által megszabott keret, amely 
az átlagtanuló képességeit teljesen kielé-
gíti. Ezért minden anyanyelv szakos ta-
nár .kénytelen megszervezni az órán kí-
vüli foglalkozások egy olyan formáját, 
amely alkalmas a tehetségesebb tanulók-
kal való külön foglalkozásra. 

A másik szükséglet, amelyet a pedagó-
gus felhasználhat, a fiatalokban ezuny-
nyadó versenyzési kedv. Az ember já-
tékos ösztöne, mely miatt nevezhet ő  a 
megszokott homo sapiens vagy toolmaking 
animal helyett homo ludensnek, ahogy egy 
pszichológus ajánlja, olyan ;pedagógiai ér-
ték, melyet vétek lenne nem kihasználni. 
s e két dolog összekapcsolásá'ból már elő  

is állt az irodalmi vetélked ő  .mint neve-
léstani fenomén. đrvendetes tény, bogy 
a környező  szocialista országok után, ahol 
már évtizedek óta foglalkoznak különféle 
ifjúsági vetélkedők szervezésével, nálunk 
is egyre terjednek az ilyen jellegű  rendez-
vények. Eddig csak a matematikai verse-
nyek voltak •intézményesítve, az utóbbi 
időben azonban már egyre több irodalmi, 
sőt még vegytani jellegű  versenyről is 
hallunk. Kár, (hogy ezek a versenyek min-
dig csak egy-egy iskola, ifjúsági szerve-
zet vagy legjobb esetben kommuna kez-
deményezésén állnak vagy búknak, míg 
szélesebb társadalmi közösségünk jófor-
mán tudomást sem vesz róluk. Pedig fel-
mérve és •ertékelve ezt az igyekezetet, 
lendületet és munkakedvet, amellyel a fia-
talok egy-egy ilyen versenyre felkészül-
nek, és felbecsülve az ott nyújtott telje-
sítményt, világosan láthatjuk, hogy az 
ilyen kezdeményezéseket a legsürgőseb-
ben intézményesiteni kellene, és a lehet ő-
ségekhez képest minél inkább mkiszélesíte-
ni. Kelöniben is alig hihető, hogy is jövő  
évre tervezett, immár országos jelleg ű  iro-
dalmi vetélkedőt a becsei konvmuna anya-
gi eszközeiből képes lenne megszervezni. 

Befejezésül pedig csak annyit, hogy ne-
künk, pedagógusoknak erkölcsi kötelessé-
günk a fiatalok versengési kedvét a neve-
lésben felhasználni, s ezért minden kez-
deményezést, amely ezen a téren jelent-
kezik, minden igyekezetünkkel, id đt és fá-
radsбgot nem kшnélve támogatnunk kell. 
Ám ez a támogatás fi csak az előkészí-
tésben nyilvánuljon meg, hanem a ren-
dezvény kiértékelésében és a továbbfej-
lesztést célzó egészséges mbírálat mnyilvános-
ságra juttatásában is. 

SZLOBODA János 
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a kiskaput nyitva hagyta maga után 
sántított meg-megállt 
a verébfészket észre véve az eresz alatt 
izgalmában köldöke fölé rántotta 
a térden alul érő  klott-gatyát 
redői közül el ővillant a kés 
amikor a konyha el őtt lehajolt 
egy falióra rozsdás rugója után 

mezitidb jött 
nyakában százas égő  lógott madzagon 
bokáján vörös zsebkendő  
kötés 
a sebből híg vér folydogált 
a vénák mentén a betonra 
idegességében hogy köszönni kényszerült 
meghúzta pöcsét 
kétszer egymás után 
majd a kert irányába fordulva 
a magasba röppintеtt egy éles lapos követ 
bő  gatyája a mozdulattól sovány combjára 

csavaródott 
vézna karja valószínűtlenül megnyúlott 
az égő  egy pillanatra kigyúlni látszott 

csillogó hasán 

kopasz fején 
a fehér forradások 
mint görögdinnyék héján 
a piaci árfelirat 

egy lábas aludttej volt az első  fogás 
a kút tövében evett 
s olykor-olykor csak annyit szólt 
„jöhet" 
a tegnap esti krumplipaprikás 
a hajnalban sütött kihűlt lángos 
a négynapos madártej 
a becsinált leves és mákos tészta délr ől 
fa alól a hulladék alma 
a jeges göгögdinnye szeletek 
minderre sört ivott hangos kortyokban 
s aztán mint aki a szóból már kifogyott 
két ujját ajkához érintve felém intett 
„elnök . egy cigarettát" 

füstölve vette szemügyre 
a szűkölő  kutyát 
„jobb érőben van mint ahogy vártam" 
alkudozott 

és ha mondjuk rá megharap 
közben?" 

körülményeset szellentett 
„erre számítani kell..." 
betegsegélyző ... 
nem ennyiért nem csinálom 
hívják a Miskát 
bízzák kezdőre 
ha azt akarják hogy még ma esté 
itt vonítson ablakuk alatt  

„ezen felül nekem soha sem jár el a 
szám" 

rémkacsintott a kapuból 
léha°jolt megsimogatta a kutyát 
egyet gondolva sietve visszajött 
megrázta az almafát 

megitatta a kutyát . a vályúnál 
megállt _előttem rágyújtottunk 
homlokán verejték gyöngyözöt Ć  
„ilyen melegben jól esik a havas 
görögdnnnye.. . 
ne féljen nem fog visszajönni 
elvágóm a . nyakat" 

az utćára'lépett 
láncon vomszolva 
maga .  utan a kutyát_ 

fülöp gábor 

érthetetlen 
kapcsolat 

voltak annak előtte és šötét árnyukkal igyekeznek 
beborítani a fehér figurákat 
a fehér bábuk pedig szinte Coca-C laként üdítik fel 
az aranyeres nemzetközi szaktekintélyek állandóan 
elmélázó kopaszodó fejét amely a hideg zuhany után 
ide-oda inogva eszmét fel évszázddos kдkadtságából 
hogy újult erővel gondolkodjon a végtelen idők óta 
folyó soha be nem fejezhet ő  monumentális sakkjátszmám szomorú 
jelképén fehér és fekete örökös kétségbeesett harcának markába 
köpvén id őmként mert még egy aranyeres nemzetközi 

szaktekintély 
maroknak sem nevezhet ő  puha dcacsóját is hideg veríték lepi el 
amikor a soha be nem fejezhető  játszma matuzsálem-korú 

bábjait 
igazgatja csöndesen a háttérbe helyezve magát 
nehogy pillanatnyi rövidlátóságát okozza 
a fotoriporterek szüntelenül felvillanó lámpája 

..igazán nem ійгtеm — mint ahogy mer egyszer bátortalanul 
meg is jegyeztem — hogy 'a körülcsipkézett rikító szín ű  
likőrcímkék milyen szerepet kaptak ebben a játszmában 
csak azt kockáztatom meg hogy talán még ők maguk is csak 
homályosam sejtik mir ől  is  van szó tulajdonképpen 
hiszen rikító színükkel és körülcsipkéžett szegélyükkel 
nagyon könnyen magukiia vonhatják a nemzetközi 

szaktekintélyek 
révedező  szemének bizonytalamul.'változó fókuszát 
így ,a lerészegedés veszélyének.téve ki egyre •kopaszodó 
búsan ingadozó fejvk еt 
ami esetleg a fekete vagy a fehér bábuk 
pillanatnyi fölényét eredményezné. a sz űnnъi nem akaró 

játszmában 
pedig egyikük el őnye súlyos következményeket vonna maga 

után a 
. világpalitt'kában olyannyira 

hogy a dühösen felhördülő  tömegek 
időben való lecsillapítására még, a Pen-klub előcsarnokában is 
óriási hangszórókat helyeznének el amelyekb ől 
tikkadttorkú ENSZ-képvis:elők bedilizett hangja 
hömpölyögne szét az ötórai tea felett 

	

. igen igen most mintha némileg érteni kezdeném 	 . 
az ügy °lefolyását a :lavabóban mert végül is 
eljutottam a mosolygó deus ex machindig hiszen tudvalev ő  
hogy egyesek rum híján lik őrrel fogyasztják el 
ötórai teájukat a Pen-klub előcsarnokában 
ahol óriási hangszórókat helyeznének el (amelyekból tikkadt 

torkú 
ENSZ,képviselók bedilizett hangja hömpölyögne fel az ötórai tea 
felett); ha a rikítószínű  körülcsipkézett likőrcímkék 	. 
a nemzetközi szaktekintélyek révedező  szemének fókuszát 
magukra vonva (azokat a lerészegedés veszélyénék téve ki) 
a' fehér vagy a fekete bábuk fölényét eredményeznék a 
szűnni nem akaró'játszm бban ami 	 - 	 , 
súlyos !következménye.ket vonna maga után ' a világpolitikában- 

Nem értem hogy miért csipkézték körül a rikító színű  
likőrcímkét 

hiszen evés előtt a likőröknek úgyis bántón émelyít ő  
illatuk van amelyt ől az ember tekintete a szekrény . 
tetején lev ő  sakktáblára téved és hirtelen 
sakkozni támad kedve annyira' féltett 
fehér éks fekete bábuival mert 
olykor mindig a fehér 
figurák az 
angyalok 
a fekete figurák 
pedig mély poklok k%fürkészhetetlen 
utálatos nyárspolgárai akik a sakkjátszma kezdete 
után néhány perccel sokkalta f aetébbé . változnak mint 

amilyenek 
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1. A POLITIKAI RENĐSZER 
VÁLSÁGA: PÁRTTAGOK ÉS 
PÁRTONKIVÜLIEK 

A politika nem tudomány és nem 
művészet, hanem játék a hatalomért, já-
ték a halalоmmal. riz a јбtéк  nem szóra-
koztató, (hanem đalálosan komoly ügy, s 
ezért a halál, a fanatizmus és a számítás 
gyakrafbbaai lordul éю  benne, mint a hu-
mor és a nevetes. SzaipályaiПak és tor-
vényeinek nemcsak azok vetik ala ma-
guiкat, .akik a po.dukkót gyakoroini a k a r- 
j ák, hanem azok is, akik figyelik, ol-
dalvást állnak, vagy egyenesen hátat tor-
dítanak neki. A kózönbösség még senki 
számára nem ;biztosította, hagy a politika 
eredményeivel fi éppen őt vegye céiba. 
Az apolitikus magatartás a politika része. 
A politika érzéketlen játék, vele szemben 
hasztalan érvelnek szentimentális szem-
rehányásokkal azok, akik hittek és félre 
vezették őket, és a hatalom volt birtoko-
sainak gyermeteg kifogásai is leperegnek 
róla, hagy ,;nem tudták", ,;nem voltak 'kel-
lőképpen Infoгmálva", vagy egyszerűen 
„eltévesztették a kort": a hiányos 'tájé-
kozottsбg éppen úgy hozzátartozik egy 
biz o n y os fajta poiiti!kához, mint a 
frázis és a 'karráerfmmus. 

A  modern  politika ábszohnt követelmé-
nyekkel lép tel és mindent a hatásköre 
alá akar vonni. Nem tudomány és mégis 
dönt a tudomány és annak eredményei 
felett. QVe a költészet, mégis mozgásba hoz-
za a vágyakat és a rejtett ösztönöket. 
Nem vallás, mégis vannak imái és f ő-
papjai. A politika a modern emberiség 
számára sorškéгdéssé vált, és a politika 
k é r d é s e i ben minden ember bizonyos 
mértékig déténék értelmét igyekszik meg-
vi ágítani. 

Mostani válságunk nem csupán politi-
kai válság, hanem egyidej űleg a politika 
válsága is: nemcsak egyes politikai rend-
szereket, hanem elsősoгaьan és minđenek-
еiбtt a politika é rt e l m é t kérdő'j élezi 
meg. Az ed'd'igi politfkai rendszer mindent 
misztifikált és nemcsak saját lényegét, de 
a pólitikának a lényegét is homályba ho-
rította. A válság iékiizdésdhez vemető  első  
lépés . a misztifikáció megszüntetése. 

Az ismert jellemzés szerint a politikai 
vádság akkor következik  he,  amikor a  ha-
tahnotn levők már nem képesek a 
hatalmat gyakorolni, a kormányzottak 
pedig már nem akarnak  tovább 
kormányzottak maradni. A politikai vál-
ságban kiéleződik a konfliktus az egye-
sek „nem ,képessége" és mások „nem aka-
rom"-sága között. A ,politikai válság ter-
mészete és megoldása attól függ, hogy 
milyen tartalommal tdltötte meg min d -
két fél ezt a „nemképességet" és ejt a 
„nem akarást". Miután minden hatalmon 
levő  csoport arra tnrekszik, hogy hatal-
mát megtartsa s arról önszántából soha 
le Be  mondjon, a válságot s aj á t szája-
íze szerint értelmezi és úgy akarja azt 
áthi đ alni, hogy a kormányzás 
régi disđkredltállt és hatástalan módsze-
reit újakkál és magifel еldbbektkel váltsa 
fel. A kormányzottak számára döntő  je-
lentőségű, bogy ,a válság pillanatárban át 
tudjanak látni a kornnáаіyzó körök misz-
tifikáló törekvésein és еlhatározásakјak 
megtalálj ák azt a gyakorlati válaszát, 
hogy sem régi, sem új !kormányzati mód-
szereket nem kívánnak, egyszer űen azért, 
mert nem kivannak kormányzottak lenni. 

Politikai válságunk oka abban rejlik, 
hogy orszátgunk népe már nem akar 
jogfosztott vagy teljes joggal  nem rendel-
kező, pártos, vagy pártonkívüli tömeg-
ként élni, a hatalom képviselői pedig már 
n e m k é p e s e k vezető  szerepiiket bQ-
rokratikus rendőrdiktatúrával. a kor-
mányzás és az uralkodás er őszakra és ön-
kényre tárcnaszkadó párttatian monopó-
liumával érvényesíteni. E válság radi-
kális •megoldásáról csak abban az esetben 
idhet .szó, ha a rendőri biirokratikus rend-
szert, vagy a •birokrati'kus diktatúrát a 
szocialista đemakrá,cia rendszere válltja 
fal. A két rendszer k őzött alapvető  kü-
lönbséag van. Az egyik rendszer alapja a 
pártos és .рбгtonkívü'li töm ig ik j og-
fosztottsбga vagy nem 'teljes j•agúsága, a 
másik rendszer alapja a s z o c i a 1'i s t a  

polgárság ,politikai teljesjogúsága és 
egyenjogúsága. 

A tömegek és a politikai mesterkedések 
feltételezik egyimást. Aki azt mondja, tö-
megék — tekintet nélkül arra, hogy párt-
tagokгól vagy рбг toаkíviüliiekről van szó 
— olyan rendszert feltételez, amelyben 
az emberek nagy tdbbsdgére (tömegére) 
kívülről és felülről rákényszeríthet ő  az 
Idegen akarat, s amelyben az ember nem 
mint a politikai történés alanya, tehat 
nem mint politikai .gondólkozó, polgár-
jogokkal és 'kötelességakkel rendelkez ő , 
határozatképes lény, ,hanem a politikai 
mesterkedések t á rIgy a k é n t szerepel. 
Az emberek 'tömeggé egy olyan rendszer-
ben válnak, amely 'gyakotllatilag két ka-
tеgárfába osztja a társadalimat, az anonim 
többséges a xnanipulátorók kategóriájá-
ra. A névtalеn tőmegek  arc-  és felelős-
ség nélküli emberek. A tömegrendszer-
ben a névtelenség mindkét fel гészéгöl 
szerephez jut. A tömegek anonimitásában 
a manipulátor felelőtl'ensdge érvényesül. 
A tömeg és a manipulatorok rendszere 
az általános feleidtJlenség rendszere. ts 
egyúttal az áltálanos misztifikációnak a 
rendszere is: mivel a politikai gondolko-
zást a polititkai frázis váltja fel, a rend-
szer úgy működik, bogy egzisztenciájá-
nak alapjaként t ö m e,g  es  e n gyárt ha-
mis tudatot, a kritikai megfontolásnap 
bármilyeл  kísérlatét szentségtörésként és 
eretnekségiként tartja távod magért ől. A 
dialektikus gondolat, s általéban a józan 
ész 'kívül reked koгmányzásán•ak szféгб -
ján. 

Ez a rendszer anélkül működik, hogy 
tudna saját lényegérőd és felépitиΡnényé-
nek egyes részei jJlllúziókat táp!lállnak ön-
magukról meg a másik félről. A párton 
kívüli tömegek azt gondolják a pártba 
szervezett tömsgekгбl, hogy azok homo-
gén 'k•oцektтvát alkdtria'k, mindenrdl tud-
nak és mindenről döntenek. A pártos tö-
megék azt gondolják a politikai vezebés-
ről, hogy mјndenttuбб  és mindenható, 
pontos és teljes informákiák alapján  dot-
gozik. A politikai vezetés kiskorúajknak 
tartja a pártos tömegeket, akik nem ren-
delkeznek önálló ételemmel, s így nem 
döntlhetnek arról, miit tudjanak és mit 
tudhatnak, mit tegyenek és mát teihetndk. 
A politikai vezetés meg  'van  gyđződve 
arról, hogy a !párton kívüli tömegek a 
legmesszemenőbben meg v'ainnak eléged-
ve abbél'i jogukkal, hogy semmiről se 
tudjanak és semmiről se dđntsenek, s 
hogy mindössze az a кбte'lességiik, hogy 
időnként tkiиyillatkoztassák „a vosiallhoz 
való hűségüket". 

'Ez a politikai rendszer saját magát 
jellemezte a váltókar sдiimlbálumávail, de 
természetesen megfeledkezett magának a 
szónak az érteiméről. A transzmi'ssziák, 
csavarok, kerekek, a ,lélek memökei, vas-
fegyelem, a vastörténélem törvényeinek 
rendszere csak azért és 'csók addig m űköd-
het, amiért és ameddig m i n d e n a 
politikai tedhnika és te,ehmölágia közös 
nevezőjén aisipszik. A 'transsmišsziók és 
válták rendszerében mindennek t гan'sz-
misszión:ak és váltónak !kdll lennie. A 
transzhкiissziók és válták rendszerében 
maga a párt is transzmisszió és váltó. A 
pártos tömeigek olyan váltáka'rak, ame-
lyéknek segítségével mozgásba hozhatók 
az úgynevezett párton 'kívüli tömegek vál-
tókarjai. A váltókar rendszere az általá-
nos politikai defioгmáeió rendszere, amely 
a kommunistáikat pártos tröimeggé a nem 
kommunistákat párton kívüli tömegekké 
változtatja. A váltókar rendszere a tö-
megek és az anonimitás rendszere. 

Nem ,az •emberek, han'en azok kvalitá-
sul és képéssége tartja fenn a rendszert, 
amely egyszegyűen csak kihasználja és 
felhasznállja ezeket 'a képességeket és 
szenvedélyeket. Ha bizonyos politikai 
rendszeriben , ;a természetes kiivála'sztás" 
úgy történik, hogy a vezetđ  helyeikre kö-
zepes intellgenei бjd, gerinюtdlen, bizony-
talan jeilenvű , enigedelmes, hivő, előítéle-
tekkel terhes, .essentiment-okkal fe гtő-
zött emberek kerülnek, az nem abból kö- 



30 

vetkezik, hogy az emberek természetпik- 
пе1 fogva puaztап  ezekkel  a minősége;kikel 
rende!Лkezne'k, Ihanem. alól, hogy 'á. fent 
nevezett rendszernek a 1étezéséhez élpipen 
i P y e:n minriségű  és élppen i l  ye n ké- 
pességű  emlberre van 'sгйks"ege. Minden 
más mi;nőség és képésség a s а .'ј  а  t 
szemp•antjából föl~öslegвs  vagy káros. 

A  párttaigok éš pártonk"г'vülдek kaipeso- 
l+atára épitett  rendszer ennek megfeleЛően 
formálja ёs defonm"а1ј 'а 'a  poli+tika.i veze- 
tés tartallYnát és értelrcnét. Mivel a pártka- 
gok és a pártoaэlkivпiliek manipulált,  jog-
fosztott és résžlet' јogákkal rendelkező  
tömegekké váltak —, ólyanokká, akik 
semiтѕifele politikai •  szúbj'ektivјtással, sein 
szabadsággal sem Ђfеlеiёѕѕёgg1 nem ren-
delkeznek - a lчolit•ilkai vezetés a hata-.  
lóm monopólüиnával lesz egyenl ő . E  rend-
szer vezető  erejgnek lenni a hatálmi зno- 
nopáliiam Ibi'rtoklását jelenti és megfor- 
dítva —, aki a monopóli,um mádszerével 
ixr~Lkad'vk — ennek értelnében vezet ő  
szerepet játszik. E nnek a jelenségnek 
megvan a maga lagikája, :bár következ- 
ményeit a  hatalom visefűi nem hajlan- 
dák elismerni, szerirttiik, aki Q1atalomm аl 
rendelkezik, minden fв1е1'ősséget magára 
váLlal, aki mindenben ésm ~in•denk.irői 
dёn.t, az mindenkiёrt és mindenért feлі- 
lősséget ds wállall. 

Ideje,  hogy a kcnkrét kutatások felé 
forduljunk; .s ellgondolkozznímtk a : politikai 
иezetés kérdése és a társadalom történé- 
sében vállalt v a i ó s а  g  0  s• és v  61 t 
vezető  szerep érteLme felett. Minden ve- 
zető  szerep feltételez ` élenjárá'kat. és kö- 
vetőket. Mikor nyugszik ez a ikapćaálat az 
együnás iránti kölcsöni чs. eli;sámrésen és 
tiszteleten. s 'mikor v"alik egyoldalú f'úg- 
gőséggé, 'alárendeltséggé?' Milyen i'ntelllek- 
tuálts, morális, és 'jelleinbeli tufbajdonsá- 
gokkay kell rendePkeznie az egyénnek és a 
csoportoknak, hogy ''a társadallnon be-
1111  vezető  szerepet j á t s z h а  s s a n a.k? 

A váltókar renidszerélben a vezet ő  sze-
rep a hatalamlm а'1 ;egyoxillő; ismérvei pedig 
a parancs, felügyélet, . korlátozások, е1- 
nyomás, politikai' .rnándlág. A vezвtő  sze-
repnek . a hatalmi  hёlyzette'1 való meg- 
egyezés'evel a szocializmus történétérnék 
egyik legsbt'ételíb inisztifik бčiója ;töri lét- 
re. A politikusok ia Fr а" r t vczet'о  szere- 
péről szóriokolnak, de .közlben egy hatal-
mi  csoport hatallmi 1гelyzetére gondolnák. 
Ez a kettősség csupán azt a tényt hang- 
sú4yozza, hogy a váltókair rendszeréb•en 
a lpárt egy ura' ➢kodó 'kiselbbségre —  azok-
ra, akik maguknak igénylik ' azt a kizá- 

rálagos jogot, holgy a párt és a doLgo-
zák nevében beszélhess еnеk — és egy par-
tos tömegre bomlik, amely objektíven is 
a váltókar szerepét tölti  be.  

A vezető  szerepnek a hatalmi hely-
zettel való m sztifikált kiegyenititésével 
és megegyezésévе1 elveszti j elentőségét az 
a nyugtalianitó kérdés feltevés, mi is tu-
lajdonikétppen az avarnbgardizmus és mi-
kélppen vaiásut meg. A vezet ő  szerepihez 
hozzátartozik-e a politikai g o n d o.1-
k o z á s érettsélge, az igazságos eszmék 
megfagalimanásának a képessége, er'k&lcsi 
magatartás és helytállás, izlés és ne пΡnes-
ség? A vezető  rétegnek a gondolkozás 
ilyen fokú hordozójaként, az emkбlcsrik 
Ilyen kodexével, ilyen tartaknú képvise-
letitárgyalótfélként, ilyen személyi minős'é-
gakkel kell-e a szinre lépnie, s a társa-
dalom s minden felélős egyen pгldaké-
pévé vlhat-e? Vagy pedig a társadalmi 
minta abban a ne g a t i v farmáj óban 
érványestűl, ahol a társaidalom pusztán az 
elé a kérdés eié van állítva, hogy mit 
alkar- vele •közö ~ln•i egy olyan privilegizált 
csoport, aanely a maga hatalmi pöreit 
gyillkosságákkal ésint гјkákikal d xvti él, 
és akiknek legtöbb kбpviselőjбt koros fe-
ledékenység és szeménm тetlenség j- elelemzi, 
én inkább átlagdsságukkal mintsem ér•téi-
mükkel és nemeaangü'kkel tí nnek kii? 

2. A POLITIKAI SZEMÉLYN ЅÉG ЕK 
VАLSАGA 

Ahogy a köbtő  mondja, a nyelv egyide- 
jűleg a legártatlanabb és 'legveszélyesebb 
valamennyi emberi dolog köziíl. A leg-
ártatlanabb azért, mert mindazt, amit a 
nyelv jelent, s amire képes, pusztán a 
szavak rés szókapcsolások fejezik ki, és 
éppen ezért a szavak uralkodói, a költ ők, 
sdhaaem tudják uralni a világot. A nyelv 
azonban' egyúбtal a legvesžélyesеbb do-
log is, mert  min  d e n t •erlaruló és meg-
világitó hatalma elől hasitalan menekül- 
ni. Mert a nyelv akkor árulja e1 Snma 
gát, különösen ókkor, amikor a szavak 
e'Pső  hallásra semmi kdiTbnRset sem mon-
danak, általánosnak és teannészetesnek 
látszanak. A nyelv mindig tübibet mond 
azoknál, akik a szavakat használják. Az 
emberek szavaiban :nemcsak an  van  benne, 
amit tudnak (és amit mondanak), hanem 
önmagulk is (amit nem tudnak és nem 
mondanak) benne vamnalk. A kifejezettel 
együtt a nyelv elárulja a 'ki nem feje-
zettet is, és rajta kereszti l bizonyos mó-
don.. kifejezésre jutnák a ki nem  mon 

dottaik, a• tudatalattiak,  an  eltit;koltak, a 
nem ltfvánatosa'k és a nénхszándékólt ele- 
mek . is. . ' 

Ezért, van  egyenesen .kulcsszerepe min-
den Olyan elemzбsnеk, amely  a ,poLitiiku- 
sok, vagy .b'vzonyos pálitikai csopar,tok 
zsargonjával, jeLszavaive:l és szőhasznála- 
tával . ;foglalkozik. A politikus ilyen ba- 
nális mondattal  61:  „А  tö'_megékre. .tá-. 
maszkodunk", бs  nem 'tudatosítja, hogy 
ebben.  a néhány szában elárulta egész 
kanlcep:ciój "at -az ernlberről .бs a világról, 
és így is so'kkal t  6  b 1b  i  t mondott, mint 
aгnit 'tudott és akart. A politikus  kije-
lenti: „Történe]1mi ered¢nényeinik értéke- 
lése kö?~ben nem szabad megfellert'kez- 
nünk. bizonyos deformációkrál", бs kйz- 
ben nem érzdkeli, hogy , јbhráló" monda- 
tának apologetikus érteline van, mert a 
tull+д:jdonlkélppen történtnek :a l é,n •y e g é t 
kSdbsiti e1. , Az е'lkend'őzb terminolágia 
azonban egyidejűleg a misztilflikáció me- 
áhaniiznгwsát. is ,felfedi, és ennek megis- 
merése lehetőséget nyújt arra, hogy . 'le- 
1ep11ezzi:ik а  politikai zsargont, amely 
(.akarva — akaratlan ;  tudatosa,n vagy tu-
datlanul) e'Ilepijezi  0  ilényegest és .élvon.j•a 
a ,figyelmвt га  lгgfontosalbbról. 

Ha' a palitikus .nem . tudja. ml  ј 'atszó- 
datt '1е  valólban ' а  múltban, s mi tör.ténik 
valóban a jelenben, milyen jövíлt építhe't- 
nek tettei' és prokiamációi? Mit ket11 
tudnia   е  s . milyennek  ;kell lennie 
a politikusnalk; hogy korának élén álljon; 
és megolldlhassa annak politikai prooé- 
máit? Úgy tíúnik, hogy ebs$soriban azzal  a  
mély és ideg néan 'oldott vá.lsággaa k,élll 
tisztában lennie,. amelybe őt mint poli- 
tikizist :ez 'a század zárta. 

tiz"armazá uktiál, osztályjellegüknél, vi- 
lágnézetüknél,  'politikai prágramjuknáQ. 
fogva' Ibáranenn'уire is különбёznék egy- 
mástál 1VUiasaryk, Róza Lu:Ye¢tvburg, Le-
nin  és Graansoi., a .góndol;koizó  politikusok 
egyazon típusához tartoznak. Egyiklik  se 
pragцnatikuš 'éš pusztán ;gyakorlati po.liiti-
kas, aki „.юsinálja" a '  ipolitikát, védi , a 
maga politikai pozícióját,  a',  politil~ai 
helyzetrđl _szón•okol, "es а  valáságot '.csak 
a sajá't'poli ~tшkájián•ak szeanszögéiből figyeli: 
Mindannyian — bár küliönféle és ellent-
mondó'  utakon — tévékenységiík  al á p- 
ja  it ' akarj ák kikutatni; "és ezért teszik 
fell  mag oknak is a kérdést, mбt'jelent 
egyálta'lán az, hogy politika, mi a hata-
lom' lényвge, mi az - erőszak, stb.. Nem 
használják fel mások tudomá:nyos kuta- 
tásait saját politikájukhoz, hanem ma-
guk fordítanak id ő't a.tudományos kuta•-. 
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tásra, hogy átgandáit po4iti'kt ,folytat'haš- 
saxiak. Mindegyik közü'➢iik а  gyakorlati 
рд1'i;tikus és a rgondoil'kozó o1itikus per- 
sonális uniójában е1, és meimasák ezek 
e g y s é g é t, de a k'et érdekszfléra kü- 
löntbözćlségét is  jelentik. Ezért egyikük 
sem 'téve5zti össze а  tudományos kwba- 
tást a pollitikai takti'kával, és xnindegyi- 
kük jóil tudja, hogy a tá'rsadalomtudo- 
mány és a fidozdfia nemcsak kapcsolat- 
ban állnak egymással, de ismerik ezek-
rick  az önáiló 'tu1'ај 'do бnságá't és egymástál 
való különbözđségüket is. 

Vajon a gon.dalkozó politi:kus típrzsa ,ki,- 
vétel-e vagy szabály, egy történelmi kor- 
szakhoz, vagy pedig az öss'zes !korszako.k- 
hoz tartozik-e, s ami a kérdés 11'ényege: 
krizömbös vagy j elientős-е  a politika szá- 
nгára, т 'as tartallrnat és jelentóséget 
nyer-e  a po'li'tika aszerint, hogy azt gan- 
d'oPkozó pálitikusok vagy р!ragm гaгtikws 
polit'.rkusok irányitják? Nem ,tartoznak -e 
mi n d air xi y•i a т  — Mas'aryk ерри 'gy 
mint Róza Luкemlbung és Gramsoi — in- 
kább a 'tizerrik'ilexi бoedik századba (ате lу- 
rő1 manalps"ag dlyan lebe'dsülően  'jelent-
heti ki akárki, hogy az a felиi'lágosodás 
százada), míg a modern korszak más al-
katú és t7pusú ,politikusdkat formál és 
követeli? Kell-e az, ho гgy a  politikus  gon- 
dolkozó legyen, vagy pedig elegendő, sőt 
az ismeretek бs iniform!áltság soha nem 
látot't fejlődéséne'k :korеzakában, a komp-. 
liká'1t 'vi бszonyul'"asak 'és a kifejlett imunika- 
snegosztás kordban egyenesen ellkertil-. 
hetellien, hogy - a politikus putsztán gya- 
kor1atias legyen,  aki saját szükségletei -  
nek kie!légítésére 'veszi 'igésrybe a tudo- 
máxryos . .intézetek, 'szalkértdk 'és tanács-- 
adák eredményeit? . . . 

1Vlegálllapтthatjuk, bogy Masarykkal, 
Gramisoivál és Leninnel b e f e j  ez  ő  d i k 
a" politikaü ' гszemdllyiségek, a gondá'lkozó 

.рд1'itikusd,k korszáka és a  pragmatikus 
politikusdk korszaka kezd ődik, 'A gya- 
koпlafi politika és a Ipoflitikus gorrdolko- 
dáš egy m.á As árr el t  et,t mozog, és 
amennyiben egymással találkoznak;. ez: a 
ta1"álkozás a talőlkozások és korrfliktusdk 
karalkteréve'1. télítódik, зzeunbetűлően. .ki- 
rnutatlható ez a szoci'ad гista mozgadom tör= 
ténetdben (gondn7ijumk csak an¢iak egy 
kla'5szikus - példájára: Lukács Györgyre). 
A mdndenha'tó: praglma'tikus politika az 
igazi . gandol:kozást egy •scziszteánizált h a - 
mi s tudattal hélyettesíФi, s га  tehetetlen  
bíráló _ gomddlkozárs a maga igazságáva!1 a 
politikai vallóságon k  Iv  ü l  nyornorog.. 

Petitiku's az, aki döntéseiket eszközöl és 
minden  dönt'dse csellekedet, amellydl a 
többiféle léh:вtббség, tényék; és 'tendenciá•k 
közöbti v 61 a s z't á s: jut ki'fej ezésr г . 
Tevгk•enyзégével a politikus egy!úttal a 
helyzetet inite'rpretá'lja, vagyis mindennek 
bizdnyos értelme't ad. A politikai tevé- 
kenységgel  minden bizonyos  megvilágí- 
tásba kerül, mivél rajta keresztiil gya- 
kor+lati kiillöuvbség tétetik a 1'ényegés 'és a 
те'И'ékes, a halasztást nem tűrő  és a rá- 
érős, a sürgős és az dlhan•yagollható ddl'- 
gok kbzrэtt. Ellexitétbexr .а  ` twdóssal, aki 
a prdы@mát ad dig kutatja; ameddig 
eljut annak  mnegolldásához, clФentétban a 
rnűиdsszel, aki  ad d'i'g bábáskodik mit-
vi felett, mIí'g azt érettnek éлs. 'tökéletes- 
nek nem érzi, .а  politikus permanens  ver- 
sényben  611  az ,idővel, 'és minden egyes 
tettének minősége attól függ, vaj on azt 
a кеИ 1б  pillanatban (iddben), korán vagy 
étikésvé hajtotta -e végre. A palItikai dön- 
tés ideje más, 'imin't a tudományos ku- 
tatás ás a művélszi altkatős ideje. A polli- 
tikuis ann:ak a veszélynek van kitéve, 
lusgy az idő  rabszdlgőjává válik, 'amikor 
is a döar'tésak nern lesznek egyebek,  mint 
a felé áraunló esепnényekre való rea!gá- 
lások, és tevékenysége politikai napszá- 
xnossággá, naprál napra folytatott 'poli'tiká- 
vá 'vállix. A .poШitilkus az idő  fogságába Ке- 
riiill amennyiben csak megvá!lásít, reaQi- 
га1, app1ltikál, kinyi'latkoztat, feldolgoz, 
ment a ren.dszabályak és intézked гések 
végteЛen sora előbb vagy uttább csak eil- 
kenкiőzi tevékenységének való'di е  r  te  l- 
rn е  t.  Hogy tudja hát a politikus „ д'е- 

győzni" az időt? Igy-e, hogy átugorja a 
jelent és utópistavá válik? Azzal, hogy 
megelőzve 'korát fe'lasap látnoknak? Vagy 
úgy, hagy találgatni, j'ásálni próbál, s 
felcsap járnak? Az utápi'sta, a látnak és 
'a jás azonban .nem politíkusolk. A poli-
ti'kus csak akkor tud helyt állni az ј'd'ővel 
folytatott versenyben, ha nini fut, nem 
tér ki előde, hanem a 1 é n y e .g 'e s f e l é 
f o r d u l és a saját Ipolitikбj'aban a meg-
alapozott és átgondált fundamentumokra 
épít. Ehhez az alaphoz tartozik a p o -
litik•a érteimének és lehe-
t ő  s ég é n ik megvillágí'tás!a Fis. 

A pragmatikus.. politikus típusában, aki 
a gondoikazó politikust felváltotta, egy-
részt a modern iszeanélyiség vá'l'sága: 'egyé-
nieslIi és testesül meg, másrészt pedig el-
mélyíti és elsötétíti a politika válságát. A 
pragmatikus pólitifku гs- tedhnikai mani u-
lációnak tekinti a ;politikai, vagyis az 'em-
beridmeg primitiv vagy intelligens disz-
poziciák által való mázgatását tartja fel-
adatának, és a saját tevéikenys'égét énzé-
sével, gand'o<цkozásával és kifejezőlk'épe's-
ségévelL az így kiépitett rendszernek abba 
az  '6  Il t •alán os manipulációs szférába 
helyezi, amely emberre, :,természetre, ele-
venekre és holtakra, szavakra és ideákra, 
dolgokra és érzésekre 'vonatkozik. A prag 
mabi'kus pálitikus nem képes túllépni a 
rendszer ama horizontján, amelyet saját 
tevé!ke'nységévél rajzolt ' meg, s amelynek 
maga is áldozata. Ezért csak azokat a kér-
déseket tudja megoldani, amelyék nem 
esnek kívül a saját látóhatárán, vagy 
amelyeket olyanokká f a y ara;  6 11, hogy 
azokat megérthesse. Fzért az a politikai 
s:zátár,atrnely szavait  a géppe'1 kapcsola-
tos faga бimakbál szedi össze: lendkerdk, 
elhájlás, defarxnáaió, nemcsak a szavak :bi-
zonyos csoportját jelcenti, amelyek a va-
lóság mellett  és a valóságon í-
v ü Ii léteznek, hanem egészen pontos 
meghatározasa annak, hogy a valóság 
miként létezik a politikus számára, 
hogyan !látja, hogyan éli át az , s mi-
lyen .mádon Кaposaiodik .  abba mint ,köz-
életi szem'é'lyiség. Ha a legszörnyűbb és 
legvisszataszátáblb 'ba гlyársággot, •amelyet a 
cseh történelem során a oseh nemzet el-
len saját vezető  körei clkövdttek ő  a 
„deformáció" sžáva бl jelöli, ebből e]Jke-
riílhetetlenüi nemcsak <bizonyos megértés, 
értékellés, de a kiút is kitűnik. A „d'efor•-
máció" éplpaígy eltűnik a viiágbol, qpp 
olyan haszonelvű  módon, mint ahogy a 
világra jött. 

A ,pragmatikus politikus azon igyekszik, 
hogy mindent a saját színvoлalára, a tech-
nika, a hasznosság, az azonnali effektu-
sok szúérájába szállítson alá. Mivel a 
valóságról a manipulációk sémájában, 
a hasznosság, a komnányo7Јlatásбg sze-
rint gondolkozik, valláságnak csak azt te-
kinti, amely ikormanyozhatá, kezellhető  és 
hasznotlhaj'tó és miden unás a tudatában 
semmiséggé, jelentéktelenséggé, valótlan-
sággá bomlik бs aldódik fel. 

Annaié idején, a második vиlágháború 
ellőtt volt 'valami értelme ú'gy tenni fel a 
kérdést, vajon a politikus ibriírdkrata vagy 
néptribun legyen-e. Ebben a kérésfélve-
tésben a bürokratá!t egy politikaiilag pri-
vilegizált és egy neon eenőrzött hatal-
mi csoport kélrvisel'djéne'k aninbsítették 
és vele szemben példak'éрnek áА'lították a 
néptribunt, a nép érdekeinek véd őjét, a 
forradalmi szanokot és pdlitikust. Mive] 
azonban minden polemikus 'Igazság nagy 
mértékben annak az áliasfoglalasnak és 
nézetnek a szempontjából van  meghatá-
rozva, amellyel 'szembefondíbották, soha-
sem elehet radiká'l'isvgazság, vagyis olyan 
felismerés, amely a dolgok gyökerét ke-
resi. A kerdés inkább .így hangzik; mi-
lyen k б rülmények közbtt vá1to-
z Ik Ibiirakratáv'á a 'néptribun, s mik az 
előјdézбi ennek az 'átváltozásnak. A ikér-
dés lényege inkább a forradalmar és a 
hatalom egy m ás k ö z ö t t i v'i'szonya: 
mit tesznek a forrada'lmáro'k a hatalom-
mal abban a pillanatban, amint az oppo-
zíciábбl uralkodó csoporttá válnak, de 
mindenekelőtt és különösképpen, mit tesz  

a hatalom a forradalmárral. I¢nlmunisak-e 
a forradalmárok a hatalom csábításai és 
ddmonaival szemben, vagy pedig őlk is 
csak emberek? Mit kell tennie a forra-
dalmárnak, hogy ne essen kísértésbe, és 
mit kell tennie a társadalomnak, hogy az 
esetleges .következmények, „a hatalom dé-
mona" eltl védekezzen 'és raegmenekiil-
jön? Аmidőn a pragmatikus politikus sa-
ját tevékenységét „tudománynak és m ű -
vészetnek" nevezi, és saját magát bizo-
nyos értelemiben 'tudásnak 'es művésznek 
tekinti, illúzióba téved és i цΡ.úziót kélt, 
amely mögé az igaz prdblemati'ka rejtő-
zik, tehát minden politika lehetősége és 
veszélye — a hatalom. 

A pragmatikus politikus csak bizonyos 
társadalmi problémáikat, s csak bizonyos 
fajta válságokat tud megoldani, de tehe-
tetlen a'valásággal szemben, mely baln ő  sa-
ját'látóhatárán és lehet őségein, megprábái-
hat ,kiutat keresni gazdasági és államjogi 
válságokból, de a morális válságokkal 
szemben tanácstalan marad. 'Ha azonban 
tisztában vagyunk 'azzal, hogy a morális 
válság nem a morálra, hanem a nemzet 
egzisztenciájára és az ember puszta ceté-
re vonatkozik, akkor egyszerre világós-
sa válik, ahogy a pragmatikus politikus 
csak a másod'ren'dű  kérdések megoldásá-
ban számíthat sikerre, a létfontosságúak-
ban bizonytalan és nem áll a kor élén. 

Jelenlegi válságunk mindene'kélőtt a 
nemzeti és emberi egzisztencia m e g -
é r t é s é é r t folytatott vita: az anonim 
tömegek színvona'l'ára süllyedtünk-e, aki 
szamára a lelkiismeret, emberi önérzet, az 
igazságosság és az :igaz ;gondolat iránti 
érzék, a tisztesség, бbátorság és becsület 
fölösleges halaszt, akadály -a vélt vagy 
valóságős komfortért folytatott versenyfu-
tásban,'avagy végre képesek vagyunk esz-
utбlni és minden gazdasági, politikai és 
egyéb kérdéseinket az emberi lét és a 
nemzeti egzisztencia irant támasztott össz-
hangban kívánjulk és'tudjuk rendezni? 

3., AZ OSZ7,áLY ÉS A TÁI2SADALOiV1 
VÁLSbGA 	 ' 

Az egyén és a társadalom életébeni egy-
aráait érvényes;  hogy könnyebiben veszíti 
el másakról alkotott illúzióját, mint azt 
az illúziót; arait saját magáról táplált. Mi-
vel jelenlegi 'válságunk . a csalódósak 
és felébredt remények meg e kettő  ál-
landó valtakozásának tűnik, mindössze 
azzal szabadítja meg az illúzióktól -az 
egyes rétegdket, ha eltávo'ladiik a p u s a-
t a 

 a hangulati szférá'től és a megismerés 
felé fordítja a figyelmét. E 'változáshoz 
vezető  első  lépés -magának a szeszélyes 
hangulatosságnak a vizscgálatábál ered, 
annak a kérdésnék a feltevésбlbбl, mi bú-
jik meg amögött, amibe a társadalomín je-
lenleg belekerült. A bizalmatlanság, lel-
kesedés, szkepszis, stb. lehetnek a lélek 
egyéni állapotai, 'szuibjdletív .éhlények kit- 
vétke гј nényei. Ha azonban magában a 
hangulatban 'valamiképp a társadalmi va-
lóság un u t a Ik a z ik б  ,az egyes kor-
szakokban ás rétegekben uralkodó han- 
gullat nagy jelentőségű  és 1el'eplező . szo- 
ciális lénnyé növekszik, ilyen esetekb'en 
az 'egyes hangulatokból, a lelkesedésb ől 
a csalódásig 'és a kiábrán'du'ltságból az új 
lelkesedésbe való átmenet úgy történik, 
mint a megismeréslhez 'vaz'et ő  пnечgгбzkód-
tatas, 'és ebiben az esetben a puszta ha r-
gulattói a megismerésig vezet ő  út újabb 
hangulattal van  'gybeklötve, amelynek 
a.tnnoszféгбјбban a felismerés bizonyos 
szociális aktussí válik. Mivel a válság 
olyan megrázkódtatással jár, amely meg-
rázza a társadalom minden rétegét és az 
emberi waláság minxd'en:szféráját (gondolat, 
érzés, erkö'las), erédménye két folya-
matnak anen'etétdl függ. Az els ő  folyamat: 
az emácionális megrázkódtatás az egyes 
társadalmi rétegekben mélyebb és igaz-
ságosabb megisneréshez vezet-e, vagy 
pedig megcsontosodik .a régi előítélettik-
ban és ítélőkép'ességét újabb i)t бziák va-
kítják ei? A második folyamat: az igaz- 
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ság megisшerése a társadalmi rétegekben 
új enengiá , lbdráló (elkesedést és 'tett-
vágyat 'abгeszt-e, vagy pádig Olyan dep-
ress7•ióval sújtja, amely a passzivitás és a 
váхakozás állapotába veti visszfa? 

A mi jelenlegi válságunk a társadalom 
összes rétegének és osztályának, s egy-
úttal egymás közötti viszonyánaik vállsá-
ga is. A munkásak, parasztok és éгtel-
miségiek szbvetségéről az az Oly gyakran 
emilegetett mondat nem azért vált tar-
ta]anat'lanná, mert frázissá siillyedt, ha-
nem •azért vált frázissá, mert magának a 
kapcsolhtnak, a szövetségnek a tartalma 
változott meg. Az egyes osztályok egy-
máѕ  közti viszonyában az uralkodó bü-
rokrata 'körök kétféleképpen is defo гѕná(ó 
szerepet játszottak; •el6szőr azzal, hogy a 
modern táгsadalmat igyekeztek kbzép-
kori eéhrendsyeљe tömöríteni, a munká-
sdkat üzemekbe, a parasztokat a falukba, 
az értelmiséget pedig könyvtára'klba zar хїi, 
s 2'gy a minimumra csölkkenteni ezek  p0  -
11 tik a i kápkѕolatát. (Másodszor akkor, 
amikor politikailag uniformizálták ezeket 
a rétegeket, jellegtelen tömeget •gyúrtak 
belőlük. A bürakгácia ideálja a b e zd r t 
táгsad'аФ Ρam, aiz osztály szellemű  meg-
kötöttség és a kontгdІá tan adagolt imafor-
máltság. A társadalom .alaprajzául a ikor-
p0rativiгј nus szolgált vdlna, amely az 
egyes rétegeket a saját 'k ü '1 ő  si'1 ige  s 
érdekköriikbe zárja, .s ezálta'1 a 'bdirokrá-
ciát teszi az univerzális érdekek egyetlen 
hoгdozóј  vá, a kölcsёnbs ipnfо  mёltság 
egyetlen és tkizárála іgos közvetítőjévé. 

~]z a bi гоКratiКus gyakorlat Segéгzéke-
лyebben és legsúlyosabban a munkássá-
got suj!tátta, amelynek mint osztálymak 
megszűnt a politikai szerepe és éppen 
legteгmészetesebb moder ггkori szövetsé-
gesétől, az értelmiségtől izolálódott. (Más-
гészг6i művi :gátakkal еЛhabárolták az ér-
telmiséget a munkásosztálytól. A r вΡndőr-
pólitiikus rendszer elsősaг~ban a munkás-
osztáлyt p 0 .~ i t i z á i t a І. A m m-
kasság mint asztály megszűnt p  011  t i -
k a i szerepet 'játszani, ezt a szerepkört 
a bd1гokrácia vette át, amely misztikusan 
vagyis idealógіkuaan azonosltotta magát 
az összességgel és a s aj á t monopólikusan 
gyakorolt uralkodó hatalmát kinevezte az 
o s z t á• l y vezető  feladatá•nak. A mialatt 
az o s z •t á l y vezető  feladatáról szó-
ló idedlágiát (amely ténysze гűв Ρn .a bürok-
ráciát jelentette) az állami vailás rangjá-
ra emelte, a munkásság v a l ó d i .köz-
életi szerepe a minismenra zsugorodott, 
jogai mindössze annyit jelentettak, hogy 
v'égtelenségјg ismételgethette a s a j á t 
munkahelyén található hiányosságokat, 
amelyeknek azonban össztársadahmi okai 
vannak, s mint ilyenek egy üzemen belül 
eltávolnthatatlanok: llelkes egyetértését 
gyakorolhatta az uralkodó ibdirokrá'cia ál-
tal eléje terjesztett tájékozta'tásakkal 
szвΡnvben, s közfelkiáltássa'1 fejhette ki 
egyetértését vagy гosszallását. 

Jelenlegi válságunk •sorsa attól figg, 
hogy •a munkásostá(y felismeri-e egy-
részt az ideológia és illúziók, másrészt 
a saját 'tényleg вs politikai !helyzete közt 
fesaiillő  ellentmondást és le vonja-e étb ő l 
az összes köveфΡkezményeket. Az összes 
következmények levonása annyit jelent, 
hogy újbbál o l i t i k a i erővé váltk és 
új avantgarde szociális •alliance-'t köt a 
parasztsággal, értelmiséggel, hivatalnok-
osztáblyal, ifjúsággal stb. 

A munkásosztály azonban nem játszhat 
politikai szerepet a szociahrјгn•usban, a 
sajtó, szólás- és véleményszabadság, a 
demokratikus sгabadságjogok nélkül. Egy-
részt egyetlen üzem egyetlen 
munkahely látókörébe van zárva, mar-
kбban tartja a korporativizsnus, másrészt 
ki van téve annak a veszélynek, hogy 
nevében a politikai bdirdkrácia fog ural-
kodni. A hamis barátok a munkásságot 
arróll igyekeztek meggyőzni, hogy a sajtó-
és a szólá'sszabad ѕбg mindössze egy os¢-
tály, azerte]miség érdekét szolgálja. A 
va(lóságbn azonban a demokratikus sza-
badsággjagok éppen a munkásosztály szá-
mára é l e t f o n t o s a •ágúak, niél'kiibilk 

nini  től•thвΡti be történe(mi felszabadító 
szerepét. Hogyan játs~hat a mun~kásosz- 
tály р  о  1 i. tik  a• i szerepet, ha nem fér 
hozzá a tájékoztatási eszközölhöz, s  Igy  
sohase tadja pontosan és ke11 ő  időben. 
hogy mi történ'vk tulajdo2nkáppen ad or- 
szágban? Hogyan ,tö1'theti be a munkás- 
osztály  poll  t i k a i szerepét ott, ahol 
megvonj'ák töQe a jogot, hogy a saját esze 
szerint m а .gyarázza és е rtel- 
т  e z z e az inform бciókat, s e t•о1е  е1- 
дdegenít(netetlen jogot nevében m*sok 
gya'korolj ák? 

Az i'ntell'гgerncia (értelmiség) szó zniirulen 
пуе(vben az ésszel, az értelen гmel kар - 
csolatos. A cseh nyelvben 1'ét éiTtelme  

van, ;gondólkozó kápességet, rátermettsé- 
get, okpssápgot jel•ent, és  vonatkozik egy 
társada]mi réteg me,gЛhatározására is. .Az 
a konfliktus, amelyet . a munkásosDt'1у  éš 
az értelhгvбség között a bürokratikus veze- 
tő  rétвgek ismétedten és kdilönösen 1956 
óta 'kipravoká!lúa гk, nemcsak hogy mis -   
t 'е r ѕé.gesen,  di  hamisan meg- 
teremtett'k•om+f1i14usvo(t. Ennek akoizf  ilk-  
busnak az igazi ért вΡ]me •nini abban rejlett, 
hogy ellenségességet éltвresazen az egy:ilk 
rétegben — a munk•ássá•gban, a másik 
r ét  ig — az érte]¢n!iság ellen, hanem el- 
sősoгiban a biráló g•on!dollkozásnak, az 
ítélőképességnek, agyszóval a társadalom 
alaposztályát 'képez ő  munk "asosztály iл- 
telligenciájának üzent (hadat: lEz a ha- 
mis és nгesters•égesen kipattantott kon- 
fliktus elsroso г]ban a ¢nunikásosztály  el-
len   fordult. 1 п̀'télnne azonnal és min-
den lcétséget ,kizáráa:n megvilágasodik, 
ha  tudatositjuik, ahogy az intelligencia, az 
ész, í.télőkбgesség e11en meghirdetett had- 
j.árattal egy  i д e ј  U le g  olyan anakro-
nisztikus (hangalatok életre kaptak,  mint  
p1.  az  antiszemitizmus,  a ptömegpsdiáhó- 
zis, stb. és az okossáig és ész llelhet•séges 
allianciája ellen ti't•dkban és nyilváцosan 
is a babonák, előítéletek és ressenti- 
ment-ok sötét allianciádá•t toborozták. 

Amennyiben  a három emditett тéteg ро- 
lítikai szerepében a muпlkásság és értel- 
mđség helyzetét i•деól'ógiaidag elködösítet- 
ték, a harmadik partnerrel, a parasztság- 
ga1 ezeunben ez a misгјtilfikáció is fiдlösle- 
ges volt,  mart a parasztság  politikai és 
társada]hni jelent ősége úgyis a nullával 
volt egyenlő. Politikai megfontolásokbó] 
a  falu,  a vidék mint a társadađan:i és ро- 
]litikai гprdыбma teljesen е(iminállódott, s 
ezzel egyúitt fiöllöslegessé vált minden 
olyan gondolat, amely a parasztság és a 
nemzet •ősszefiiggéseivel, a •parasztságnak 
a modern társadalmi straktúтába való е1- 
hélyezkedésével kapcsolatos. 

A jelenlegi válság nemcsak  a réginek, 
az időszerűtlennek, a  (hamisnak, az élet- 
képtelennék az összeomlása, de egyúttal 
magában rejti a változás (ehetősбgét is. 
Vagy újabb :közömbösség és iigyesikedészk 
felé vezető  átmenetet jelent, vagy a  forra-
dalmi, társadalmi és politikai erdk fel-
ismerik k benne azt az é t é Ik e s tertéпel- 
mi pillanatot, amelylben ú'j pol5tikát, új 
társadalпni  kapcsolatokat,  új :gand0lkozá- 
si. mádszeгt, a  politikai kapcsolatok új 
fanmáit lehet k i a lak ítan i és meg-
teremteni. 

A lejáratott pártonbelüliek és р "arton- 
kívdiliek sémája helyett mai válságunk 
a koгnmunisbák, smocialisták, demokтaták 
és a többi polgárok гг  ji politIkai szovet- 
ségét teljes- бs egyenjogú, a szdci'alinnus 
és humanizmuls еszméilből táplálkozó 1í ј  
politikai szövetségét a(,akíthat5a ki. Alap-
jaihoz éppúgy ho¢zátartorzik •a  szocialista 
tenmelđk öakoтanányzata,  mint  a szocia-
lista pólgárók politikai demokráciája, 
egyik a másik •nél'kdil' dвgenerá(ódik. 

Abban a  pillanatban, amikor a mun- 
kásosztály újbál politikai erőt iképvisel 
(és ez csak  a szakszeгvezetek ев  a ,kom-
munista párt konzekvens dгmOkтatizárió- 
jával és a mwпkástaцáсsak felúyátásával 
éг(hető  е1), lehetőség nyroli,k 'a munkásság, 
parasztság 'és értelгis+ég  U ј  osztálly- 
szövetségére. Ebbe a szövetségbe anin- 
den тéteg a s a ј 'а

't  jegyelvei, egyéni- 
ség•ével lбp 'és az a(1•iamcia egymás 1о1- 
esönös bвΡfolyásolásán, találkozásán, ér- 
dekköreik karrlgálásán, produlktív fesz{i1t- 
ségeп  és terunékeny politikai đialógusocг  
alapul majd. Ez a szövetság szocialista 
alapja lehet egy n y i  It  szocialista tár- 
saч3alom+nak, ment egyes rétegeinek dia- 
lógusai, иг'tái, feszл.'rltségei és harпnániája 
a politikai energia, ötlet 'és kezdeményez ő- 
kedv kimeríthetetlen :forrásá•vá vá'_( гat, 
ámelyből a progresszív fejl ődés a társa- 
daluni ha1ad'ás  minden •szférájápban és 
területén er őt meráthet és gazdagodhat. 

Literárni listy 
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bosnyák istván 

Az ifjú Sinkó eiső  verseskötete, az Ej-
szakák és hajnalok még csak sejteti, hal-
ványan körvonalazza a kés őbbi életút em-
beri-írói problematikafát, els ő  nagyobb 
prózai műve, az Aegidius útra kelése' vi-
szont a legjobb sinkói prózára jellemz ő  hite-
lesseggeldolnborítja ki eprdb'lemmt9ka .köz-
ponti szövevényét: az ember és forradalom 
tragikus viszonyát. Az Éjszakák-bon is 
felsejlik e központi élménykomplexus né-
hány eleme, a bel őle — jobbára „adysan" 
— szóló vallomás is tartalmaz nehány 
motívumot, melyek a későbbiek folyamán 
vezérmotívuma lesznek a forradalom és 
forradalmár sinkói poémájának, de egé-
szében, természetszerűleg, csak a forra-
dalom után teljesednek ki, a személyes 
forradalom-élmény első  rögzítése, az 
Aegidius-parabola megírása közben. 

E kisregény — az önéletrajzi Optimis-
ták képletes előde, jelképes ősváltozata, 
Sinnkó forradalom-éDményének áttételes, 
1919-től térben és időben elvonatkoztatott, 
de egyáltalán nem absztrakt kifejezése — 
magába sűrít megannyi, csak látszólag el-
vont kérdést, melyek kés őbb is soha 
nyugtot nem hagyó emberi, s ugyanakkor 
az egész életm űre гбneheziilő  írói problé-
mává lesznek. Az irracionális  hit,  mint a 
forradalmi cselekvés feltétele; a forrada-
lom céljának és eszközeinek viszonya; a 
forradalmári ráció és az emberi emóció 
ellentéte; a lírikus rés gyakorlati forradal-
már vívódása az emberben; a soron kívüli, 
zászló nélküli magatartás etikai problé-
mái — az Aegidius-parabola e f őbb mo-
tívumai kés őbb is vissza-visszatérnek, ar-
ról tanúskodva, hogy Sinkó-nak egyetlen 
nagy, csakugyan nagy központi témája 
volt: a forradalom az emberben, s az em-
ber a forradalomban. Élete legkülönbö-
zőbb időpontjaiban, „krisztiánus", és 
„marxista", „idealista" és „materialista", 
„individualista" és „kollektivista", egy-
mástói merőben csak látszólag különböz ő  
„fázisaiban" ezt az alaptémát variálja nem 
lanyhuló intenzitással, a monolit életm ű  
legkiilönfélebb műfajaiban: istenes vers-
ben és politikai pomfletben, naplóban és 
drámában, lirikusi esszében és prózában 
egyaránt. 

Forradalom az emberben, ember a for-
radalomban: Sinkó életművében ez a sze-
mélyesen és szenvedélyesen megélt „té-
ma':' teljes égészében mentes századunk 
baloldali idilljétől, attól a naiv, nemegy-
szer éppenséggel bárgyú „vörös" romanti-
kától, mely egyén és forradalom viszo-
nyát végtelenül egyszerűnek, minden 
problémától mentesnek hazudja. Sinkó, 
aki Pesten vagy Drvaron, Moszkvában 
vagy Zágrábban egyránt képtelen 
arra, hogy egy eszme, egy cél, egy feladat 
szolgalélkű  közkatonája, vakon engedel-
meskedő  keljfeljancsija legyen — termé-
szetszerűleg drámaian, tragikus személyi-
ségként éli a forradalmat. Nem élheti 
másképp, mert számára a forradalom nem 
az osztályellenség hatékony likvidálásá-
nak technikai kérdése csupán, hanem em-
beri, etikai kérdés 'is, a személyes részt-
vállalás vagy kívülmaradás egyformán fe-
lelősségteljes erkölcsi kérdése. Sinkó in-
dividuumként éli a forradalmat, s aki így 
éli, annak életművében a forradalom és 
ember viszonya szükségképpen idillmen-
tes, sőt konfliktusokkal, csak részben vagy 
egyáltalán fel nem oldható tragikus ellen-
tétekkel és ellentmondásokkal terhes. 

A HITETLEN HIVö 

" , két arccal mozgok a világba.: 
a feltétlenül és hangosan mindenre 
igent mondókkal szemben a kérdez ő, 
kétkedő, sőt tagadó, a kételked őkkel 
szemben azonban a mindent szenve-
délyesen megmagyarázó és védelme-
ző  szerepét vállalom." 

(Sinkó Ervin: Egy regény regénye) 

A nietzscheánus Sinkó Ervin szellemi 
alkatának szembetűnő  sajátságát is tar-
talmazza az a meghatározás, mely szerint 

„Én avatottja vagyok titkoknak, 
én lelke vagyok a boldogoknak... 
én könnye vagyok a sírónak, 
én: könnyű  lába a táncosoknak ..." 

(Sinkó Ervin: Dionysos szól, 1916) 

a forradalom 
isa 

io гradalmár 
kontliklusa 

„A háborúban elvitt ЇбІба tоnбјъа k, és ezért 
is csak hálás lehetek (...), mert talán nem 
lehet másként kellőképpen meggy űlölni a 
gonoszt, csak ha lelketlenségét az ember 

már a saját bőrén érezte." 
(Sinkó Ervin: ínéletrajz 1928-ból) 
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Nietzsche minden életproblémája a maga 
benső  ellentéteinek a küzdelme, dramati-
kus törekvés az egységre, a monolitásra, 
a meghasonlás kett ősségeinek szintézisé-
re, amely azonban ténylegesen soha nem 
valósul meg, esetleg csak a m űben? Sinkó 
mentalitását is kett ősségek, állandóan ví-
vódó és feloldódásra tör ő  ellentétek jel-
lemzik, s e tény nem csupán „pszicholó-
giailag" jelentős, hanem az alkotás, az 
életmű  szempontjából is: amint azt már a 
„szűk börtönöm: a Magam" feltörése kí-
sérleténél, valamint az etikus fantázia és 
az osztályideológia imperativusainak szem-
benállásánál láttuk is, ezek a kett őssé-
gek az alkotás fontos indítékai, mert ter-
mékeny újravariálásra késztetik az írót, s 
ezáltal az életmű  szervességét, egységes-
ségét eredményezik. 

Ez vonatkozik a éhit és kétely jellegze-
tesen sinkói ellentétére is: az egész élet-
művet átható termékeny alkotói motívum 
ez, mely olyan erőteljesen megrajzolt el-
lentétes alakpárokban ölt testet — hogy 
csak a szépprózát említsük —, mint Aegi-
dius és Frigyes az Aegidius útra kelésé-
ben, Báti és Vértes az Optimistákban, Bol-
lert és Kovács a Tizennégy napban, s az 
emigráns magyar író és Aron az Áron 
szerelmében. Csakugyan „két" Sinkó Ervin, 
a világban „két arccal mozgó" ember 
bujkál e figurákban, a hiv ő  és a kétkedő , 
az igenlő  és a tagadó — s e kett ősség nem 
érdemelne különösebb figyelmet, ha ki-
zárólagos „szellemi" jelent ősége volna. 

1. A HIT A TETT FELTÉTELE 

Sinkó szereplőinél a hit és a szkepszis 
nem holmi „szellemi tényez ő" csupán, bi-
zonyos magán-ideológia meddő, semmire 
nem kötelező  tartozéka, hanem olyan 
benső  erő, melynek magatartást megha-
tározó ,hatalma van: a cselekvés vagy 
passzivitás, sorbaállás vagy kívülmaradás 
eredményezője. 

Frigyes apát, az Aegidius útra kelés г  
szilárd hitű  szerzetese azt tanácsolja a 
hitében megingott, s ezért tétovává lett, 
cselekvésre képtelen Aegidiusnak, hogy 
helytállást, pártfoglalást keresve a két tá-
bor között —egyfel ől az egyház nyílt el-
lenségei, másfelől az egyház, amely azon-
ban bemocskolódott, eredeti fénye bels ő  
аzennytől elhomályosult — ne az értelem-
re támaszkodjon, mert az nem nyújthat 
eligazodást. ; ,Csak egy itt a segítség: a 
hit" —állítja Frigyes, s ezzel az Optimis-
ták filozófus-forradalmárának, Vértesnek 
a meggyőződését anticipálja. 
„Egyedül a tudásból sose következik 

cselekedet. (...) Az egyéni cselekvéshez 
épp annak d a c á r a jut el az ember, 
hogy tud, mert tudni azt is jelenti, hogy 
az ember tisztában van azzal, hogy az 
összes lehetséges következményekét nem 
tudhatja. Hamlet azért nem tud cse-
lekedni, mert csak tud és nem hisz" 
— bizonyítja Vértes a hitében — Aegi-
diushoz hasonlóan — megrendült Bá-
tinak, amikor az visszatér vidéki, vörös 
katonákat toborzó agitációs útjáról és be= 
számol megdöbbentő  élményéről: az egyik 
értekezleten feláll egy szabómunkás és 
felteszi a kérdést, ha az ember elmegy vö-
rös katonának és meghal, mi haszna van 
akkor az egész forradalomból, vagyis mit 
ér az egyes proletárnak az egész proleta 
riátus felszabadítása, ha ezért el őzőleg 
fel kell áldoznia saját életét ... A megin-
gott hitű , s e kérdéssel még inkább meg-
bolygatott Báti meggyőződés nélküli ra- 
cionális érvekkel, öntudatra apelláló di-
daktikus frázisokkal igazolná az áldozat-
hozatal, a személyes élet feláldozásának 
értelmét: A Vörös Hadseregbe minden 
munkást az osztályöntudatnak és annak a 
meggyőződésnek kell vezetnie, hogy ez 
a hadsereg a legnagyobb biztosíték az el-
lenforradalom legyőzésére... 

1) Nyugat, 1927. 
Y ) Halász Előd: Ady és Nietzsche, Budapest, 

1942. 
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Vértesnek, Frigyes apáthoz hasonlóan, 
és Bátival szemben, nem értelmi, nem ön- 
tudati és osztálytudati érvei vannak, ami-
kor a személyes életet is kockáztató vá-
lasztásról van szó, hanem kimondottan ir-
racionáli ak: „Az osztályöntudat minden 
fokon racionális, a felismerésen alapszik, 
hogy a dolgozok érdekei azonosak. És so-
ha még az egyéni életet, ezt a valamit, 
amit minden racionalista végs ő  pozitívum-
nak kell hogy érezzen, az életet semmiféle 
racionális meggondolásból nem lehet oda-
dobni. 'Háborúba menni; akarni, vállalni 
az élet kockáztatását, kibírni a halált egy 
ügy, . egy eszme, akárminek a diadaláért, 
amennyiben önként történik, racionális 
szempontból illogikus, mindig irracioná-
lis cselekedet." 

Frigyes és Vértes szerint a cselekvéshez 
irracionális feltétel, a hit szükséges és 
Aegidius, valamint Báti sorsa is égyará лt 
azt példázza, hogy ebben feltétlenül iga-
zuk van. Aegidius csak addig cselekvő  
ember, amíg rendületlen a hite, amíg a 
kétely legki ebb látszatát is gondosan el-
hessegeti magától, s Báti is csak addig 
gyakorlati forradalmár, csak addig tudja 
vállalni a személyes tettet minden követ-
kezményével, amíg. ki  nem ég belőle az 
az önfeledt rajongás, az a naiv hit, mely-
lyeI annak idején, Tisza István megölése 
hírére a szabadkai Városi Kávéház aszta-
lára Pattanva lázasan citálta Adyt és sza-
valt a feltétlenül eljövend ő  új világról —
a városi előkelđségnek és kávéházi üzé- 
reknek ... Bátiék tudatiban vannak, hogy 
a harc végs ő, humánus cé]tjáért minden ál-
dozatot, maguk és mások életének felál-
dozását is vállalni kell, a harc minden 
taktikai és stratégiai követelményét tud-
ják, értik, értelmileg igazolják — de meg-
ingott, meglazult hitük nem elég er ős ah-
hoz, hogy e taktika és stratégia jegyében 
a cselekvést érzelmileg is vállalják, hogy 
az emberi élettel, maguk és mások életé-
vel szemben irracionális magatartást ta-
núsítanak, ik hamleti módon csak tud-
nak, de nem hisznek már többé a régi, 
feltétlen hittel, s ezért képtelenek a cse-
lekvésre, kisodródnak a harcosok, a tett-
emberek sorából, a frigyesi-vértesi igaz-
ságot bizonyítva: „Csak egy itt á segít-
ség: a  hit".  . . 

2. A HIT A MITQSZ ESZKQZE 

A fiatalkori Sinkó-művek azt bizonyít-
ják, hogy írójuk korán felismerte a tör-
ténelemnek azt a fatális sajátságát, me-
lyet majd az „idős" Sinkó úgy határoz 
meg, hogy „kivétel nélkül a századok 
hosszú során át minden lázadó szekta, 
minden eretnek ideológia továbbra is, 16-
zadva is az uralkodó mítosz foglya, mert 
abból indul ki, hogy van igazhitű, és van 
eretnek, abból indul ki, hogy ő  az igaz-
hitű , s hogy csak ő  az egyedül üdvözítő , 
igaz hit letéteményese és bajnoka. Azzal, 
hogy ebből indul ki, bármennyire harcol 
is az uralkodó egyház ellen, (...) eleve 
aláveti magát épp az uralkodó egyházi 
mítosz szellemi hatalmának." 3  Amikor 
Aegidius és Báti, a legjobb személyes 
szándék, a legszilárdabb racionális akarat 
ellenére is kénytelen feladni a feltétlen, 
cselekvésre képesítő  hitet, akkor annak a 
megérzésnek engedelmeskedik, hogy a hit 
a mítosz, a véres mítosz eszköze, mely az 
embert egy önkéntes, irracionális kiszol-
gáltatottságba taszítja, intellektuálisan 
védtelenné teszi és érzelmileg annyira 
rabságban tartja, hogy a hit lesz magá-

nak az emberinek legfőbb mértéke,4  min-
den személyes tettnek, még a legigazság-
talanabb, legkegyetlenebb cselekedetnek 
is feltétlen jóváhagyója és igazolója. 
Aegidius nem vállalhatja azt a démonikus 
hitet, mely gróf Tillyt, az anyaszentegy-
ház felszentelt hóhérát, húszezer védte-
lén magdeburgi „eretnek" lemészárlóját 
arra a sátánian cinikus kijelentésre jogo-
sítja, hogy az igaz hit képvisel őinek nem 
szabad az égre nézni, nem szabad könyö-
rttletesnek lenni, mert az ellenségnek meg  

kell tanulni rettegni még az igaz hivők 
nevétől is — hisz az Úrtól való félelem 
egyengeti az Úr iránti tisztelet útját... 
S Báti is képtelen vállalni a kecskeméti 
Vince elvtárs hitét, mely azt sugallja, 
hogy akkor se történne igazságtalanság, 
ha az egész burzsoáziát, az öregjét ől a 
fiataljáig zár alá tennék — hisz nekünk ;  
proletároknak addig jó, amíg a burzsoá-
zia fél tőlünk, mint a fekete ördögt ől... 

A feltétlen hit vak és intoleráns, ér-
zéketlen a részletekre és árnyalatokra. 
Egy misztifikált Igazság nevében egy 
misztifikált Ellenség ellen küzd, s e kiiz-
delem hevében képtelen különbséget ten-
ni „az ördög" különféle típusai, a szem-
benálló eszme, ideológia közel sem egy-
formán embertelen képviselői között. Mint 
ahogy gróf Tilly számára minden magde-
burgi . ember bűnös, „az eretnekség" meg-
testesítője, tekintet nélkül arra, hogy ka-
tolikus-e vagy valóban eretnek, feln őtt-e ;  
vagy ártatlan gyermek, olyképpen Vince 
elvtárs számára is csak „a burzsoázia" lé-
tezik. s nem különböző  mértékben bűnös 
és ártalmatlan emberek differenc;áit 
sokasága. 

A hitnek e mitikus ereje. démoni hatal-
ma az ifjú és öreg, krisztiánus és forra-
dalmár Sinkót egyaránt taszítja, menek-
vésre készteti — s a „Történelem" gon-
doskodik róla, hogy e menekvés intenzív 
legyen. Nemcsak a Tanácsköztársaság ide-
jén szerzett személyes tapasztalatok, s 
nemcsak a történelmi, f őleg a reformá-
ció korára irányuló tanulmányok, hanem 
a világ első  szocialista államában közvet-
lenül megélt események is azt bizonyí-
tották Sinkónak, ho.ey a hit nemcsak sa-
játságos emberi érték, mely nélkül nincs 
harc, nincs küzdelem az emberibb jöv ő-
ért. de minden emberségb ől kivetkőztető , 
apokalintikus hatalom is lehet. 

A feltétlen hit korántsem kívánat оG. 
mert valamennyi egvediil üdvözítőnek 
vallott .hit vértanúi fanati гmusból nem-
csak halni. hanem ölni  is  tu&"ak. a 
hivő  szabadsáeh đsök nemcsak vértanúk, 
hanem nótenciá1 inkvizítorok is eey sze-
mélyben. mart iához-rosszhoz „gyanabhól 
a T, nдеn áldп7atra kosz hitből merítik 
ereiüket — vallva az Aron szerelme em g-
ráns magyar írója, s evvel tulajdonkép- 

Pátzay Pál: Sinkó Ervin, 1919 
(gipsz, életnagyságú, elpusztult) 

pen a Moszkvai napló szerzőjének felis-
merését para•frazálja, aki 1935. június 21-
én, a , ;kivételesen nagyszabású tisztoga-
tások" hírére feljegyzi, hogy Trockijnak, 
az eretnek kommunistának nincs igaza, 
ha zsarnoki kegyetlenséggel vádolja Sztá-
lint, mert ha ő  győzött volna — minthogy 
szintén, „eretneksége" ellenére is hiv ő  —, 
ő  sem lett volna kíméletesebb. „Az eret-
nek hite s z i n t é n lángoló hit. S a 
„lángoló" nemcsak azt a tüzet jelenti, mely 
a hivőben ég, hanem a máglya tüzét is, 
melyet a hivő  mindig kész az eretnek alá 
gyújtani. Az egyházi hitnek és az eretnek 
hitének egyaránt szimbóluma a tűz" —
írja naplójában Sinkó, s ahhoz a paradox 
igazsághoz jut végs ő  következtetésként, 
mely alaktalanul, fogalmilag meg nem 
határozva azel őtt is, a Tanácsköztársaság 
óta eltelt másfél évtized alatt is személyes 
teherként. nehezedett - tudatára: 

a hit sajátságosan emberi valami, 
de nem sajátsága az em'beriesség." 

3. A H1TR0MBOL6 ЁRZЁ.K1 
MEGIsME.REs 

Sinkó a szkepszist illetően Erasmus, 
Montaigne, Pascal, Nietzsche és France-
tanítvány — ami őnála is, mint minden 
vérbeli tanítványnál, nem betű  szerinti 
vak követést, nem elvek, nézetek, doktrí-
nák puszta eltanulását jelenti, hanem rá-
isméтést, szellemi médiumot, mely révén 
a „tanítvány" felismeri és megnevezi a 
maga saját, legbens őbb kérdéseit, sze-
mélyes vívódásait és konfliktusait, egész 
önmagát. 

Sinkó kimondottan empirikus alkat, 
megismerese els ősorban érzéki megisme-
rés: életműve filozófiai, esztétikai és eti-
kai motívumai nagy mértékben személyes 
élményekben, tapasztalatokban és felisme-
résekben gyökereznek. Amikor Goethe 
„kigondolhatatlan gondolatairól" azt írja, 
hogy azok élményben fogant tömény val 
lomások vagy amikor Bakunyin »ins- 
tinktív« igazságairól megállapítja, hogy 
azok fogalmilag is kifejezhet ők ugyan, de 
lényegében Bakunyin temperamentumá-
nak, szenzibilitásának és ösztönének a ve-
tületeié — akkor egyúttal a saját megis-
merésének jellegét is meghatározza. „Igaz-
ságokhoz hozzá lehet jutni hallomásból, 
könyvekből, de az így megtanult igazsá-
gok hasonlatosak a homéroszi alvilágban 
léttelenül lebegő  lélekhez. Előbb vért kell 
inniok, előbb érintkezésbe kell kerülniök a 
valóságos hús-vér-élet melegével, hogy 
életre keljenek"' — hirdeti Sinkó képle-
tesen a maga empirikus megismerési 
programját, arra a jellegzetes sajátságára 
emlékeztetve, . hogy nála még a racionális, 
a „könyvekből" szerzett megismerés is az 
empirikusba vagy éppen a szenzuálisba 
(sap át. Számára az irodalmi és filozófiai 
olvasmányok az önismeret, öneszmélés, 
magára-döbbenés közegét jelentik, s ilyen 
értelemben . szkepticizmusa sem pusztán 
„helyesnek talált" és ezért szorgalmasan 
eltanult magatartás; a nagy kétked ők 
életműve az ő  számára csak értékes mé-
dium, mely révén ráismer saját hiv ő-hi-
tetlen mentalitására, igenl đ-tagadó kétar-
cúságára. 

Nem puszta életrajzi mozzanatként ér-
dekes az ifjú Sinkó 1926-beli naplójegyze-
te, melyben beszámol egyik álmáról. „Az 
öcsém, ki ténylegesen évek előtt halt meg 
— az én számomra csak ma éjszaka halt 
meg. Láttam álmomban, amint meghal, 
mintha ott álltam volna a katonai kórház-
ban az ágya mellett. (...) M o s t tör-
tént meg legmélyebbre temetett tudatom 
szamára az ő  halála; most már nemcsak 
gondolom, hogy halott, most valóság, 

') A véres mítosz. 
~) u. o. 
s) Zivi Goethe. (Goethe: Poezija i zbilja, Zag-

rib, 1953. utószó). 
e) Prelomljeni život Mihaila Bakunjina. 
') A vasút. Novi - Sad; 1948. 	 _ 
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ségem lett.” 

(Sinkó Ervin: C néletrajz 1928-ból) 
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mert „ujjaimmal érintettem és szemeim-
mel láttam". Sose hittem volna, hogy a 
közvetlen tapasztalat, az érzékelés ennyire 
döntő  jelentőségű."s Csodálkozik rá áln?a 
különös jelentőségére a fiatal Sinkó, s az 
életmű  távlatából ma már nyilvánvaló, 
hogy alkatának, egész személyiségének 
lényeges jeilemzőj.e az, amire eklkor rá-
csodálkozik. A sinkói igazság kritériuma 
mindig a tamási, „érintés" és „látás", a köz-
vetlen érzéki tapasztalat; empirikus 16-
nyének mindig csak az a személyesen is 
vállallható realitás, +melyet a személyes 
megismerés bizonyít, s nem az objektív 
rendszerek és ideológiák. 

Az ifjúkori álom áttételesen, de szó 
szerint azonos jelentéssel bekerült a pa-
rabolikus önéletrajzi kisregénybe is: 
Aegidius, a dominikánus szerzetes hiva-
tásból sokat tud a megfeszített Krisztus 
történetéről, prédikál is róla eleget, de 
„egészen igaz valósággá" csak akkor válik 
számára, amikor a magdeburgi börtönben 
egyik álmában látja is a megfeszítettet. 

Ivan Karamazov ördöge, akárcsak a f ő-
inkvizítor, úgy véli, hogy a hitnél nem 
segít semmiféle bizonyíték, különösen 
materiális nem, és szerinte Tamás sem 
azért hitt, mert meglátta a feltámadott 
Krisztust, hanem azért, mert már el őző -
leg hinni akart. Aegidius viszont azt állít-
ja, hogy Tamásnak igenis azért kellett 
hinnie, mert szemével 1atta és ujjaival ta-
pintotta a sebeivel diadalmasan feltámadt 
Krisztust, ő, Aegidius azonban csak a 
megfeszítettet, a kereszten kínhalált halt 
emberfiát látta és érintette álmában, эΡ 
ezért csak ebben hihet, s nem a feltáma-
dóban: „ Еs ha elkárhozom is, nem tudok 
másról; ez az, amit láttam, nem hiszek a 
másikban". A dominikánus álombeli érzé-
ki tapasztalásával megegyezik a külvilági 
is, az egyház és az eretnekség harcában 
„egymásra halmozódott nagy, magas hal-
mot", a borzalrcnak halmát látja, s ezért 
nem hihet másban, nem lehet más mint 
reménytelenül kétségbeesett, sorból kiáll ő  
szkeptikus. 

Frigyes apát, akinek a hithez nem kel-
lenek tapasztalati tények, akinek nincs 
szüksége arra, hogy ujjaival érintsen és 
szemeivel lásson, s mégis hinni tud, hiába  

bizonyítja Aegidiusnak, hogy a „láthatat-
lan, makulátlan I зtвnben és egyházánalk 
örök rendeltetésében" pusztán azért kell 
hinni, mert a sancta eclesia catholica az 
egyetlen kapocs, mely a földi embert az 
éggel összeköti. Tudja ezt Aegidius is, 
mint ahogy tudja, ismeri s racionálisan 
magáénak is vallja Frigyes minden más 
ideológiai, az egyház mellett szóló érvét 
is, mely egyértelműen bizonyítja, hogy az 
egyház mindenek ellenére, bemocskoló-
dása dacára is mégiscsak az egyetlen ha-
talom, mely képes megfékezni az ördög 
elszabadult erejét a földön — de mindezt 
csak tudja, érti, értelmileg vállalja, az 
viszont, amit az egyházban tát, mégis 
képtelenné teszi az egyházban való fel-
+,étlen hivésre. Személyes megismerései 

„Látom múltjaid: ősök s lányka benne 
S börtönök, tájak, fájt arcok, ruhák" 

(Sinkó Ervin: Szemed, 1942) 

erősebbeknek bizonyulnak minden objek-
tív tudásnál, mégoly er őteljes értelmi 
érvnél és ideológiai argumentumnál is, 
nem hihet másban, mint amire az ujjai-
val való érintés és szemeivel való látás 
képesíti, s őt kényszeríti. 

Sinkónál ez az érzéki, ideológia-ellenes 
megismerés az irracionális, tettre képesít ő  
hit legfőbb rombolója. Nem a fiatalkori 
Nietzsche-élménye tehát, nem a zarathust-
rai intelem — „maradjatok hűségesek a 
földhöz s ne •higgyetek azoknak, kik el őt-
tetek földöntúli reményekr ől beszélnek!" 9  
— szorgalmas „megfogadása" és h űséges 
követése", hanem a személyes megisme-

rés érzék; jellege, a „látás" és „érintés" 
kényszere az, amib ől a tettvállalás, a 
gyakorlati forradalmiság vállalásának sin-
kói dilemmái erednek. 

4. „...JOBBRÓL IGENEK, BALRÓL 

NEMEK POFOZNAK ..." 

Sinkó állandó menekvése az irracioná-
lis, mitikus hit el ől a kétely felé konflik-
tusos folyamat: a felismerés, hogy a hit a 
tett feltétele, a cselekv ő  magatartásé, 
mely nélkül az élet nem lehet teljes érté-
kű  — ez a felismerés a szkepszis elvetését 
és a hit ismételt vállalását követeli. Innen 
van az, hogy volt idó életében, amikor az 
erazmusi teljes elkötelezetlenség híve, 
amikor teljes meggy őződéssel vállalja a 
montaigne-i konklúziót: „Csak a bolon-
dok magabiztosak és nem kételkednek", 10  
s france-i fölényes iróniával tagadja az 
agonizáló huszadik század világát, de 
volt olyan időszaka is, amikor Pascal 
módjára a kételyt csak a ,hit szükséges 
korrelátumának tartja 11, vagy épp a fel- 

') > л, te,  6...  Új Symposion, 1968/33. sz. 
F. Nietzsche: Zarathustra. Budapest, 1922. 
Montenj: O vaspítanju djece. (Ogledi, Sa-
rajevo, 1964.) 
,Treba umeti sumnjati gde je potrebno, tvr-

diti gde je pOtrebno, a pokoravati se gde je 
potrebni. Ki tako ne čini, ne shvata mo ć  
razuma. Ima (ih) koji se ogrešuju o ova tri 
načela, iii tvrdeći sve kao dokazivo u nedo-
statku pojma o razlikovanju; iii sumnjaju ći u 
sve, u nedostatku saznanja gde se treba  p0-
kinti; iii pokoravajući se u svemu, u ne-
dostatku saznanja gde treba rasudivati." 
(Pascal: Misli. Beograd, 1965.) 



„Az emberi szellem kiváltsága , hogy alkotó — ez ugyan nem véd meg a személyes 
megszűnéstől, de érdemes és nagyszerű  dac, az egyetlen, amit az ember — ha végs ő  
fokon hasztalanul is, de épp ezért az emberi méltóságnak dicséretére — szembe- 

szegezhet a megsemmisít ő, „a lerontó halállal" .. . 
(Sinkó Ervin: Csokonai életműve) 
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nyez bizonyos megállapodást , rnegnyug- 
vášt. A Moszkvai napló írása közben fel- 
ismert paradoxon , hogy a 'hit sajátságosan 

.. emberi dolog, de nem sajátsága az em-
beriesség , 1939-ben, a fasizmus látványá-
tól ihletett France-esszé sorai között 
Olyan értelmezést nyer, hogy a minden-

' nemií - hitet, „egyházit" és „eretneket", hi-
vatalosát és apokrifet , sztálinit és baku-
nyinit egyaránt tagadó .szkepszisnek sa-
játsága ugyan az emberiesség , de a pilla-
natnyi : világhelyzetbexl mégsem emberi, 
mert a minden addig . ismert politikai mí-
tosznál véresebb mítosszal , a fasizmussal 
való hallgatólagos szolidarizálást, a tét-
len resztvállalást jelenti. „Anatole France, 
mert kételkedett, szocialista lett. Aki ma 
harcos, annak , hagy élni és harcolni tud-
jon, hitre van szüksége. (...) Ami France-
nak csak pszichológiai probléma volt, az 
ma, 1939-ben a mai forradalmárnak konk-
rét politikai probléma két világ élethalál-
harcában. France-nak elég volt tagadni, 
hogy forradalmárnak hasson . 1917 óta 
csak az lehet forradalmár, aki mindenek 
ellenére feltétlen állításra képes" 3  
írja Sinkó a. hit és szkepszis közötti két 
évtizedes hánykódása konklúziójaként, 
egyszersmind emigrációs id őszakának 
ideológiai bírálataként. 

Az első, negyedszázaddal előbb írt vers-
kötet programversének nosztalgiája —  
„Ѕzегеtnёk hinni ..."1 4  — a France-esszé-
vel tehát beteljesül, a régi ellentét fel-
oldódk. De nem véglegesen. A második 
világháború sötét éveiben írt, közöletlen 
Sinkó-versek arról tanúskodnak, hogy 
írójukon ismét eluralkodott a hit és ké-
tely regi ellentéte , .a tetteket követel ő  ani-
mális időben ismét kérdésessé válik szá-
mára — akárcsak az ez id ő  tájt Erazmus-
esszéjét író Krle¢a számára is — a tett-
vállalás: 

tétlen igenlő  magatartást hirdeti. Hit és 
szkepszis közötti hányódásának az ad 
hitelt, hogy a személyesen megszenve-
dett nietzschei felismerés jegyében törté-
nik: „S tőled is igent vagy nemet akar-
nak. Jaj neked, a „mellett" és „ellen" közt 
akarsz helyet foglalni? "l ' 

A hitevesztett sinkói szereplőknek a 
hitnélküliség és az elementáris kétely 
nem önmagában való erkölcsi érték. El-
lenkezőleg , morális probléma , a változta-
tášért sóvárgó , vajúdó világgal szemben 
tanúsított egyéni magatartás problémája. 
Hit nélkül nincs cselekvés , a tétlenség. Vi-
szont a szolidaritás megtagadását jelenti 
azokkal , akik az embertelen világ meg-
emberiesítéséért küzdenek : ez az az er-
kölcsi teher , mely Sinkó szkeptikus sze-
replőire . kivétel nélkül ránehezül. 

Aegidius például ; az egykor rendület-
lenül hivő  dominikánus nem tud mit kez-
deni életével gyakorolható, hirdethet ő  hit 
nélkül , hisz szerinte a hitetlenség, a lan-
gyosok sajátsága , s a tudat, hogy. ő  is 
erre á sorsra , a passzív kívülállók sorsára 
jutott, gyötrelmes a számára. „Azok közé ;  
akik a ház pusztulására . esküdtek (.. J 
nem állhat be, hiszen az egyházon kívül 
nincs élet , nincs ház, nincs levegő , nincs 
tidv, csak százféle hazátlanság. (...) ha-
tárolni kellett; nyomorékja lenni a kilá-
tástalan . tétlenségnek , mikor szinte min-
den csöpp vérével hallja ,  hogy hősök után 
kiált, igazságért jajdul egy minden ízé-
ben kínnal teli, tanácstalan világ ..." 

S az Optimisták Bátija is e „kilátásta-
lan tétlenség nyomorékja" lesz feltétlen 
hitének megingása után, mert ő  is „min-
den csepp vérével hallja", hogy az id ő  
hősöket, cselekvő , _ s nem pedig meditáló 
forradalmárokat követel — de a cselek-
vő  magatartás vállalásához neki is az 
hiányzik, ami Aegidiusnak: az a feltétlen, 
látással meg nem rontott, közvetlen ta-
pasztalással lneg nem ingatott hit, hogy 
a maga „egyháza" makulátlanul tiszta és 
emberséges, a szembenálló tábor pedig 
mindenestül elvetemedett és gonosz. E 
meggyőződés hiányában, akárcsak Aegidi-
us, Báti . is az értelem parancsa és az érte-
lem tilalma között hánykódik, két impe-
rativusa van, , ; egy tiltó és egy parancsoló, 
kettő  és a kettő  egyfórmán erős. Hogy 
nem szabad ölni — és hogy kell ölni." 

A Tizennégy nap Bollert Mihálya, 
Aegidius. "hoz és Bátihoz hasonlóan,. szintén 
tudatában van annak , hogy hitetlenségé-
ből eredő  passzivitása , tétlen kívülállása 
erkölcsileg problematikus. Úgy érzi, hogy 
a tilalom, melyet követ — nem szabad 
semmiféle erőszakot alkalmazni — „elég-
telen . közeg az élethez , mert csak tilalom" 
igenlő  állásfoglalásra törekszik , a szkep-
tikus semlegesség terhes "számára: „Hatá-
rozatra képtelen , meddő  hánykódás ez, 
jobbról igenek, balról nemek pofoznak, s 
nincs, amin megállni tudj!" 

A hit és kétely közötti hánykódás Sin-
kónál csak két évtized múltán - áz 
Aegidius útra kelése, az Optimisták, a 
Tizennégy nap, a Moszkvai napló és az 
Áron szerelme megírasa után — eredmé- 

„Csábítani csodás lobogókkal ákarkat • 
Nép s isten -igék . Süketen , vakon én 
Nyugszom . Fed a béke, ül édeni harmat 
Pillámra. Kihűlt s a sötétben a .cél."1a 

—írja 1943 karácsonyán , már a felszaba-
dított területen, de egy usztasák el őli me-
neküléssel , valamint az olaszok braёi бs 
rabi zsidó -internáló táboraival maga, .mö-
gött, s a kilátástalanság teljes sötétével 
önmagában. . 

Hogy a feltétlen hithez való 1939-ec 
megtérése nem volt végleges ;  azt a fel-
szabadulás után írt esszéi is bizonyítják. 
„A hit értékét meg a kétségbeesését is az 
dönti el, hogy kicsoda az , aki hisz, és ki-
csoda az, aki kétségbeesett. Lehet né-
mely kétségbeesésben " nagyobb, terméke-
nyebb és felemelőbb igazság, mint néme-
lyek hitében . Embere válogatja " — rela-
tivizálja a hit értéket a Sorsdönt ő  leve-
lek 1e előszavában, az 1956-57-es . Krieža-
esszé kitételét variálva , hogy bizonyos 
helyzetekben , ; az egyetlen adekvát emberi 
reakció a mély, a maróan nihilisztikus 
kétségbeesés . Amikor láthatatlanná válik 
az objektív valóságban , hogy az ember 
nemcsak vérengző , gyáva és meghunyász-
kodó állat, akkor a kétségbeesés az  em-
beri szenzibilitásnak 's az emberi követe-
lések " elpusztíthatatlanságának pozitív és 
biztató megnyilvánulása." 17  

Hinni, amikor és akinek hinni lehet, s 
kételkedni , amikor az . egyes ember szá-
mára ez az embernek -maradás egyetlen 
lehetősége :. hitnek és szkepszisnek e rela-
tivizálása; ténhez, időhöz és konkrét em-
berhez való kötése a végső  eredmény;  
melyhez a hivő-hitetlen Sinkó Ervint " e 
végérvényesen fel nem oldható konflik-
tusa vezeti. 

Y) Nietzsche, id. mű . 
") Epikurosz hervadt 'kertje. 
M) Prológüs (Éjszakák éš hajnalok ;  1916.) 
") Kihűlt a cél 	 . 
6) Súdbonosna pisma I—II :,' Zagreb, 1966. 
11). 'A véres mitosz . 	. -- 	 .. 
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dávid andrás Az alábbi írás a vajdasági nemzetiség' 
Iskolarendszer témájára készült. A témát 
sem érdemben, sem a felvetett kérdések 
számát illetően egy ilyen terjedelm ű  és 
célzatú írásban megközelít ően sem merít-
hettük ki. A helyzet ismerete alapján azon-
ban, az egyéni meggy őződésünk szavára 
figyelmezve, olyan három kérdés mellett 
döntöttünk, amelyek minden bizonnyal a 
legjellemzőbbek, legsajátosabbak közül 
valók; amelyek a témakör iránt érdek-
lődőknek néhány tárgyilagosságra törek-
vő  szempontot nyújthatnak ízelít őül a 
szűkebb pátriánkra (de Vajdaság kerete-
in túlmenően is) olyannyira karakterisz-
tikus területi típusú iskolák erényeiről és 
súlyos fogyatékosságairól, káderképzésünk 
„tempus praesenséről", valamint a szerb-
horvát nyelvtanulás körül kialakult téves 
irányultságú, anakronikus természetű  
tendenciákról. 

Az itt felvetett három kérdéskategória 
— .még ilyen fogmajában is —önmagáért 
beszél, így fölöslegesnek tartottunk egy 
egységes, mind a három kérdést össz е-
foglaló, többé-kevésbé konvencionális 
záradékot. 

1. A TERÜLETI ISKOLАK FORMAI 

ÉS TARTALMI ATTRIBUTUMAIRóL 

Immár tízegynéhány esztend ős múltra 
tekint vissza a Vajdaság-szerte átszerve-
zett iskolahálózat, az ún. területi iskolák 
rendszere. E nagyszabású átszervezés 
célját tanügyi fó гuanaiпk annak idején a 
nemzeti alapon izolált, nacionális szem-
pontból homogén iskolatípus megfelelőb-
bel való intézményes fölcserélésében je-
lölték meg. A különböző  tannyelvű  isko-
lákból így összevonás útján, a közös ok-
tatási és nevelési célkitűzések realizálása 
érdekében, két- vagy több tannyelv ű, kö-
zös, területinek nevezett iskolák alakul-
tak. Ezen átszervezés következtében Vaj-
daság területén a 269 nemzetiségi tan-
nyelvű  elemi iskola közül mintegy 190 
vált területi jellegűvé; magyar tannyelvű  
középiskoláink pedig ettől kezdve mind 
tejületi alapon működnek. 

Az átszervezés fázisában vagyis a te-
rületi iskolatípus megszervezésekor, az 
akció legelején — tanügyünk, de a szé-
lesebb közvélemény is merész, nagy re-
ményeket fűzött az új iskolatípus csak-
nem beláthatatlan hatósugarú lehet ősé-
geihez. Az új koncepció egyben azzal az 
elvi ígérettel kecsegtetett, hogy Vajdaság 
több nemzetiségű, vegyes lakosságú terü-
letein az együttes, közös oktatás és ne-
velés történetének új fejezeteihez jutot-
tunk. 

Egy teljes évtized lepergése után, je-
lenleg abban a helyzetben vagyunk — az 
elképzelések görögtűzés zuhataga, a meg-
oldásokat eleve sejt ő  hangzatos szavak és 
nem egy esetben a szólamok elcsitulása 
után —, hogy már tárgyilagosan is körül-
nézhetünk ezen iskolatípus táján, s né-
mileg a szemle igényével összegezhetjük: 
mi az, ami elvi ígéret maradt, s hol is 
tartunk (a külső, mély meggyőzodésünk 
szerint másod- vagy harmadrangú deter-
minánsokon túl) a lényeget képez ő, gyö-
kereiben új megoldások és gyakorlati 
eredmények terén?! 

A területi iskolák nevelési tételeinek 
tengelyében a különböző  nemzetiségű  ta-
nulók közvetlen, fokozott és a lehet ő  leg-
sokoldalúbb közeledési folyamata áll: a 
más nemzetiségűek iránti meggyőződései 
tolerancia, egymás kölcsönös megisme-
rése ...; s mindez a •más nemzetiség űek 
minőségében mélyreható, folyamatos és 
következetes megismerése alapján. 

Ezt valóban így hallottuk, s így olvas-
hattuk valahányszor, noha a programel-
veknek ezeket a lehet őségeit mindemel-
lett sehol senki sem tanulmányozta még 
csak megközelítően sem elegendő, a kér-
dés mélyreható jellegének megfelel ő  tu-
dományoš objektivitással és rendszeres-
séggel. Mindezért a fentebbi lehet őségek 
valójában lehetőségek maradtak mindmá- 

ig, valóra váltásukra következetesen és 
kellő  mértékben nem kegyült sor. Hogy 
fejtegetésünk minél ténysze гúbb legyen, 
csupán egy-két érvi erejű  példát hozunk 
fel a közös oktatási és nevelési munka 
meg nem ragadott, parlagon hever ő  lehe-
tőségei közül.i) 

Területi iskolahálózatunk felállítása-
kor, amely a közös oktató-nevelő  munka 
optimális kereteinek jgényével indult, egy-
részt a kedvezőbb finanszírozás biztosí-
tékát, az iskolák kapacitásának és fel-
szerelésének teljesebb felhasználását, a 
pedagó.gusók ésszerűbb alkalmazását lát-
ták. Másrészt — és ténylegesen is! — b ő-
vült bizonyos iskolai és iskolán kívüli ma-
nifesztációk regisztere. Ezen pedig a kö-
zös órán kívüli tevékenységek, a többé-
kevésbé tudományos jellegű ; a sport, test-
nevelés és egyéb rekreatí•v célzatú cso-
portok, illetve szekció'k munkája érten-
dő. A közös iskolai akciók ilyen irányú 
ténykedésével kapcsolatos érintkezési fe-
lület tehát kiszélesedett, s ez így is van 
rendjén. Az igazsag és tárgyilagosság ér-
dekében meg kell azonban említenünk, 
hogy a különböz ő  nemzetiségű  növendé-
kek nevelésében mindezek a fennálló, be-
ütemezett formák (értékeiket tekintve 
semmiképpen sem elsőrendű) valójában 
extern vonatkozásúak. Velük szemben 
a kevésbé deklaratív, a küls őségek szint-
jét valóban meghaladó közös nevelési 
komponensek vagy nagyon-nagyon szeré-
nyen bújnak meg, vagy gyakorlatilag 
számba sem vehet ők! S itt elsősorban a 
közös oktató-nevelő  tartalmak kérdésére, 
e kérdés jelenlegi való helyzetére kell 
gondolnunk tartományunk több nemzeti-
ségű  iskoláiban. 

Ha abból indulunk ki, hogy a területi 
iskola tekintend ő  a teljes egyenjogúság 
magvai elhintéséhez a legtermékenyebb 
talajnak, s hogy az ilyen iskola növendé-
keinek menteseknek kellene lenniük min-
den nemzeti szűkkeblűségtől és öneié-
gültsegtől; akkor kötelez ően le kell szö-
geznünk, hogy e célok megvalósítása, töb-
bek között a nemzetiségi és nem nemzeti-
ségi tanutók részére egyaránt kötelez ően 
közös és egységes tantervi tartalmak alap-
ján valósítható meg. A meglevő  iskolai 
tantervek általános anyagukban azonosak 
is, mind a szerbhorvát, mind pedig a 
magyar (és más nemzetiségi) tannyelv ű  
tagozatokon. Ha azonban ennél a konsta-
tációnál egy lépéssel tovább haladunk, 
könnyen kimutatható, hogy közösségünk 
más népei pozitív tradíciójának, kiemel-
ked ő  társadalmi és történeti, valamint 
művelődési eredményeinek megismerésére 
jelenleф  tanterveink csupán a nemzetiségi 
tanulókat kötelezik. Ugyanakkor a szerb-
horvát nyelv és jugoszláv irodalom vagy 
például a történelem programjaiban, ame-
lyek a szerbhorvát tagozatokon érvénye-
sek az elemi- és középiskolában (a terü-
leti iskolatípus tízegynéhány éves fizi-
kai megléte után!) még információként 
sem kaptak helyet azoknak a népeknek 
a legkiemеlkedőbb kulturális reprezen-
tánsai, amely népekhez a Vajdaság terü-
letén élő  nemzetiségiek tartoznak. l;s hogy 
irrealitásba, illúziók kergetésébe ne es-
sünk, itt csupán e népek világirodalmi 
rangú literáris képvisel őire, illetve törté-
neti múltjának fényes, progresszív ese-
ményeire kell gondolni. E komponensek 
hiányában Vajdaság soksz$nű, összetett 
realitása, a múltból és jelenb ől, az érté-
keiben egyenrangú kultúrák gazdag szö-
vevényéb ől összeálló igazi Vajdaság lé-
nyegbe vágó determinánsai a nem nem-
zetiségi tannyelvű  területi iskolák okta-
tási és nevelési folyamatából kimaradtak. 

t) Етг81 egyébként részletesen is lrtunk: Prob- 
lemi sistematičnosti i planske usmerenosti 
zajedničkog vaspitanja  u  vojvodanskim ško- 
1ата . PEDAGOŠKA aTVARNOST, 1960/10; 
573-576. 1. 
O zajedničkim nastavno-vaspitnim sadržaji- 
ma. (Pubiikacija Zavoda za unapredenje op- 
šteg i stručnog obrazovanja APV-e) OŠNOV- 
NO I SREDNJE OBRAZOVANJE PRIPAD- 
NIKA NARODNOSTI U AP VOJVODINI. 
Novi Sad, januara 1968. g.; 8-10. 1. 
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A nemzetiségi tanuló a jugoszláv népek 
mindegyikének ilyen reprezentánsait feltét-
lenül megismeri, ti. erre kötelezik a tan-
terv s az erre a célra megszabott külön 
(szerbhorvát nyelvi és jugoszláv irodalmi 
meg történelmi) órák. Nem érdektelen 
adat ezzel kapcsolatban az sem, hogy ha-
zai viszonylatban jelenleg csupán a ma-
gyar nyelv és irodalom középiskolai tan-
terveiben és tankönyveiben találkozunk a 
jugoszláv magyar művelődési és irodal-
mi kapcsolatok szisztematikus megisme-
résének követelményével, illetve lehet ő -
ségével. A szerbhorvát anyanyelvű  a- 
nulónak a sporton, rekreáción és egyéb 
külső  manifesztáción túl - gyakorlatilag 
nem áll módjaban megismerkedni a ~ 

ugyanazon födél alá járó nemzetiségi is-
kolatárs népének, nemzeti kultúrájának 
némely vonásait, még a legminimálisabb 
mértékben sem. (Azzal ne is áltassuk ma-
gunkat, hogy mindezt órán kívül, például 
önképzőköri vagy szekciós tevékenység-
gel is meg lehet oldani!) 
Az ilyen; lényegre tapintó lehetőségek 

megkerülése után ne várjuk a magától 
bekövetkező  csodát, sőt azon se lepőd-
jünk meg különösebben, amikor — mond-
juk- a szociometriai felmérések az 
együttélés tanulságait, struktúráját egé-
szen más értékrendben mutatják föl, mint 
ahogyan arról eleve kész (ideális és idea-
lizált), magától értet ődően kedvező  attri-
búciójú elképzeléseink voltak. 
A közös oktatás és nevelés összetett, 

érzékeny és felelős folyamata a legmesz-
szebbmenő  kölcsönösségre. és párhuzamos-
ságra kötelez, a legteljesebb angazsált-
ságra —, de feltétlenül .mindkét oldalon: 
nemzetiséagiek és nem nemzetiségiek ese-
tében egyaránt; és kötelez mindenekel őtt 
és mindennél nyamбsab'ban megfelel ő , 
tényleges akcióra! 
Mindezeknek a tényez őknek a tudatos vagy 

véletlenszerű  megkerülése nyomán kevés 
és sovány érdemleges eredményt remél-
hetünk, s ezek is — a fentebb • vázoltak 
értelmében — . csók egyoldalúak marad-
hatnák. 

—0- 
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területi iskolatípus csaknem felbe-
csületetlen értékűnek deklarált lehető -
ségei elemi- és középiskolai szinten, Vaj-
daságban, elsősonban tehát szeгvezési-
technikai, finanszírozási szempontból, va- 
lamint a tanerők ésszerűbb alkalmazása 
szempontjából jutottak kifejezésre, és me-
rültek ki. 

A különböző  nemzetiségű  tanulók köt- 
csönös közeledése és megismerkedése 
céljából főleg órán- és iskolán kívüli ak-
tivitásókról .szólhatunk. Az iskolai oktató-
nevelő  munkát szabályozó alapokmány- 
ban, a tantervben, a közös oktatási és 
nevelési tartalmak bevonása terén mind-
máig nem történt semmilyen számba ve-
hető.. akció; a parciális és mellékes kísér-
letek ezen a téren elszigeteltek, és sem-
milyen vonatkozásukban sem képezik egy 
egységes, intézményes vállalkozás. részeit. 
Énnek alapján kell. nіеgllаріtanцnk — s 
tesszük ezt teljes . egyértelműséggel —, 
hogy az ilyen vonatkozású, súlyosan hiá-
nyolható vállalkozások és. következetes 
tettek nélkül a . területi iskolák (jelenlegi 
mivoltukban) még sokúig közös tető  alatt 
mechanikusan egyesített ,nemzeti, iskolák 
maradnak. - 
.Aszóban forgó .területi iskolák lokáció- 

ja. a nemzetiségi lakosság szempontjából, 
különös tekintettel . az újabb fluktuációs 
folyamatokra, nagyobb .városi kö đpontja- 
finkban mindinkább rossz .és sok esetben 
tarthatatlan megoldásnak bizonyul. (Ilyen 
szempontból az újvidéki területi iskolák 
hózhatók fől eklatáns példának. Az ilyen 
lokáció következménye, többék között, az 
á közfelfogás, hogy azok az iskolák, ame-
lyekben nemzetiségi tannyelvű  tagozatok 
is vannak, a peremvárosi részekbe szo-
rultak, vagyis rendszerint távol esnek a 
központtól. Az ankét útján konzultált 
nemzetiségi szülők zöme ugyancsak a te- 

rületi iskolák kedvez őtlen lokációjavai 
indokolja gyermekeinek szerbhorvát tago-
zatra (vagyis a jóval közelebbi iskolába) 
történő  beíratását. 

A vajdasági területi iskolák jelenségé-
nek összetett és szerteágazó kérdéskörét 
mindmáig rendszeresen, intézményesen és 
a teljesség igényével senki, egyetlen insti-
túció sem tanulmányozta. Az erre vonat-
kozó informá ćiók és a nagyritkán feltűnő  
egyéb beállítottságú írások, m űvelődé-
sünk és iskolaügyünk jelenlegi alakulását 
tekintve, semmilyen komolyabb igény ki-
elégítéséhez sem vehet đk tekintetbe. Bs 
végül: a területi iskolatípus tudományo-
san megalapozott és teljességre törekv ő  
bemutatása nem lehet ilyen irányú affi-
nitást mutató egyének privát ügye, ha-
nem kizárólag a legmeritóriusabb szakem-
berek csoportjának világosan megterve-
zett és intézményesen beállított feladata. 

2. Kљ►DER'КЁРZÉSLЈNK JELEN IDEJE 

A vajdasági magyar és román tanítók 
a szabadkai, illetve verseci tanítóképz ő -
ben ,nyerik megfelelő  képesítésüket. A  

perrovaci szlovák tannyelvű  tanítóképző  
nem működik, a ruszin tanítók kiképzé- 
sére mindeddig nem volt semmilyen meg-
oldás. (Körülbelül egy esztendővel ezelőtt 
alakult meg a zombori tanítóképz őben az 
ott tanuló ruszin növendékek spe ć iális 
csoportja, amely a többi szerbhorvát 
nyelven előadott tantárggyal párhuzamo-
san, anyanyelvápolás keretében, a lehet ő-
ségekhez mérten, rendszeresen ismerke-
dik anyanyelvével. 

A magyar, szlovák és román anyanyelv-
tanárok.képzése a belgrádi és újvidéki 
bölcsészkáron, valamint a .zrenjanini ta.- 
nárképző  főiskolán történik. Mindez ilyen 
formában - nagy általánosságban 
rendjén is volna, ugyanakkor azonban a 
többi . iskolai tárgy előadói,. tanárai, mind-
eddig csak szerbhorvát nyelven. végezhet-
ték бs.végzik_tanulmányaikat. Ebből adó-
dóan a jelenlegi tanárképzési gyakorlat 
első, • lépten-nyomón tapasztalható kö- 
vétkezménye, hogy ezek a pedagógusok 
(nóha legtöbb esetben jómaguk is magyar, 
illetve román nemzetiségűek) nem isme-
rik a tanítási nyelvet — sehol nem is sa- 
.játithatták el! — kellđ  mértékben..Nyei-
vi műveltségük szegényes, színtelen (a 
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mi esetünkben magyartalan); szakszókin-
csük hiányos vagy a tükörfordítások furcsa 
képződményeinek rikító színeiből áll ösz-
sze. Ennek a tényezőnek (további, mélyre-
hatóbb ecsetelését fölöslegesnek tartjuk) 
végső  és nemzetiségi iskólaügyünket leg-
inkább érintő  következménye az oktatási 
effektus minőségének jelentős süllyedése. 
Az a feltevés és követelmény, hogy mind-
ezek a hiányosságok önművelés, önképzés 
utján oldihaták meg —, egészében lluzó-
rikusnak bizonyult. A holtpontról való el-
mozdulás elsősorban nem az egyes, ma-
gukra hagyott pedagógusok egyéni kezde-
ményezésétől, hanem az átfogó, intéz-
ményes magoldásoktól remélhet ő . 

Az anyanyelvű  oktatás színvonalának 
szavatolása érdekében a pedagógusok tel-
jes vagy legalább részbeni anyanyelven 
történő  előkészítését, képzését kell fel-
tétlenül biztosítani. Cseppet sem mond-
ható alaptalannak az a követelmény, mely 
szerint ahhoz, hogy egy pedagógus anya-
nyelven tanítson, jómagának is anyanyel-
ven kell tanulnia. Ez az igazság, sajnos, 
nagyon nehezen tud érvényre jutni; cá-
folhatatlan argumentumokon nyugvó, ma-
radéktalanul igazolt hangoztatása vagy 
süket fülekre lelt, vagy a meg nem értés, 
esetleg a megérteni nem akarás etatista 
barikádjaiba ütközött. (Emlékeztet őül csu-
pán a szabadkai magyar tannyelvű  ta-
nárképző  főiskola kapcsán elhangzott ab-
szurd és felhaborító, a nemzetiségek elemi 
jogait is önkényesen kétségbe vonó — a 
szabadulása után megfékezhetetlen szel-
lemmel kapcsolatos — és az ezzel egyívá-
sú véleménym оnstrumokra kell gondol-
nunk.) 

A fentebb jelzett, reális el őfeltételek 
nélkül ma hiábavaló — esetleg jogosult-
sága is vitatható — az így képzett peda-
gógusoktól megkövetelni, hogy az el ő-
adásra kerülő  tananyagot tudományos és 
korszerű  interpretálásával egyidej űleg 
nyelvi szempontból és minden adódó eset-
ben a mai köznyelv korrekt ismerete bir-
tokában realizálják. 

Tarthatatlan az a helyzet 'is, hogy a szó-
ban forgó pedagógusok, akik a mi ese-
tünkben magyar tannyelvű  tagozatokon 
tanítanak ugyan, szemináriumi és egyéb 
jellegű  továbbképzésük folyamán csak 
szerbhorvát nyelvű  előadásokat, fejtege-
téseket hallanak. Ha már a f ő iskolákon 
és egyetemeken nem volt rá mád, hogy a 
leendő  pedagógusok szaktárgyukkal anya-
nyelvükön is ismerkedjenek; legalább a 
szemináriumok lehetőségeit kellett volna 
és kellene ( ђ  teljességgel és a legkézen-
fekvőbb moaon erre a célra beállítani. 
Tanügyi fórumaink ennek jelent őségé-
ben gazdagon szerteágazó szükségességét 
vagy nini látták (és nem látják), vagy... 
Elvétve ugyan volt rá eset, hogy bizo-
nyos helyzetfelmér ő  jelentésekben szóvá 
tették! Ezzel aztán az ügyintézéssel kap-
csolatos, esetleges „lelkiismeretesség" is 
megkapta a maga kegyelemdöfését, elcsi-
tult; ezt követően pedig a beszámolók 
nagyszerűen megfogalmazott megállapítá-
sait, s a kötelez ően feltüntetett „teend ő -
ket" lassan lepni kezdte a feledés és az 
archívum porrétege; konkrét akcióra a 
kérdés kapcsán intézményes formában, 
vajdasági jelleggel mindeddig nem volt 
példa. Távirati rövidséggel említjük meg, 
hogy ennek a kínosan áldatlan és a meg-
oldások felé oly lassan és tétován biceg ő  
állapotnak csak egyik, de az imperativi-
kusnál is sürget őb'b szükséglete a magyar 
nyelvű  pedagógiai folyóirat, amelynek 
sorsát ismét súlyos és sűrű  csend övezi. 

3. A  sZERBHORVAT NYELVTANULá►s 
KÉRDÉSÉ.NEK INDOKOLATLAN 
FETis1Z,é►LbsA 

A területi iskolák rossz és mind több 
fogyatékosságot mutató lokációja, amint 
azt számos eddigi ankétumunk jelzi, ok volt  

arra, hogy a magyar diák a közelebbi, al-
kalmasabbnak tűnő  szerbhorvát tannyelv ű  
iskola tagozatára iratkozzék. De okot 
szolgáitat лΡtt erre a magyar tannyelv ű  
iskolák vélt és igaz fogyatékosságainak 
lajstroma, amiből leggyakrabban a pedago-
gus káderre vonatkozó kifogások, majd a 
tankönyvhiány kérdései kerültek (és nem 
mindig kellő  objektivitással és kellő  mél-
tányossággal) az árgus szemmel bírálók 
bonckése alá. Ezt követte azután a to-
vábbtanulással összefügg ő  igény, amely-
nek egyedüli biztosítékát a szerbhorvát 
nyelv alapos elsajátításával, illetve a 
szerbhorvát tannyelvű  iskolákkal azonosí-
totta a köztudat szembeszök ően jelentős 
része. (S hogy ez mennyire igaz, illuszt-
rálja a következ ő  néhány kérlelhetetlenül 
való és egyben figyelmeztet ő  adat: 1961-
ben Vajdaságban 10 989 nemzetiségi kö-
zépiskolás tanulóról tud a statisztika. Eb-
ből anyanyelvén 4437 ifjú tanul. 1963-ban 
11 910 közül 4827, 1965-ben meg 12 496 nö-
vendék közül összesen 5408 iratkozott 
nemzetiségi, illetve anyanyelvű  tagozatra. 
A legújabb adatok szerint — s itt csupán 
a magyar nemzetiségű  tanulókról szó-
lunk — 8836 középiskolásunk közül össze-
sen 3836 van magyan tannyelv ű  tagoza-
ton.) 

A szerbhorvát nyelv szerepével és je-
lentőségével kapcsolatos kritikátlanságból 
és túlzásokból sarjadó sajátos szillogiz-
musnak tudható be végső  soron nagyon 
sok vajdasági magyar szül ő  —, hogy csak 
a saját portánkon maradjunk — (és kö-
zöttük meglep ően tekintélyes számú köz-
életi munkás és tanár!) tudatában az a fik-
ció, mely szerint az ifjú generáció érvé-
nyesülésének szinonimája egyértelműen a 
szerbhorvát nyelv..., er ősen asszociálva 
az „államnyelv" néhai nimbuszát. 

1Viinden esetleges félreértés elkerülése 
végett: nem az iskola, a tannyelv stb., stb. 
szabad megválasztásával kapcsolatos jo-
gokat és az erre vonatkozó döntés korlát-
lan szabadságát vonjuk kétségbe. Eszünk 
ágában sincs! A szerbhorvát nyelv alapos 
elsajátítását (de feltétlenül anyanyelv ű  is-
kolában) jómagunk is a legfontosabb kér-
dések között tartjuk számon, s ezt ilyen 
értelemben, több ízben, nyilvánosan is 
fejtegettük). Mindez azonban cseppet sem 
befolyásolhatja a kérdéshez való tárgyila-
gos, elfogulatlan, szabad és nyílt viszo-
nyulásunkat, iгejtegetéseinkndk egyébként 
ez a fedezete, s erre a fedezetre alapozzuk 
alábbi sorainkat. 

Csupán a nyelv alapos elsajátítása nem 
lehet az a mondvacsinált varázsvessz ő , 
amely minden (ezután már csak esetle-
ges!) akadályt és problémát megold. Tár-
sadalmunk jelenlegi fejl ődésében —, 
amely fejlődés a múltbeli terhes csökev е -
nyek nyomorgató abroncsát (tehát a nyel-
vét is) feltépi és megszabadul t őle — egy-
egy nyelv fétise csak illúzió, enyhén szól-
va is, kísértő  anakrónia lehet. Nekünk 
vajdasági magyaroknak, el ődeink otromba 
örökségeként, immár túlságosan megülte 
tudatunkat az „államnyelv" mágiája. A 
számos (vagy számtalan?) ok és okozati 
összefüggés mellett (amelyek vázlatos 
föltérképezése is indokolatlan elkalando-
zást idézne el ő  témánktól) az egy nyelv 
fétise lényegében a  n  ё  h a l szociális, 
politikai és kulturális alárendeltség tuda-
tának a vegetálása; az alázatos, úgy-ahogy 
megtűrt kisebbségi ember komplexusának 
tetszhalottat idéző  fenntartása. 
És mindezért, az ilyen struktúrájú tu-

datot ellensúlyozó munka kivételesen kö-
vetkezetes, türelmes és hosszabb távú te-
vékenységre int. 

A megfontoltság és tapintat itt semmi-
képpen sem azonosítható a konformizmus-
sal, illetve a „megbékélés" antidialekti-
kus, dehumanizált nyárspolgári valutájá-
val. Türelem, megfontoltság, következe-
tesség, tapintat, ,politikai nagykorúság és 
tisztánlátás kell ahhoz, hogy ezen a „tes-
pedt... lapályon", ezen a mi tájunkon a 
magyar ember is, bármilyen sorból indult: 
bárhonnan a mélyből, az anonimitásból;  

— felismerje a jelen életének, saját jogai-
nak, lehetőségeinek gyökeresen megválto-
zott jellegét mindazzal szemben (s őt: mer ő  
ellentétben), ami valamikor itt, a „d űlő-
utak szélén" valóság volt. Végs ő  fokon, ha 
az emberi méltóság, az emberi önérzet 
tudata kiszorítja a kisebbségi tudat csö-
kevényeit; az anyanyelv és az érvényesü 
lést eleve biztosító „egyedüli nyelv" visz-
szás, antihumánus és szocialistaellenes pó-
lusainak konfrontálódása táptalaj nélkül 
marad. Jelenleg azt kell minduntalan szem 
előtt tartanunk, hogy csak a minél alapo-
sabb felkészültség, a tudás, az ismeretek 
minősége és mennyisége játszhatja a „va-
rázsvessző" szerepét. A nyelv az ismere-
tek közvetítője, kiszolgálója (ancillája) 
lehet. Önmagában — a tárgyi ismeret-
anyag, a tudás megfelel ő  kvantumának 
aranyfedezete nélkül — egy nyelv öncélú, 
valójában hasznavehetetlen, medd ő  érték 
lehet csupán. 

Ha csak a szerbhorvát nyelv alapos el-
sajátításával véljük minden reményünk 
valóra váltását, könnyen, de annál súlyo-
sabban tévedhetünk. Hisz meglehet ősen 
nagyszámú szerbhorvát anyanyelv ű  ifjú 
marad le a középiskolai vagy egyetemi 
,,start" folyamán. Persze, nem nyelvi 
akadályok (tetszetős és olykor szívszoron-
gató megfogalmazás ...) miatt! A magyar 
anyanyelvű  ifjútól sem kérik számon se-
hol (hacsak nem nyelvészeti stúdiumokra 
vállalkozik) elsősorban jó vagy .tűrhető  
szerbhorvát nyelvtudását, hanem minden-
képpen és mindenekel őtt puszta. tudását. 
A „hadd legyen neki könnyebb" pateti-

kus, szemellenzős parola legtöbb esetben 
éppen ellenkező  előjelű, a várttal ellen-
tétes következményekkel jár. A nyelvi 
médiumok csere-beréje, az anyanyelv 
minden megfontolást és szisztémát nél-
külöző  helyettesítése az utilitarizmus 
szent és egyedül üdvözítő  délibábja ked-
véért, csaknem kivétel nélkül olyan gon-
dolkodáslélektani törésekkel jár; egy 
egész életet végigkísér ő  traumákat, mély-
tudati zavarokat, bonyolult összetétel ű  
komplexumokat idézhet el ő, amelyek va-
lóban szárnyát szegik az egészséges star-
tolásnak. 
A szerbhorvát nyelv ilyen alapokon 

nyugvó, képzelt szerepe nyomán nem volt 
ritka az a jelenség, hogy iskoláinkban 
minden más tárgyat egyedül e nyelv el-
sajátításának rendeltünk alá. Ez a túlszor-
galmazott nyelvtanulás egyébként er ősen 
arra a farönkökkel megrakott szekérre 
emlékeztet, amelynek kocsisa csupán az 
„érjek oda minél gyorsabban ..." felada-
tot látta maga előtt, de célt érve rakomá-
nyának csak hűlt helyére lelt; farönk-
jeit a rohanás nagy buzgalmában szórta 
cl... 

A világosság és közérthet őség kedvéért: 
a szerbhorvát nyelv rendszeres és szolid 
iskolai elsajátítása nyomós feladat, de 
nem egyedüli és mindenek fölött állá, va-
lójában: egy a sok közül. (Ez az igazi he-
lye: sem több, sem kevesebb; szerepéb ő l 
fölösleges irreális fétist konstruálni.) Sem-
mivel sem indokolható tehát, hogy az 
általános érvényű  oktatási anyag, esetleg 
az anyanyelvi művelődés csorbítása mel-
lett teljesedjék ki. 

Végül 'is, a gyakorlati startoláshoz az 
iskolai és az iskolán tйli hazai érvényesü-
léshez, a szerbhorvát nyelv ismerete mel-
lett, elengedhetetlenül szükséges ismeret-
komplexum megszerzését legkönnyebben, 
legalaposabban és legtartósabban az anya-
nyelv médiuma szavatolja. Ezt a megcá-
folhatatlan tényt méltányolni kell, s ve-
le mint nagyszerű  lehetőséggel tudnunk 
kellene végtére élni is! 

_) Az anyanyelvű  oktatás és a szerbhorvát 
nyelvtanulás. MAGYAR sZО , 1965. dec. 12.; 
15. 1. 
Néhány szó az anyanyelv ű  oktatás és a szerb-
horvát nyelvtanulás összefüggéseir ől. sAVRE-
MENO OBRAZOVANJE, 1966/1-2.; 29-35. és 
37-41. 1. 
Organizacija sistema negovanja maternjeg je-
zika za učenike pripadnike narodnosti kill 
prate nastavu na srpskohrvatskom jeziku. PE-
DAGOŠKA sТVARNOST, 1966/6.; 341-346. 1. 
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