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bosnyák istvan 

LAPSZÉLI JEGYZETEK RÉGI, 

IJESZTŐEN AKTUALIZÁLT 
DOKUMENTUMOKRA 

„Az a grúz (ti. Sztálin) ... aki köny-
nyelműen dobálózik a „szociálnacio-
nalizmus" vádjával (holott ő  maga 
nemcsak ízig-vérig „szociálnacionalis-
ta", hanem ráadásul durva nagyorosz 
fogdmeg is ), az a grúz lényegében 
megsérti a proletár osztályszolidari-
tás érdekeit, mert a proletár osztály-
szolidaritás fejlődésének és megszi-
lárduдásának nincs nagyobb kerék-
kötője a nemzeti igazságtalanság-
nál... 

Lenin, 1922 . dec. 31. 
A kényszerű-kelletlen, leverő  felisme-

réshez, hogy a történelem a szocialista 
mozgalom fejl ődésében is megismétli né-
ha önmagát — a csehszlavá'kiai esemé-
nyek után nem kell különösebb személyi 
gyengeség, ingatag hit vagy távlattalan-
ság: a legújabb „történelmi" tett a gyen-
ge, hogy ne mondjuk, hibbant, s méghoz-
zá sajnos, kifejezettebben, mint 1948-ban 
volt. 

Dicstelen jubileum: 1948 és 1968 minden 
különbség ellenére is alapvetően hason-
lít; az akkori és mostani történések mö-
gött azonos történelem előtti erők lapul-
nak, azonos gondossággal álcázva az in-
ternacionalizmus, a szocializmus jövője 
iranti aggodalom, a testvéri segítőkész-
ség és egyebek frázisaival. Az Inform-
biro Jugoszlávia elleni maohinációi ijesz-
tően „radikalizált" formában élednek ma 
újra, s a 48-as dokumentumok ily módon, 
két évtized után, szomorú id őszerűséggel 
bírnak. 

Alább néhány részletet közlünk e do-
kumentumokból, rögtönzött, kurta kom-
mentárral; minden részletesebb magyará-
zat felesleges lenne, hisz a tragikus koin-
cidencia amúgy is nyilvánvaló. 

1. Az alapvető , közös „bűn" 
„ ... mi azon az állásponton vagyunk, 
hogy Jugoszlávia társadalmi átalaku-
lásának sok specifikus vonása van 
(...) csupán arról van szó , hogy or-
szágunkban mi valamelyest más for-
mában építjük a szocializmust. Mi az 
adott fokon , sajátságos feltételek kö-
zött (...) a legmegfelelőbb munka-
formákat igyekszünk alkalmazni a 
szocializmus megvalósításában. Mi ezt 
nem azért tesszük , hogy bebizonyít-
suk, a mi utunk jobb annál , amelyen 
a Szovjetunió haladt , nem azért tesz-
szűk, hogy valami újat eszeljünk ki, 
hanem azért , mert naponta ezt köve-
teli meg tőlünk az élet ... ' 

(J. V. Sztálin , V. M. Molotov elv-
társaknak . A JKP KB -a megbízá-
sától Tito , Kardelj . Belgrád, 1948. 
április 13.) 

Hagy a jugoszláv szocializmus útját nem 
a Népek Bölcsétől szentesített modellnek, 
hanem a sajátságos tö г ténеlmi-társadal-
mi valóságnak 'kell megszabnia, s hogy a 
fejlett ipari múlttal és demokratikus ha-
gyománnyal rendelkező  Csehszlovákiának 
nem egy mindenkire kötelez ő, két évtize-
de járt kđzös. utat kell továbbra is tapos-
nia — vajon nem e rokon, eretnek ten-
dencia képezte-e 1948-tan és 1968-ban is 
a legfőbb „bűnt", amelyért a szocializ- 

mus nagy hazájának vezetésével politi-
kai és gazdasági bojkottal, illetve nyílt 
agresszióval büntették az „eltévelyedette-
ket", as Igaz Útró'1 letér őket? Időközben 
a Népek Bölcsét elhantolták, s őt — mi 
azt hittük, nemcsak szimibolikusan — ki-
lakaltattáik a mauzóleumból, s megtartot-
ták a történelmi fontosságúnak t űni 
Kongresszust, melynek szellemében a 
szocializmus nagy hazájának vezet ői olyan 
szépen megfogadták — többek között. 
Belgrádban is —, hogy a 'kölcsönös tisz-
telet elvéhez tartják magukat, elvetik a 
bármiféle — gazdasági, politikai vagy 
ideológiai okok miatti — beavatkozás jo-
gát, mert „a különböz ő  tarsadalmi rend-
szerek berendezésének és a s гoc_ ializmus 
fejlődése különböző  formáinak kérdése 
kizárólag az illető  országok népeinek 
ügye". S hiába: e termékenynek t űnt fo-
gadalom számđalan megismétlése, újra-
variálása ellenére is sor került e fogada-
lom elképesztően flegma, gyakorlati sár-
bataposására, az info гшbiгбs szellem fe-
lüllrerekedésére. Visszafelé lendült volna a 
szocialista blokk történelmének kereke? 
— Nem, a tényekből eredő  „rosszmájú-
sággal" állíthatjuk, inkább el őre, tudniil-
lik: 

A cinikus megvesztegetési 
kísérlettő l a nyílt agresszió felé 

„De a jugoszláv elvtársaknak tudo-
másul kell venniük , hogy ilyen pozí-
ciókon maradni —  ez a Szovjetúnióval 
való baráti viszony negálásának útját, 
a Szovjetúnió és a népi-demokratnkus 
köztársaságok egységes szocialista front 
ja elárulásának útját jelenti . đnekik 
úgyszintén figyelembe kell venniük azt 
is, hogy ezeken a pozíciókon maradva 
megvonják maguktól azt a jogot, hogy 
anyagi vagy más segítséget kérjenek a 
Szovjetuniótól , hisz a Szovjetunio csak a 
barátjajnak nyújthat segítséget " 

(Tito és Kardelj elvtársnak, a JKP 
KB-ának. Az SZK(b)P KB-a. 
Moszkva, 1948. május 4.) 

Lám, lám, mégiscsak változnak az 
idők. 1948-ban, mint ismeretes, elmaradt 
a mézesmadzagként lebegtetett anyagi 
vagy más baráti segély. 1968-ban viszont 
ugyancsak megjelent: internacionalista 
tankok, repülők, rakéták és félmillió osz-
tálytestvéri katona képében. 

És még,is: az eretnekek 
továbbra is szófogadatlanok 

„Az Informbiro nem kételkedik ab-
ban, hogy a Jugoszláv Kommunista 
Párt soraiban van elég egészséges 
elem, mely hű  a marxizmus -leniniz-
mushoz , hű  a Jugoszláv Kommunista 
Párt nemzetközi hagyományaihoz, h ű  
az egységes szocialista fronthoz. 

A Jugoszláv Kommunista Párt ezen 
egészséges elemeinek az a feladata, 
hogy rákényszerítsék jelenlegi vezet ő-
iket, hogy nyíltan és becsületesen be-
vallják és jóvátegyék hibáikat, hogy 
felhagyjanak a nacionalizmussal, hogy 
visszatérjenek az internacionalizmus-
hoz és minden eszközzel er ősítsél{ az 
imperializmus elleni egységes szocia-
lista frontot , ha pedig a Jugoszláv 

Kommunista Párt eddigi vezetői erre 
képtelennek bizonyulnak , akkor váltsák 
le őket és állítsanak a Jugoszláv Kom-
munista Párt élére új, internacioxialis-
ta vezetőséget. 

Az Informbiro nem kételkedik ab-
ban, hogy a Jugoszláv Kommunista 
Párt képes lesz -e megtisztelő  feladat 
végrehajtására." 

(Az Informbiro határozata a Jugo-
szláv Kommunista Pártban uralko-
dó helyzetről. 1948 . június) 

Az eretnekek azonban továbbra is szófo 
gadatlandk, pedig nem mondható ;  hogy a 
marxista-leninista egységes szocialista 
front ideológusai ne tanultak volna a 
múlt hibáin: 1968-ban már nem voltak 
olyan naivan hiszékenyek, nem biztak 
meg olyan meggondolatlanul az eretnek 
ország kammuni•stáinak egészséges ele-
meiben, nem dőltek be immár olyan gye-
rekesen a reménynek, hagy ezek az ele-
mek puszta parancsszóra teljesíteni fog-
ják a megtisztelő  internacionalista fel-
adatot — ti. saját, legálisan megválasztott 
vezгtőik likvidálását, egész népük eláru-
lását. De hiába minden el ővigyázatosság_ 
ismét hiba csúszott az internacionalista 
sгámításokba, amennyiben is a félmüliós 
osztálytestvéri hadsereg asszisztálásival 
sem sikerült előkaparni azokat a bizonyos 
egészséges (áruló) elemeket. 

Ami egykor rágalomnak is t űn- 
hetett: ma véres nyilvánval бság 

a Jugoszláv Kommunista Párt ve- 
zetői kom:иunistákhoz méltatlan állás- 
pontra helyezkedtek , melynek alapján 
Jugoszlávia vezetői egyenlővé kezdték 
tenni a Szovjetunió külpolitikáját az 
imperialista erők külpolitikájával, és 
úgy viselkednek a Szovjetunióval szem- 
ben, mint a burzsoá államokkal:' 

(Az Informbiro határozata ...) 
A szocialista külsőségek mögött meg-

sejteni a nagyorosz fogdmegséget, az in-
ternacionalista külpolitikai maszk mögött. 
megршantani a nagyhatalmi grimaszt --
ez 1948-ban nemcsak felfoghatatlan, de 
éppenséggel rágalmazó gesztusnak is tűn-
hetett a progresszív világközvélemény 
szemében. Már hogyan lehetnének nagy-
hatalmi igényei a szocializmus els ő  és 
hatalmas államának egy kicsi, s méghoz-
zá szintén szocialista országgal szemben? 
S főképp azon országgal szemben, mely-
nek népei alig néhány évvel ezel őtt első-
ként véreztek a fasizmussal viaskodó 
Szovjetunió oldalán? 

Amit 1948-ban befedett a mítosz, a sztá-
lini Szovjetunió külpolitikájának interna-
cionalista mítosza, az ma, 1968-ban teljes 
pőreségében áll a világ el őtt: a maszk 
lehullt, a szépséges-szép szavak mögül ki-
masírozott a nagyhatalmi Еrdek. S ami 
akkor szentségtöresnek, kammunistáiho г  
nem méltó állásfoglalásnak tűnhetett a 
szocializmus tömbön kívüli híveinek is 
az ma a progresszív emberiség számára 
az egyetlen adekvát állásfoglalás. 

Ez az egyedüli, ha nem is túlságosan 
erőteljes vigasz e dicstelen jubileum évé 
ben. 
Novi Sad, 1968. szeptember 8. 
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A NEMZET VÁLSÁGA 

„A cseh kérdés" a k i i n d u l ó Pl n- 
t é r t folytatott történelmi harc. Minden 
attól függ, hogy vajon az emberi lét ér-
telmének átgondolásából indul-e ki, s en-
nek alapján mérlegeli egy kis nemzet po-
litikáját Közép-Európában, vagy pedig a 
kis lélekszámú és fenyegetett nemzethez 
való tartozas ténye determinálja az em-
beri lét minőségét. Amennyiben egy ilyen 
nemzethez való tartozás határozza meg 
emberi létünket, az egyesekre háruló leg-
főbb feladat nem lesz egyéb, mint valami-
képp átélni, kiügyeskedni, meghamisítani 
a történelmet. Amennyiben az az els ő -
rendű  és alapvető  kérdés, hogyan visel-
kedjünk egy kis nemzet tagjaként, az 
egyetlen jogos feleletet egyszer ű  parancs 
kifejezheti: úgy, hogy puszta létezését 
megmentsük. És éppen itt kezd ődnek a 
félreértések. A nemzet természetesen ke-
rülhet olyan helyzetbe, hogy védekeznie 
kell megsemmisülése ellen, de nemzetnek 
csak addig tekinthet ő, ameddig tudatosí-
tani képes, hogy a puszta létnél t ö b b-
r  61  v a n s z ó. A puszta létezés nem je-
lentheti egy nemzet programját és értel-
mét. Ott ahol a puszta létezés mindent je-
lent, a nemzet fogalma semmivé foszlik, 
biológiai egységként nyomorog, vagy vé-
letlen történelmi képz ődménnyé válik. A 
nemzet védelmezi saját létét, de mindig 
ennek .a létezésnek az értelmét keresi. 

Palacky „jámborsága", Havli ček „be-
csületessége", Masaryk „humanizmusa" az 
e m b e r i 1 é t értelmére adott történelmi 
feleletek, amelyoknek a 1 a p j á n, s ame-
lyekből kiindulva vizsgálható a cseh nem-
zet küldetése, foamálható népének politi-
kája, meg mint a történelem a l a n y a 
Kelet és Nyugat, katolicizmus, protestan-
tizmus, szlávság, Ráma és Bizánc, rene-
szánsz és reformáció, individualizmus és 
kollektivizmus stb. között itt Közép-Euró-
pában a híd szerepét tölti be. A „cseh 
kérdésnek" már ebből az értelmezéséb ő l 
is kitűnik, hogy világkérdésnek k e 11 len-
nie, vagy pedig egyáltalán nem min ősül-
het kérdésnek. Vagy képes a nemzet, a 
sokrétűség és az európai történés néhány 
alapvető  áramának feszültségét és 
t a  161  k o z á s á t úgy kibírni, hagy ne 
hasonuljon, ne semmisüljön meg, hanem 
azt a történelem a l a n y é h o z ill ő  sze-
repvállalásként egyéni és életképes szin-
tézissé fórmálja át, vagy pedig a befolyá-
sok játékszere, a külső  nyomások áldozata 
lesz, s a történelem t á r g y á v á süllyed. 

Már maguk a nemzetébresztők sem vol-
tak következetesek a kiindulópont kere-
sésében, és Palackynak a humanizmus ér-
telmezésével kapcsolatos ingadozása sú-
lyos bonyodalmakkal terhelte a „cseh kér-
dést"-t. Az az elképzelés ugyanis, hogy 
csak azért vagyunk humanisták, mert kis 
nemzet vagyunk, de egészen másként lép-
nénk fel, ha negyven mil3ónyian len-
nénk, .magának a humanizmusnak a 16-
nyegét fokozza le, és szabad teret enged 
az ellenfélnek. 

Mivel megszűnt a halálos küls ő  fe-
nyegetés, a nemzetet p u s z t a létében 
senki sem fenyegeti, nem nyomja el nyel-
vét és nemzetiségét, annak az illúziónak 
esünk áldozatul, hogy minket mint nem-
zetet semmi baj nem érhet. Ebben a 
gondtalan légkörben meger ősödött az a 
feltevésünk, hogy bizonyos sajátos nem-
zeti tulajdonságunk immunissá tesz min-
ket a fasizmus és antiszemitizmus fert ő-
zése ellen. Egy bizonyos történelmi tényt 
teljesen helytelenül értelmeztünk és ma-
gyaráztunk. Éppen ezért még egyszer fel 
kell tennünk a kérdést: mi eredményezte 
azt, hogy nemzeti életünkben a fasizmus 
csupán olyan peremjelenség volt, amely 
mindössze a társadalom alvilágára tá-
maszkodott, és hogy az antiszemitizmus 
is csak mint zugjelenség üti fel id őnként 
a fejét? A kritikátlan mérlegelés ezt a 
tényt a cseh nemzet demokratikus „t r a-
d í c i ó i na k" a javárá írja, és elfeledke-
zik arról, hagy az érintett demokratizmus 
nem az égb ől csöppent, hanem több ge-
neráció célratörő  és átgondolt 
munkájának az eredménye. Nem adatik  

meg egy nemzetnek egyszer és minden-
korra, és mi egy szép napon csodálkozva 
arra ébredhetünk, hogy valami olyasmire 
hivatkozunk, ami már nem is Tétezik. 

Palacky és Havliček óta a „cseh kér-
dés" társadalmi életünkben nyilvános po-
lemikát és dialógust jelent, amelyet a kor 
szellemi vezérei a nemzettel, folytattak. 
Ez a dialógus elsősorban a saját hibák 
és fogyatékosságok k r i t i k á j a, amely 
a közélet elmaradottsága, felületessége, 
rátartisága, otrombasága ellen fordul: A 
kar akkori vezérei semmiben sem hason-
lítottak arra a politikusra, aki joviálisan 
vállon veregeti nemzetét, értékeli igyeke-
zetét, engedelmességét és szorgalmát, és 
ünnepi fanfárokkal dics őíti önszeretetét 
és gondolatnélküliségét. Ebben a nyilvá-
nos dialógusban a nemzet puszta tényével 
szemben a létezés é r t e l m é n e k a kér-
dése feszül, és a nemzet zoológiájával 
ennek a nemzetnek a történelmiessége 
szembesül: csak addig tekinthetjük ma-
gunkat nemzetnek, amíg alapvet ően kü-
lönbözünk a hangyák szervezetét ől és a 
közömbösök csődületétől. A múlttól nem 
vagyunk fatálisan predesztinálva sem ra 
jóra, sem a rosszra. Amennyiben a nem-
zet a múltban nagy demokratikus tradí-
ciókat t e r e m t e t t, ez nem jelenti azt, 
hogy a demokratizmus magától örökl ődik 
mára és holnapra is. A nemzet a saját 
karakteréért szünet nélkül harcol, és csak 
ebben az erőfeszítésében konstituálódik 
naponként nemzetté. Ellenkez ő  esetben a 
b e l s ő  s z é t b o m.l á s veszélyének teszi 
ki magát. A belső  bomlás gonosz és alat-
tomos, mert észrevétlenül játszódik le, s 
nem viseli magán a küls ő  veszély jeleit. 

Ebben a b els ő  változásban megma-
radnak a külső  jelek, de maga a lényeg 
megy veszendőbe. A nemzet a térmelók 
és konzumensek csehül beszél ő  tömegére 
változhat. 

A nemzet jelenlegi válsága abban gyö-
kerezik, hogy félbeszakadt a nemzet 16-
tezésének értelméért folytatott nyilvános 
vita, mert az a nézet terjedt el, hogy ezt 
a kérdést egyszer és mindenkorra meg-
oldottuk. Ez nemcsak hagy mindazon tö-
rekvések negációja, amelyekért a nemzet-
ébresztők harcoltak, hanem elméleti és 
gyakorlati eljátszása a araár elért s z í n-
v o n a t n a k. A nemzet koncepcióját 
ezeknél a gondolkozóknál nem lehet defi-
níciókkal helyettesíteni. A cseh kérdésr ől 
való elmélkedésükben valami olyan lét-
fontosságú tény van jelen, amelyet magul; 
se voltak képesek fogalmilag meghatároz-
ni, és ezért tudatosan kijelenteni. Mivel 
a nemzet jelenlegi állapotának kritikájá-
ból indultak ki, és úgy fordultak a múlt-
hoz, hogy új jövőjét építhessék, számukra 
a nemzet a tegnap, a ma és a hoinax 
hármas idődimenziójában létezett, és eg-
zisztenciája nem jelenthetett véglegesen 
bebiztosított és betet őzött formát, hanem 
programokkal és feladatokkal állandóan 
megújuló organizmust. Gyakorlatilag te-
hát világos volt számukra, hogy a nemzet 
nem más, mint amit magából formál, de 
a nemzet a történelem és az ember id ő-
struktúrájáról alkotott gyakorlati tudásu-
kat f o g a l m i l a g nem tudták kifejezni. 

Ezt a harom dimenziójú tulajdonságát 
az emberi időnek, történelemnek és nem-
zetnek éppen ma . kell különös nyomaték-
kal hangoztatnunk, ma, amikor a társa-
dalomról és a nemzetr ől való gondolatok 
az egyoldalúság és széls őségek útvesztő-
j•ébe tévedtek: vágy mindent a jöv őre 
épít, s ennek jegyében meghamisítja a 
múltat, és deformálja a jelent, s ezáltal 
tulajdonképpen a hangsúlyozott jöv ő  is 
teljesen kérdésessé válik, vagy kiábrán-
dulva az elérhetetlen jöv őből, az előbbiek-
hez hasonló kritikátlansággal közelít a 
jelenhez, amely éppen most és pillanat-
nyilag van, tehát reális és biztos: vagy 
végül a bizonytalan jöv ővel szemben a 
problematikus múltat glorofi'kálja, mint 
az értékek és valódiság egyetlen kincstá-
rát. 

A jelenlegi válságban a nemzet három-
féle veszélynek van kitéve: elveszítheti 
történelmi alanyiságának átformáló erejét, 
s a történelem tárgyává degradálódhat, 
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eltűnhet mint p o f i  ti  k a i nemzet, amely 
megújuló képességét programjának át-
gondolásával s létének értelméért vívott 
nyilvános vitákkal tanúsítja, mert ha nem 
így tesz, acélt és gabonát termel ő , cseh 
nyelven beszélő  polgárok tömege lesz be-
lőle: végül pedig lemondhat történelmi 
létének háromdimenzióságáról, s a puszta 
nyomorúság fázisába zuhanhat, mert el-
vesztette emlékezetét és perspektíváját. 

A' „cseh kérdéa" els ő dlegésen az 
ember létének kérdéše, amelyet nem lehet 
pusztán politikára, nemzetiségre, hazafi-
ságra, pusztán államjagra, erkölcsre, kul-
túrára korlátozni — Hus, Komensky, 
Havlíček, Masaryk az ember létének igaz-
ságát, s minden tevékenységükben a va-
lódiság indítóokát keresték. Éppen ezért 
a „cseh kérdés" a nemzeti élet totalitása 
felé fordulás, amely az igazság és valódi-
ság biztos alapjaira épül, ahol a politika 
és egyéni tevékenység, a közélet és tudo-
mány, a kultúra és erkölcs, az iskolaügy 
és a mindennapi élet atmoszférájának 
egymásra ható és egymással összefügg ő  
láncolatából n ő  ki az igazság és valódi-
ság, amely ellenpólusa lehet minden fe-
lületességnek, közömbösségnek és bizony-
talanságnak. Csak ezen az alapon állva 
találhatja meg saját m é r t é k é t a nem-
zet, amely egyfelől megvédi a szélsősé-
gektől, a nagyvonalúság és a nagyszájú-
ság közötti tehetetlen ingadozástól, más-
felől a földhözragadtságtól és középszer ű-
ségtől. Enélkül a mérték nélkül olyan 
nemzetté deformálódik, „akinek bár nem 
futja rá, de mégis szeretne imponálni a 
világnak a maga kis kreizlereivel és hi-
vatalocskáival, emitt valami nagyvonalú-
sággal, amelynek nyomorúság-szaga van, 
amott valami reprezentatív gesztussal a 
felemásság és rendetlenség szemétdomb-
járól... a recept kofaság és nagyüzemi 
vállalkozás keveréke —így van ez kissé 
minden téren" (K. Čapek) 

A „cseh kérdés" világkérdés, de ennek 
a kérdésnek gyakorlati világszint űségét a 
s z l o v á k kérdés fogja eldönteni. Bizo-
nyos szempontból azt is mondhatnánk, 
hogy a cseh kérdés lényegét a szlovák 
kérdés alkotja. A nemzet felfogóképessé-
gének érzékenységét egyébként félreért-
hetetlenül felmérhettük abban a nem-
régiben tett kijelentésben: „Ha a szlová-
kok föderációt akarnak,_ hát majd. lesz 
nekik". A kis cseh ember hangja ez, az 
aroganciának, a politikai primitivizmus-
nak és tapintatlansagnak mindazzal a 
modulációjával, amely egyúttal. arról is 
árulkodik, mennyire képtelen á 11 a m-
f á r fiú i szinten gondolkozni. A. födérá- 

ciós program iránti közömbösség, vagy 
annak semmibe vevése, nemcsak részvét-
lenség és tapintatlanság egy testvérnem-
zettel szemben, hanem mindenekel őtt po-
litikai éretlenségről és gyöngeségről ta-
núskodik. 

Mivel a cseh kérdés a klasszikus id ő-
ben mint a n e m z e t i függetlenség kér-
dése fogaimazódott, és csak egészen kivé-
telesen került szóba az á 11 a m i függet-
lenség kérdése, az állam s annak lényege 
és elrendezése problóma maradt, akáresal: 
a független állam létének a megokolása ;  
amely mindmáig a l a p v e t ő  gyöngéje a 
cseh politikai gondolkozásnak. 191 1'  óta a 
„cseh kérdés" már nemcsak a cseh nem-
zet függetlenségér ől való gondolkozást, de 
elsősorban a független c s e h s z l o v á k 
állam életképességének, biztonságának, 
minőségének, létének problémáját is je-
lenti. A cseh politikai gondolkozás azon-
ban nem tudott megfelel ően reagálni erre 
az a l a p v e t ő  változásra, s a nemzeti 
szintű  gondolkozás alapállásából nem volt 
képes az államférfiúi gondolkozás szint-
jéig emelkedni. A szlovák problémához 
való viszony a szó szoros értelemben a 
cseh politika államtani próbája, mert itt 
mutathatja meg, hogy lényegesen maga-
sabb szinten tud gondolkozni, mint amit 
a Határidők Versenyének horizontja 
nyújt, itt bizonyíthatja be, hogy ki tud 
bontakozni az érzések és hangulatok te-
remtette politikai szentimentalizmusból, s 
el tud. jutni a politikai racionalizmusig. . 

A cseh és szlovák testvérnemzet, de 
politikailag elsősorban két államalkotó 
egyenrangú nemzet, olyan, amely fenn-
tartja és meghatározza ennek az állam-
nak a karakterét. 

A sZOC1ALIZMlJs VbLSbGA 

Az a kormány. amely emlékművet ál-
líttatott, hogy azután nem sokkal kés őbb 
ledöntesse azt, tulajdonképpen nem is sej-
tette, hogy tevékenységének mi az igazi 
értelme, s természetesen eszébe se jutott. 
hogy tettében a modern kor metafizikája 
érvényesül: a provizórium és a nihiliz-
mus. Mi bizonyíthatná a semmirevalósá-
got, az elillanó átmeneti jelleg űséget 
szembetűnőbben, mint az az emlékmű , 
amely arra volt hivatva, hogy „örök id ő -
kig álljon", s amely hónapokig sem élt? 
Annak a. kormánynak, amely bebalzsa-
moztatta az államférfiú holttestét, s tá-
bornoki uniformisba öltöztette a múmiát. 
hogy azután civil ruhát adjon rá, s végül 
is elhamvasztassa, fogalma sem volt a sa-
ját tevékenységér ől, s elkerülte a figyel- 

mét, hogy cselekedetében a modern kor-
nak az a metafizikája n y i l v á n u; 
m e g, amely elvesztett minden tiszteletet 
elevenek és holtak iránt egyaránt, mivel 
m i n d e n t kezelhető  tárggyá változtatott ;  
s ezáltal határtalan teret nyitott a kö-
zömbösségnek és az ízléstelenségnek. Az 
a kormány, amely bitófára juttatta saját 
kommunista funkcionáriusait, és megen-
gedte, hogy hamvaik 1952. december 3-án 
az esti órákban „Prága környékének köz-
útjára hulljanak (ahogy err ől a vizsgáló-
bizottság jelentése szól), nem volt tudatá-
ban a saját cselekedetének, és természe-
tesen nem is tételezte fel, hogy az emberi 
lét metafizikáját v e t k ő  z t e t i m e z t e-
le n r e. A kultúra harca az állatiassággal 
és bestialitással s o h a s e m fejez ődik be 
az emberben, s minden individuumnak 
újból és maga magának kell küz-
deni az emberiességért. 

És mindez a szocializmus nevében tör-
tént. 

Fel kell tehát tételeznünk, hogy a szo-
cializmus válsága mélyebb, mint ahogy. 
azt az ideológusok gondolják. Ilyen kö-
rülmények között jogos az igény, hogy 
végre megvilágosítsuk, m i i s a z a szo-
cializmus, és élesen elhatároljuk a f e 1-
tételezettet a valódi szocializmus-
tól. Találkozunk olyan karakterisztikaval, 
amely szerint a szocializmus lényege a 
termelőeszközök köztulajdonba vétele, és 
m i n d e n m á s csak alanyi vagy vélet-
len toldalék az o b j e k t í v e n konstatál-
hatóhoz és a legalapvet őbbhöz. Találko-
zunk olyan karakterisztikával is, hogy 
a szocializmus tudományosan i r á- 
n y i t o t t társadalom, s hogy jöv ője az 
úgynevezett technikai forradalommal van 
egybekötve. Ki ne adna hitelt ezeknek 
a meghatározásoknak, hiszen hirdet ői kö-
zött tudósok és entellektüelek i s akad-
nak? . 

Ennek ellenére e kijelentések igazság. -
ban mégis kételkednünk kell. Az úgy-
nevezett tudományos technikai forrada-
lom eseteben az a tény késztetett csodál-
kozásra, hogy a frázis ott is elnyomja a 
gondolkozást, ahol a kritikus megfonto-
lásnak magából a szakmából k e 11 é n e 
következnie: a társadalomtudományban. 
Az már szinte hihetetlen, mennyi energiá-
val és mekkora lelkesedéssel (minden ed-
digi tapasztalat ellenére is) készek alá-
vetni magukat ideológiai jelszavaknak az 
entellektüelek, bár professzionalista köte-
lességük lenne, hogy a jelenségek bels ő  
értékét és értelmét kutassák. A „tudomá-
nyos technikai forradalom" terminusa 
m i s z t i f i k  6  c i ó, amely elkendőzi a 
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modern  tudomány, a modern technika és 
a modern (szocialista) forradalom v a  16-
d  i problémáit. A tudományos technikai 
forradalom ideológusai a szocializmust a 
saját jövőről alkotott víziójukkal hozzák 
kapcsolatba, ahol alakosság túlnyomó ré-
sze tudományos munkát fog vé-
gezni, és megfeledkeznek arról, hogy ez 
a kvantitatív növekedés nem vezethet dia-
lektikus ugráshoz és ú j minőséghez, mert 
m á r m a g a is a modern tudomány al-
kotta változásnak a megjelenési formája. 
A modern tudomány szakszerűség, és 
csak ezért lehet eredményes és hathatós, 
a modern tudósok pedig s p e c i a l i s-
t á k, akik a saját hivatásukat virtuóz és 
effektív módon tölthetik be anélkül, hogy 
világos fogalmuk lenne a tudomány é r-
telmér ő l és azokról az alapokról, 
amelyekre a modern tudomány felépül. 
A modern tudomány nem bölcsesség, ha-
nem egzakt vezetés és irányítás. Mivel 
megváltozott a tudomány jellege, és úgy 
üzemelhet, mint „tudományos munka", 
mint „kísérlet" és mint „tömegügy", nem 
szükséges hozzá más, mint bizonyos alap-
ismeret és néhány elementáris operáció 
elsajátítása, a k á r c s a k bármely más 
hivatás területén. A modern tudós szak-
ember és specialista, s mint ilyen a leg-
nagyobb következetességgel alá van ren-
delve a fejlett munkamegosztás törvény-
szerűségeinek. Az az elképzelés, mely sze-
rint a jövő  társadalma f ő leg tudós-spe-
cialistákból, tudós-kutatókból és kísérleti 
dolgozókból fog állni, inkább vezethetne 
a jelenlegi tudomány é r t e l m é t keres ő  
kritikus megfontoláshoz, mintsem hogy 
magyarázatul szolgálhatna a társadalmi 
problémák bármiféle ideológiai elkend ő-
zésében. 

A tudomány a maga legkifejlettebb 
formájában mint fizika, mint az irányítás 
és tárgyszerűség, vagyis mint az elméleti 
kutatás és a technika egysége létezik. A 
technika alapjában véve a modern tudo-
mányhoz tartozik, s hogyha beleolvad, 
ebből az egyesülésből a modern valóság-
nak új, döntő  elemét: a technotudományt 
hozza létre. A modern technika nem 
(puszta) applikációja, feltétele vagy ered-
ménye a tudománynak. Á modern tudo-
mánynak és technikának növekedésébő l 
és egybeolvadásából születő  teljesen új 
valóságú technotudomány mindössze tör-
ténelmi betet őzése két, a z o n o s alapról 
kiinduló folyamatnak. 

A modern tudomány és technika közös 
alapja, egyféle megtervezése a való-
ságnak, amelyen belül a világ elméleti-
leg és gyakorlatilag is T á r g g y á válto- 
zik. Az így megtervezett valóság azután  

az egzakt kutatás és irányítás tárgya le-
het. A tudománynak és technikának ilyen 
közelítése a valósághoz arról igyekszik 
meggyőzni az alanyt, hogy a felmutatott 
valóság megtekinthető, és diszponálni le-
het vele. A modern tudományos technika 
alapja a technikai értelem, amely 
a valóságot (létezést) bebiztosított, átte-
kinthető  és irányítható tárggyá változtat-
ja. 

Ezekből az összefüggésekb ől máris meg-
ítélhető  milyen kritikátlan a technika 
mindenhatóságába és a technikai hala-
dásba vetett hit egyfel ől, s hogy másfelő l 
milyen romantikus az az iszony és féle-
lem, amely azt hangoztatja, hogy a tech-
nika rabszolgájává teszi az embert. Mind-
két felfogás a technika lényegét 
ködösíti el. A technika lényege nem a gé-
pek és automaták, de a t e c h n i k a i 
é r t  el  e m, amely a valóságot a kezelhe-
tőség, a tökéletesíthetőség, az eltárgyia-
síthatóság rendszerévé tervezi. S ejtse bár 
bámulatba, vagy döbbentse meg a vulgá-
ris •gondolkozást, nyugodtan kijelenthet-
jük, hogy a technika lényegérő l sokkal 
többet mond Hegel „rossz végtelenje" 
Condorcetov „perfektibilitása", Kant cél= 
és eszköz-elmélete, Marx t őkeanalízise, 
mint a legkimerítőbb tanulmányok, ame-
lyek a kísérletek és felfedezések techno-
lógiájáról és technikájáról szólnak. Az 
embert nem a gépek fenyegetik. A tech-
nika rabszolgatartó uralma az emberiség 
felett nem a gépek lázadását jelenti az 
emberek ellen, hanem egy, ebben a tech-
nikai terminológiában az emberek által 
könnyen félreérthet ő, egészen másfajta 
fenyegetést rejt magában, azt, hogy ha a 
technikai értelem magát az értelmet je-
lenti majd, s ha a technikai értelem tel-
jesen uralma alá hajtja a valóságot, 
mindazt, ami nem technikai, nem irányít-
ható, kiszámíthatatlan, kezelhetetlen, a 
saját maga és az ember elleni értelmet-
lenségnek minősítheti. 

A modern szocializmus elképzelhetetlen 
fejlett technika és a technikai haladás ál-
landó fejlesztése, a termel őeszközök köz-
tulajdonba vétele nélkül_. De . mindkét 
említett alapvet ő  jegy, és a többi felsorol 
ható fontos jegy is a szocializmus e 11 e n 
fordulhat, ha a szocializmus elveszti saját 
t ö r t é n e l m i értelmét, és nem tudja 
mindezeket a jegyeket k o n k r é t tota-
litássá változtatni. Történelmi értelme a 
szocializmusnak az ember felszabadítása; 
és történelmileg csak addig van létjogo- 
sultsága, míg f o r r a d a 1  in  i és f e 1-
szabadító alternatíva. a nyomos 
rúság, a kizsákmányolás, az elnyomás, az 
igazságtalanság, a hamisság _és _ a miszti- 

fikáció, a szolgaság, a hazugság és a meg-
alázkodás ellenében. 

A húszadik század modern szocializmu-
sának az okoz legtöbb gondot, hogy jelen-
leg nem képes elméletileg megfogalmazni, 
s még kevésbé gyakorlatilag megérteni, 
egybehangolni és koordinálni f e  is  z a-
b a d í t ó szerepének azt a történelmi a1- 
ternatíváját, amelyet az elnyomás és éh-
ség Ázsia, Afrika és Latin-Amerika or-
szágaiban, a legfejlettebb európai kapita-
lista orszagok és Еszak-Amerika b őségé-
nek és komfortjának társadalmiban ját-
szik, s Közép- és Kelet-Európa azon or-
szágainak társadalmiban, amelyekben ra-
dikális változásokra került sor, de ahol 
a forradalmi lehet ő ségeket 
még korántsem használták ki. 

Amennyiben a szocializmus újból és 
alapvetően nem képes saját értelmét 
ezeknek a változásoknak a tükré-
ben megvizsgálni, könnyen előfordulhat, 
hogy eljátssza f o r ra d a l m i és f e 1-
s z a b a  dl  t ó szerepét, és a fejlődő  orszá-
gok rikító negatívuma és a legfejlettebb 
kapitalista országok komfortjának pozití-
vumával szemben mindössze f e l t é t e-
v e z e t t alternatívává zsugorodik: ennek 
a veszélynek a jelei egyébként már je-
lentkeztek, részint abban a jelszóban: 
„utolérni és elhagyni az Egyesült Államo-
kat, részint pedig a társadalom reális lé-
tében is, amely a mindent eladhatóság 
rendszerét (a pénz és a t őke egyedural-
mát) a mindent irányíthatóság rendsze-
rével (a korlátlan bürokrácia egyedural-
mával) váltotta fel. 

Minden gyakorlati lépés, amely minket 
felszabadít a bürokratizmusnak és bizan-
tinizmusnak attól a csodálatos konglome-
rátumától, az állam és a pogány egyház, 
a farizeusság és fanatizmus, az ideológia 
és hit, a bürokratikus szürkeség és a tö-
meghisztéria korcs szimbiózisától, termé-
szetesen sokkal többet jelent, mint a leg-
szebben hangzó szabadság-nyilatkozat. 
Ám az a bizonyos lépésecske el őre, amely-
lyel elhatároljuk magunkat a politikai 
gyilkosságoktól, még nem jelentheti, hogy 
elkendőzhető  és elnapolható annak az 
égető  alapvet ő  kérdésnek a fel-
vetése, amely nélkül a szocializmus mint 
az emberiség forradalmi alternatívája a 
huszadik. században _ elképzelhetetlen, s 
amelyen belül újból és . újból fel kell ten-
ni a kérdést: ki az. ember, mi az igazság, 
mit jelent a `létezés, mi a technika és tu-
domány lényege, és mi a forradalom é r= 
telme. 

Litera~s►у  'listi - 
(Folytatjuk) 	.. 
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Karel Kosík, .a jelent ős cseh marxis-
ta filozófuјs, A konkrét dialektikája cí-
mű  :könyvé!ben* számos rendkívül ak-
tuális _ és lényeges іkёгdёѕt vet fel, 
amelyek fontosak a marxisita gondol-
kodás további fejlődésében, illetve ab-
ban a ,törekvléslben, amely (korunk izga-
tó, nagy kérdléseire s цΡ .ndekozik választ 
adni , adialektikus materializmus pozí-
ciójáról. 

Kosí,k elemz%énei és kérd Іésfelvetései 
igen alaposak ёs összetettek. Könyvé-
nek egyaránt fontos részei azok, ame-
lyék a nem imarxista filazofia kriti -
ját adjak, és azok is amelyek a marxis-
ba fvlozáfiián b,eliili eltorzulósakra mu-
tatnak rá, vagy pedig ;amelyekben a 
pozitív megьatárоzáooik .elemeit sora-
koztatja fel ia szerző . 

A könyv elšő  része főleg ismeretel-
атzéиeti Кiгdlésekkel foglalkozik (A 
+konkrét totalitás dialektikája). Itt kell 
azonban megemlíteni , hogy Kosík egy-
egy terület vi ц oálá >гakor egyetlenegy 
esetben ;sem reked meg„ a parcialitá-
sok rkelepcéjében, vagyis a 'könyv els ő  
nészélben az ismeretelméleti kérdések 
tárgyadásakor nem zárja ;ki ,az ontoló- 
giiai szenspontoikat, sőt a ikonkr.ét társa-
dalin :i kérdések tárgya +lását sem mel-
lőzi. Ezt agyért tartjuk fontosnak ki-
emelni, mert Kink Marx Tőkéjének 
különböző  interpretációit elemezve 
megál ар  tja, hogy .fennáll a vesziély. 
Marx meghamisítására: Az interpre-
tacićlklban ugyanis a •m:eglközelítési mó-
dok gyakran :parciálisak , csak bizo-
nyos anpektuscka +t ölelnek fel, és ez-
által ;gyakran e ;meghamisítások ered-
m;é+nyekéрpen olyan érteimnetlen viták 
alakulnák ki, mint pl. az, hogy filo-
zófus volt-e Marx vagy közgazdász, 
elsősorban, .a filozófiai rés.z a ballaszt a 
Tőkében vagy a közgazdanági stb. De  

ide tartoznak p1. a vitáik a „fiatal" és 
az , ;öreg" Marxról, amelyeknek a lé-
nyeges mozzanata a marxi életm ű  me-
rev szétválasztása, :ahelyett, hogy ;azt 
az életművet a maga egys .gében 'vizs-
gá вЈák. Ezt a kettéhasítast célozzák 
egyes gondolkodók törekvés,ei is akik, 
mint pl. Ѕarltre, a marxi tanokban hiá-
nyoljiák az ontológiai elemeket és ezért 
egy egzisztencialista ontal бgiával egé-
szítenék ki, nem véve észre, hogy a 
Gazdasági-filozófiaY rkr ziratokban és a 
TбIіеében is már megvannalk ezek az 
ontolggiai elemek. Pеrsze ezt az inten-
ciót jórészt lehetővé tették azok a 
marxista filozófusok is, akik a T őikében 
pl. pusztán allkaimazott logikát látnak. 
Kosík főit vonalakban elemzi a Tőke 
interpretálásának és ezzel együtt a 
marxi tanok interpretálásának lehetsé-
ges mádi át, aanelynek a lényege az 
egész figyelembeпvétele . Kosilk kimutat-
ja, hegy a r'észleges іntегрrе t сіб  leg-
gyakrabban a munka, az .ember és a 
gazdaság helytelen &ttelmezése +miatt 
következik .be. Ugyanis a ,gazdas'ág .és 
a munka , mint emberi tevékenység 
rendkívül összetett jelenség rés nem 
leihet ajz egyiket a аrnásikiból mechani-
kusan ¢nagyarázni , vagy pedig a: 
egyiket a másilkból levezetni . Egy ilyen, 
hozzáállás által elveszne a :munka lé-
nyege, vagyis „azt, hogy mi :a mumika, 
magától ,értető'dőnek fogják fell", és így 
megelégszenelk a munkatev ékenység 
empirikus . іlиеiг  sóval, annak ádtalánasí-
+tásával , amelyből aztán különböző  vi-
szonyokat ,és azonosságákat vonnak le, 
amelyek „hatnak" az emberi tudatra. 
Ez, a magát ,gyakran marxistának val-
ló nézet, irányultság, amely ily mádon 
részlegességében szemléli a munkát, 
nagyon gyalkran Ugyanarra 'a zátonyra 
fut, mint a polgári tudomány egyes 

„tudományos di zciplinái.", 	amelyek 
szín én megelégszenek a munkatevé-
kenység empirikus leírasáv.al; ennek 
regisztrálásával foglalkoznak különbö-
ző  (keretek között. 'Ezek pl. a ,munka-
szocіol>ágiia, a imumkapszicholágia stb. 
„A munka szociológiai definíciói — ál-
lítja Kos_ik —, amelyekkel le akarjak 
küzdeni .az elvontságot, ks +ki akarják 
rekeszteni a metafiziКát, a munkatelje-
sítrnények a munikatevékenynég általá-
nosított leírását аdlják, de egyáltalán 
nem jutnak el a munka pr:oiblematiká-
j'ához. A munka szocioаági .ја  a priori 
olyan álláspontot vall, mely egyálta-
lán nem teszi lehetővé a munka prob-
lemat1káj ёіnak me:gragadását." Kosík 
hangsúlyo.zza, ezek egyértelműen .meg-
kerülik azt az elementáris marxista 
kгrdiést, hogy tulajdonképpen mi is 
a munka, vagyis a munka primárisan 
filozófiai vizngá!lódánt igényel, és ép-
pen ezért a Tólеében a filozófiai rész 
nem ballaszt, mint ahogy a valósá:g, a 
gyakorlat vizеgálásakor„ az elmeleti 
rész nem .lehet ballaszt, hisz egy ilyen 
szemhont — a ,kés őbbiеa folyamár. 
látni fogjuk, hc,gy ,miért — egyszer ű-
sít+énéhez vezet, amely pedig minden 
pozitív szánd! ka ellenére is a marxiz-
mus lényegét ejti el. ,..Miert igényel a 
,munka elemzése filozófiai vizsgálódást, 
miért nem lehet azt egy szaktudcmány 
keretei közt •megejteni?" — teszi fel 
a kérd,ént Kos_ik. Szerinte csakis így 
lehet egyгl5ges a ,munka vizsgálata, é s  
csakis ügy nem lesz elvonatkoztatva az 
embart ől, vagyis az envber csak ezáltal 
nem kap .elvonatkoztatott és passzív 
szerepet. Igy tehát a munka, mint filo-
zófiai kérdés az ember ontológiáján is 
alapszik. Ezzel lesz ,érthető , hogy Marx 
után a munka problematikája nem 
gazdagodott , hisz a marxi +materialista 



filozófia ;történelmileg  mg  nem túlha-
ladott „,ember-ontológia". Ezek szerint 
az analizis tárgya a munka mint tör-
ténés, és mint ilyen az ember ,egész 
lényegét áthatja; azzal a kérdéssel, 
hogy mi a munka szoros kapcsolatban 
van az .a iké.rdés is, hogy mi az ember. 
Tehát a munka filozófiája ,nem ,operál-
hat pusztán egyes dialdktik•us párok-
kal nl. hogy a munka kau:zal'itás-teleo-
lógia vagy animalitás-emberiesség („a 
munka az emberiség születési helye"), 
mert így csak a rész дgazs .gokig jut-
nánk el, s nekünk, teljes gazdagságra 
kell törekednünk, vagyis a „további 
dialektikus párokat is figyelembe kell 
venni, mint például: szükségszer űséig 
és szabadság, egyes :és általános, r е:álls 
És ideá;lis, külső  es belső , szubjektum 
és objektum, elmélet és gyakorlat, em-
ber és természet stb." Ha a munka 
elemzésekor az optimális teljességet 
vesszük figyelembe, akikor .a teljesseg 
konzekvenciája, a módszer .konzekven-
ciája folytán, a vizsgálódás folyamán 
a munka mint történés adekvát leírást 
nyer, vagyis: „:ez a történés, mint dia-
lektika jelenik meg. És ha a dialekti-
kus történés elemzése a munkában ben-
ső  összefüggésben van .az ember lété-
vel, akkor a munka történéséiben egy-
úttal az emberi lét specifllkuma is fel-
tárul. Tehát éz a •dialektikus történés 
immanensen azt is jelzi, hogy egy min-
dig megújuló m•etamorfózis -bukkan fel, 
amelyben mindig valami új .alakul ki, 
új tárgyiasultság és ezáltal biztosítva 
lesz az idő  háromdimenziós volta; 
;munka által. keríti az ember hatal-
mába a jövőt", aktívvá válik vele 
szemben, nem pedig is pillanatnyi idő-
nek lesz a rabja, mint !az ,á;llat. Ezáltal 
a munka, amely az emberi lét,specifiku-
mát tárja fel, felfedezi maginak a 

megtalált lét-dimenzióban önmaga tQr-
ténetiségét is. Mindebből látszik, hogy 
a munka vagy a munkatevékenység ik 
izolált szemlélete és az ebb ől kialakí-
tott viszonyok áđlítđlagas irányító sze-
repe más embberi tevlékenységek felett 
etgyszerű  vulgáris anaiterial'ista tézis a 
marxizmus köntösében. Ezért inszisz-
tá•1 Kosík azon, hogy a munka ontoló-
giai kiategбriia is, іашеl ьen az emberi 
lét specifikuma feltárul. Reális, aktív 
viszonyulast tételez fel az ember és a 
munka között, .amelyben nemcsak az 
ember tesz szert tárgyiasságra, mint 
ahogy ezt sokan hirdetik, hanem a 
tárgy maga is humanizálódik, és ebben 
a dialektikus összehatásban alakítja az 
enrJb;er mindig új világát. Ezáltal vál-
nak ;plasztikussá Marx T őktében írt so-
rai, amely szerint a munkának csak 
akkor  van  értelme, ha: „szakadatlanul 
a nyugtalanság formájából a lét for-
májúiba, a mozgás formájából a tár-
gyiasság foгше  .јába megy át." Ugyan-
akkor világosabban látszik a romanti-
kus visszanéző  filozófiák spekuilatív 
mivolta, amelyeknek a .legfahb tézise, 
hogy a modern világban .az ember el-
vész szerszámaiba. Ez az igazságnak 
ceak ,egyik oldala, mert .ugyanakkor az 
ember egy .bizonyos fokon vissza is ta-
lál, rés ezzel egy új fokozaton új folya-
matoikat indít el. Ugyanakkor ” azonban 
ez az еlemizés rámutat arra is, hogy a 
munka izolált, az eirn)ber létét ől való 
függeitilen vizsgálata, abszolút .•piedesz-
tálra való helyezése, ellenkez ő  élőjellel, 
ellénkező  •oldalról szintén spekulatív és 
leegyszerű:sútett erednnényeket sziil, 
mert a .munka realitásának puszta ki-
emeléséivel elveszti szem el ől az emberi 
létet :és ezzel együtt a realitást is. 

Reméljük, ezzel a néhány sorral rá-
világítotturvk Kosűk nnádszerének Il- 

nyegére, arra, .amit hósunk elején em-
lítettünl~, bogy Kosűk az ismeretekné-
leti kategóriáikat nem választja el me-
reven az ontolIigiai ;kategóriáktól, s ő t 
fel is tuwdja fedezni a köztük levő  kap-
csolatokat. További vizsgálódásunkat 
tehát ennek az ismeretében kell foly-
tatni. 

Kosík hangsúlyozza, hogy az isme-
reite.lmé!leti К. гdéseknek á modern el-
ködösítések egyik formája az álkonk-
rétság világának fetisizált szemlélete. 
Ez az a pillanat, amikor a sz.eenlélet a 
gyakorlati utilitarista érintkezésben 
meigreked a jelenséginél, amikor az em-
ber a köznapi gondolkcdás segítségével 
a dolgokkal manipuiáini .tud, de nem 
érti magát .a .dolgot, a valóságot. Ilyen-
kor a l:ételmiéldti és az ismeretelrnéleti 
kategóriák merev antinómiákká válnak 
Is  legfeljebb ikategoriális mivoltukban 
lehet manipuláini velük. Ezért a filo-
zófia egyik elsődleges feladata az len-
ne, hogy lerombolja az álkonkrétság 
vil"agát. Erzésünk szerint ezen a ponton 
Kosík sok hasonlóságot mutat Marcuse-
val, akit külеnben maga is többször 
idiéz, sokszor egyetértése, máskor pedig 
különbözősége jeléül, .mert Marcuse a 
„negatív dialektikának" .szánta ezt . a 
rcmboló szerepet. 

Az  alkonkrétság világa akkor kerül 
előtéribe, amikor a jelenség primáris 
szerepet .kap, vagyis a szellem megre-
ked a jelenség vizagáiatnál. A jelen- 
ifiéig felfedi a lényeget, mert annak ré-
sze. De ugyanakkor a jel елrѕ  g el is ta-
karja a lényeget: Tehát a jelenség nini 
különbözik radikálisan a lényegtől, de 
nem is azonos vele. A jelenség nemz 
nyilatkozik meg a dologtól függetlenül, 
a dolog pedig nem nyilatkozik meg 
önmagában, hanem a jelenség által. A 
dolog tehát nem valami platonikus va- 
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lóság, hanem viszonyban v an  a jelen-
séggel. Ugyanajkkor a dolog struktú-
rája más mint a jelenég struktwrája. 
Kosik szerint a filozófia elsősorban a 
dolog rejtett alapjait, struktúráit ku-
tatja. „Ha a jelenség és a dolog lénnyege 
fedné egymást, a tudomány és a filo-
zófia felesleges volna", írja. Hogy a fi-
lozófia megismerje a dolog lényegét, 
ehhez a megismeréshez a legsajátosabb 
jelleеmzője az „egyes megkettőzése". Ez 
pedig nem .más, spint a dialektikus el-
lentétpárok érv'ényesíљése. Ezáltal a 
dialdktika nem kívülről jön a megis-
merés folyamatába, hanem maga a 
megismerés lesz dialektikus, tehet a 
dialdktika a ,megismerésben entitás-
ként szerepel. Ebiben az esetben pedig 
a megismerés szükségszer űen összeüt-
közésbe •kerül az álkonkrétság világá-
val. A köznáp.ik megismerése el ő tt, 
amelyben nem szerepel a megkett őzés, 
a valóság sokkal egyszer űbb, eltűnik 
a jelenség szá!rmazékps jellege, a je-
lenség miagátál értet ődő  desz. Így pél-
dául a doktriner az állkonkrétság vilá-
gában úgy ahalіzál bizonyos eszméket, 
hogy „kikeresi a hozzájuk tartozó ;gaz-
dasági társadalmi, vagy osztály-ekviva-
lenst." Ezá іltal a dolog „nyilvánvaló". 
КI t széthasított mozzanatot merevít 
meg .a ѕzéthasáitottságban, .és aztán a 
mechanikus 	 ciával össze is 
kapcsolja. (Ezt a technikát mevezhet-
jük paradox mádon ,materialista meta-
fizikának is.) Ezt az .álkonkrétság vilá-
gához tartozó ,fetikus szembéletet csak 
úgy romibolhattjuk le, a vibágot úgy 
szemléihetjL k ..„kritikusan", 1'ényegileg, 
ha elfogadjak azt, hogy először is „ma-
gát a magyarámato•t kell a fosradahni 
gyakorlat talajára helyezni... a való-
ságot csak azért és .annyiban lehet 
forradalmian , talakibani, amiért és 
amennyiben tudjuk, hogy ez a va-
1бság ami alkotásunk. A természeti. és 
társadalmi valásá'g közötti különb зég 
abban rejlik, hogy az ember a term,é-
szetet átalakíthatja, transzfornválhatja, 
rig a társadalmi valóságat forrad'al-
гian meg~áltaztathatj!a, de csak azért, 
mert ezt a valóságot maga alakítja ki." 

Ebben a ,résiben más :plasztikusab-
ban nyilvánul meg Kosik aktív huma-
nizmusa, amelyet Lukács György „új 
humanizmusnak” nevezett.**  Ennek 
az aktív humanizmusnak a fыndamen-
tá!lns megfogalmazása már benne volt ,a 
munka elеmzlésdbгn is. Hisz a munká-
hoz való ,aktív viszonyulással nemcsak 
hogy megszületett az ember, (hanem ez-
zel kapcsolatban, egy ,folytonosзágon 
belül, az ember szüntelenül újraterem-
ti a világát. Szintén ez az aktív huma-
nizmus nyilvánul meg a kosíki dialek-
tika érte]аnегésekor is. Ez alkalommal 
csak .az áltoka interpretált totalitás és 
ellentmondás. viszonyára szorítkozunk, 
Amikor Kosik a dialdktika e két fon-
tos -morzzanatának összehasonlítására 
bér ki, akkor kategorikusan ellent-
mond e ,kettő  elszigetelésének vagy me-
rev, . hierardhikus csoportosításának, 
azaz naga,is,dialektikusan viszonyul a 
problémakomplexumhoz. A vitá јban, 
hogy az •ellentmondások v'agy a totali- 
tós . az . elsődleges-e, Kosik kimondja, 
hogy az egyik ;a macik nélkül csak 
részéges és szó sincs prioritásról:. a to-
talitás az . elle.ntmondások nélkül üres 
totalitás, az ellentmondások totalitás 
nélkül pedig formálisak. Így szembe- 
száll azokkal a tézisekkel, amelyek a 
totalitás elveszítésér ől értekeznek, egy  

világról keseregnek, amelyben a par-
cialitások ,miatt maradtak a totalitás 
nélküli •puszta ellentmondósak. 

Fontos eleme még Kosik könyvének 
a ,manipulációk gyökerének a vizsgá-
lata. A manipulációk lehet őségét gaz ál-
kolvkrétság világa feltételezi. A mani-
puláció akkor juthat kifejezésre, ami-
kor kifejezésre jut az álkonkrétság vi-
lágában gyökerez ő  fetikus szemlélet. 
Kosik két lényeges manipulációs fo г  -
mát mutat fel; az egyik a •gond világa, 
a másik pedig a homo oeconomicus vi-
lága. 

A gondosság világának .a legfőbb té-
zise, hogy többé nem a gond az em-
leré, hanem az ember a gondé. Vagyis 
arról van szó,- ,hogy a ;munká:t felváltja 
a :gond világa. Ezáltal az ember pasz-
szív szituaciába kerül: Mindezt az idézi 
elő, .hogy az eszközöket felváltják a 
komplikált berendezések, axrlelyeket az 
ember nem ismerhet meg, csak гa 
ni!pulálhat velük, ami •persze azt is fel-
tételezi, hogy akkor az emberrel is le-
het manipulálni. Az ké!tségteien, hogy 
a mai ember kevésbé ismeri a ѕzеrszá-
mait, mint a berendezéseket, de a 
munka kosűki elemzéséből, amit írá-
sunk elején ismertettünk, kiviláglik az 
is, hogy a berendezésekkél való mani-
pulábás, ha a .munkát ontológiailag is 
értékeljük, csak egy része az igazság-
nak, és a gond, a gondosság filozófusai 
ezt a részét emelik ki, izoláltan a mun-
ka entitásaitól. 

Ugyanaz a fetikus szemlélet képezi 
az ala!pját .a homo oecinomicus vviágá-
nak is. Ebben az esetben azonban nem 
a gond a tiszta szubjektivitás, amely-
ben elsüllyed a tárgyi világ, hanem a 
másik véglet jelentkezik, a szubjek-
tum objektivizálódik, oly mádon, hogy 
egy rendszer része lesz, •es csak addig 
van értelme, míg a rendszer keretéiben 
marad. Tehát a nézőpont látszólagos 
megиΡáltoztatáе  'гбl van szó, pusztán 
annyiban hogy: „maga a ,vizsgálat tár-
gya v'áltozi.k meg s az objektív való-
ság(bбl obpektális valóság lesz... A 
ПЈezőpont látszólagos ebmozd űbásá!val az 
embert abjektunвn változtatták, s úgy 
vizsgálk, niisitha egy szinten lenne a 
tá!rgyakkal és •objektumokkal. As em-
beri világ fizikai világgá válik, az em-
berről szóiló tudományból az ember-ob-
jektumról szóló tudoim+ ny, azaz szo-
ciális fizika lesz." Tehát ugyancsak a 
gazdasági ,viszony izolált el őtérbeállítá-
sáról van szó, csak m.ás el őjellel. л. 
végső  eredmv ny ugyanaz: az em(beri 
szubjeikbum passzivizáciáj'a sztiletik 
meg a manipulációval, amelynek lé-
nyege az álkonkrétság viláigá бl faka-
dó mitikus szemlélet redukcionaliz-
rnusa. 

Kosik külön elemzi azt •a manipulá-
ciiós tendenciбt, a redukciós műveletek 
segítségével a kultúra, a m űvészet te-
rübebén, ,ahol is gazdasági tényező  izo-
lált kiemelése ,gyakгan ,drasztikus ered-
ményekkel jár. Kosik határozottan le-
szögezi hogy: „A költészet nem alacso-
nyabb rendű  valóság, mint a gazdaság, 
bár más foгnrnájú ,és m,ás fajtájú való-
ság, .olyan, amelynek más a hivatása 
és .a jelentősége. A •költészetet nem a 
gazdaság szüli, se közvetlenig , se köz 
vetve, hanem a gazdaságot és a köl-
tészetet is az ember hozza létre, ezek 
az emberi gyakorlat teremtményei. A 
materialista filozófia nem támaszthatja 
alá. a _gazdasággal a költészetet, nem 
öltöztetheti. a gazdaságot, mint az 

egyetlen realitást olyan .kevésbé való-
ságos, szinte imagináris formákba, 
mint a politika, a filozófia, a művészet, 
hanem először is magának a gazdaság-
nak az eredetére kell rákérdeznie. Aki 
a gazdаѕággbál, mint valami adottból és 
tovább nem bonthatóból, mint minden-
tik a legmélyebbósakaból, mint az 
egyetlen, semmiféle kérdez ősködést 
nem tűrő  ,realitásból indul ki, az a 
gazdaságot végeredménnyé, dologgá, 
autonóm történelmi tényez ővé változ-
tatja és ezáltal fetisizálja. A dialekti-
kus materializmus azérrt radikális filo-
zófia, mert nem ragad meg a dolgok-
nal, amiket az ember hoz létre, nem 
tejkinti ezeket utolsó allomásnak, ha-
nem a társada'bmi valóság gyökeréig 
hatol, azaz eljut az •emberig, mint tár-
gyi szubjektumig, az emberig, mint 
olyan lényig, aki a társadalmi valósá-
got megteremti." 

Ez a hosszabb idézet nemcsak Ko-
súk műviészetszemiéletéről tanúskodik, 
amely ebben az esetben, itt egy reális 
genézisből indul ki és nem kacérkodik 
seimmiféle ,poziitivizanussal, mint, ahogy 
esz gyakran ,megtörténik .a vu'lgáris ma-
terializmus részéről, főleg akkor, ha 
nemcsak a művészetről van szó, hanem 
a gazdasági ,viszony és a gazdasági 
struktúra fogaim nak pontos megha ~tá-
rozásá & is. Ugyanis számos marxista 
összekeveri a gazdasiági struktúrát a 
gazdasági viszonnyal, és a gazdasági 
viszonyból, minit alapból indul ki és 
ezt állűtja fel normának, dogmának. 
Minden :redukciinalizmus egyúttal 
d,cgmatizmus is. A gazdasági viszo-
nyokból v іaló magyarázás .onnan ered, 
hogy a gazdasági viszonyt teljesen fel-
cserélik, azonosítják a léttel, s amikor 
a marxizmus kimondja, hogy a tár-
sadalmi tudat igazsága a társadalmi 
létben van, akkor ez nem jelentheti 
azt, hogy a társadalmi lét azonos a 
gazdasági viszonnyal. Ezzel •az azono-
sítással tu1•ajidonk!éppen a tudat és a 
lét merev szétvá!lasztá'sár:a kerül sor, 
és egy ilyen szétválasztás leggyakrab-
ban azzal jár, bogy a vulgárisa matecia-
lizmus „kéz a 1cézfben halad" a legszél-
sőségesebb idealizmussal is, mert 
mindkettőnek éltető  nedve az ilyen an-
tipodikus viszony. 

Ugyanakkor a fenti idézet megmu-
tatja a !kosáki gond'olkodis másik alap-
vető  vonását, az aktív zmbereszmény 
koncepcióját, azzal, hogy a gazdaság-
b;an nem lát holmi felbonthatatlan 
utolsó •egységet, hanem a marxizmus 
radiki'lis filozófiája segítségével eljut 
az aiko!tó emberig s egyúttal tárgyi 
szubjektumig (Munka jellen!tősége!), aki 
a valóságot teremti. 

Ez a vitalitása a ,marxista filozófiá-
nak, amely Kosik ¢n г Ρunikásságaban oly 
élesen merül fel, arra enged követ-
kezbetni, hogy magában a csehsz1ovák 
gazdasági-társadalmi va'i бs ágban, füg-
getlenül attól, hogy az álkonkrétság 
világa Imit mutatott, .de a gondolkodás-
ban már ,évek óta érlelődtdk azok a 
pozitiv történelmi erők, amelyek a 
csehszlováik életben radikális új minö-
ségre törekedtek. 

VÉGEL László 

Karel ,Kosik: A konkrét dia]ektikája, Gon-
dolat Kiadó, Budapest, 1967. 

** Lukács György: A polgári filozófia válsága 
Hungáriá.. é. és h. nélkül. Lásd különös 
képper az Arisztokratikus és demokratikus 
világnézet és a Megváltozott világkép .. 
tanulmányokat. 



néha egy hegységet keresek 
ma michaux és che andjait 
tegnap egy várost 
b аfгát 
ott eszik a fát 
s a regutók bronz -meztelensége mellett,. 
michelangelo eltörpül 

a hanglemez foroghat ' 
tűje talán csak nem ágaskodik 
nem veszélyezteti 
de miért ily fekete e lemez 
rá kellene szerelni , a gömböt . 
hagy vezessen vérhálózatába 
a fúga áramot 

paranoid -strukturáival 
csak főhadiszállásom felhősátora hiányzik 
és egy csillag már be is sütött 
kisiitötté mííanyag glóbuszoan 

a tér fantomfájdalma szobámban 
egy rámázott napóleon 
sliccbe dugott kézzel pózol 
és a prágai söröskorsó 
'már akár egy piramis 

mily árnyalt átmenetek 

a gyufásdoboz 
emlékszem címkéjén SZARVAS 
még gyufásdoboz volt 
de -a cigarettát már vállamon viszem 
torkomban görbített gombost űn 
Piros rongyikával 
a történelmi idő  konzervdobozába 

még egy utolsó pillantás 
a balkonon himnuszt szavaló 
albino papagájnak 
a sziget 	. 
nemzetiszín szökőkútjának 
s máris kőt 
köt a cin 
fehér karikája 

rángatódznak-e még 
mint elektromos ütésekt ől 
e combok 	. 
ha majd egyszerű  kis gépetekkel 
körülvágjátok a dobozt 
s isztok гá. kezitesókoiom 
pestnél " 
a dunából.vizet 

tolnai Ottó 

mondtam kezedben cigarettával 
tolvajlámpácskáddal 
ne közeledj asztalomhoz 
itt úgy tűnik még minden a helyén 
a_ pipák drága bunkócskái 
a magyar gyertya nagy kockája 
télefon ravatalán , a fekete kagyló 
és a születésnapi ajándék: 
mííanyаg glóbuszom 
a macskát a gyerekét vidd az utcára 
hadd csavarogjanak el 

mind többét pihennek ujjaim a gömbön 
kezem súlyát 
a test összólma e rózsaszín kesztyűben 
már nem bírná el 
kifakadna 
színes rongyaival teleszórná szobám 
ahol naponta akár a rabok mind többet járok 
körbe-körbe a nikkel porszívó után 
itt úgy tűnik még minden a helyén 
féltem e festett disznóhólyagot 
a magasfeszültségű  porcelán csiga 
s a prágaisörőskoršó között 	' 

mielőtt a piacra indulnék 
még egy pillantást vetek az északi sarok 
bőrödző  tejére 
még nem fut 

istenem talán még nem fut ki 
és mindig az egésszel szemem előtt 
mint a jéghegyek távozom 

(más költők kevesebb résszel számolnak) 

azt mondják butánnal töltőtt 	 . 
ha kiszabadítanám abroncsából 
a'mennyezet alá vackolna 
ott nincs kizárva nagyobb biztonságban is lenne 

mondtam pöttyös lábosában 
a kaktuszt is vidd ki 
habár az idén sem jutunk már az adriára 
igaz a dalmát se nyaral 
csak télen lézeng a partokon 
mondtam oltsd el az asztalilámpát 
hajnalra átforrósodik 

repülő  szúnyog árnyéka 
ne csapj utána 
talán csak átrepül 

„vad évek után, vad évek el őtt" 

nagyvad -lesbe buJdosok. 
haza. 	 . 
a nem-hazába 
színes hólyaggal 
lombos .tüdővel ` 
a bordák kálitjában 
uszony =mankóval hónom alatt 
magam sem .tudom 
tengert 
vagy földet kiáltsak 
fedetlen fővel: meghajolva ' . 

előszór írok itt verset 
hogy majd új csempészárumat 
a palackba 
torkomon leengedjem 
vagy feleségem ágyékába rejtsem 

talán mindig is 
á vers volt az a 
nagyvad 

valami móri köt 
formába hűl 
lisztes gipszet evett e patkány 
s,ivott rá kezitcsókolom 
péstnel* ,. ' 
a dunából vizet 

köt 
az űrre köt 
pikszis-forma 
de semmit sem tudok 
bedobni csörögve 
hiába olvasom az újságokat 
csak ólommal maszatolt papirost falok 
s iszom гá kezitcsókolom 
pestnél 
a dunából vizet 

először nincs velem kislányom 
verseim nélkülözhetetlen rekvizituma 
eddig a nyelv 
a hagyomány 
és persze a pikszis-forma 
most ő  hiányzik 
talán csak ezért e pánik 
homokszitácskát vásárolok 
a KISVILÁG fekete lapjait 
s mintha most is itt lenne 
ZOO-ba megyék 
a tárgyaktól az ember felé 
már különben is 
az állatokig jutottam 
ökölnyi szemükből talán 
kiolvashatok valamit a NAGYVILÁG-rói 
ám ők is csak a.hallgatás 
szuvas csontlabirintusát 
hordozzák fejükön 
port hint az elefánt 
vizilovak óriás hullái 
szanaszét a medence 
lépcsősfenekén 

szomorú turbékolás 
görgeti a hf~lakon a kupolákat 
mennydörögve ütődnek a bástyáknak 
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dr. rehák I đszló 

szertefoszlott illúzióh~ 
Ma az emberek arról beszélne'k, hogy 

szegényebb•ek lettünk egy nagy illú-
zi.óval és gazdјagabbak egy megdőb-
bentő  tapasztalattal. Egyesek az illú-
ziók egész sorának szertefos¢lását em-
legetik. Szertefoszlottak azért, mert a 
Szovjetuniб  .és még négy szocialista ál-
lam hadserege egy szocialista ország-
ban  a megszálló seregek ádiuвn t •ál-
lalta. Vajon indokolt-e szertefoszlott il-
lúzióikról besmélni? 

Egyértelmű  választ nehéz adni, mert 
vannak olyanok, akik az értet úgy 
szépítik, hogy önmagukban, +képzele-
tükben változtatj іa!k imeg azt, ahelyett, 
hogy .magát is valóságot formálnák. Az 
ilyen ember, de nemcsak az ilyen szá-

‚тnára, erkölosi kérdések is félmerül-
nek a Csdhszdovák Szocialista Köztár-
saság katonai lerohanása és megszál-
lása után. De ugyanakkor szerintünk 
indokolt feltenni a kérdiést: erkölcsös-e 
Vajon egyáltalán az önáltatás a poli-
tika és a támsad•alrni változások terén? 
A válasz minden bizonnyal egyerte Іmű . 

Ami az illúziókat illeti, mindenki 
vessen magára, de ami nem .engedhet-
jük át magunkat az érzelmeknek. Nem 
é]hetünk a kiskorúak csalóka ábrámd-
v1igá ~ban, noha tud;julk, és eligmer-
jLk az országok közötti kapcsolatban 
is az erkölcs szerepét. Ez esetben sok-
kal racionálisabib, sokkal inkább alap-
vető  ,dologró'l van szó. 

A Szovjetunió, .a Lengyel NK, a Né-
met DK, a Magyar NK :és a Bolgiar 
NK hadserege jogtalanul vonult be a 
Csehszlovak SZK iterületére é5 sorállta 
meg azt. Cselekedetüket a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság k огеnányánai; 
vagy más alkotmányos tényezője aka-
rata ellenére követték el, !és ezáltal egy 
fiiggetlen •ország felségjogát és terü-
leti épségiét sétrtették meg a legdur-
vá'bb módon, ami a nemzetközi jog rés 
az Egyesült Nemzetek Allapokmánya 
elveinek f?el•reérthetetlen megsértését 
is jelenti. 

Körülbelül ilyen megfogalmazásban 
ítélte el Jugoszlávia kormánya augusz-
tus 22-.i nyi:ladkozatában a nemzetközi 
b•iztomság •és az á11•amiság legelemibb 
feltételeinek nyilvánvaló megsértését. 

A katonai beavatkozás indoklása sem 
lehetett épületesebb, mint maga a vál-
lalkozás. Móst már szóba se kerül az 
első  napokban annyira emlegetett 
„csehszlovák kormány .és pártveze.t ő- 

ségi tagok csoportjának" ;kérelme, hogy 
az idegen .hadak von,uljanaik be az or- 
sггágb:a. A nyuigati  imperialista had- 
erők :betöré~vének Кözvetlen veszélyét se 
han.goztatj'а!k nvár. Jelenleg a készülő  
ellenforradalom kirobban'asá¢дак  meg- 
akadályozását hozzálk fel •a katonai 
megszállás indokLásául. 

A fegyveres beavatkozás szükséges- 
ség•ét, ,a laelső  viszonyok elfajulását nem 
a osehiazlovák а11•ami szervek, nem a 
csehszaoválk munkásosztály és politikai 
szervezete állapdtotta meg, hanem kí- 
пnülről azok, akik a  szocializmus, az in- 
teravaci'onal9гmus és az osztá•lyszolida- 
rit;ás nevében vњgrehajtottáik a Cseh- 
szlovák SZK meg zállását. Vállalkozá-
sukat a ikatonai intervencié ideológiai 
m'egokolása imellett  a nemizetközileg il-
taliban érvényes államközi szabáilyo- 
kat túllépő, különleges іkötelezéttségek- 
kel, előjogokkal és felel ősséig,gel Igye-
keznek indn!kolni. 

Ez az indo ~klás persze figyelmen kí- 
vü1 hagyja azt a kézenfekпnő  tényt, hogy 
a szocialista vi,láighoz való tartozás 
nemcsak, hogy nem esökkenti a szo- 
ci'ali sta államok nenvzetközi fele-
lős.ség~гt, hanem éppen fokozott mér- 
фákben kötelezi a nem;zetközi jog elvei- 
nek  tiszteletben tartáisá•ra, az esetben 
i~s, amikor az orsz'agok ёs nemzetek 
egymás közti viszonyára vonatkoz•о  
szabályokról •van  szeí. Máskiilönben a 
nemzet'közi. közösség ,törvényesítené .a 
fegyveres beavatkozás jogát és min- 
den más beavatkozást, іеgуеduгa Ііmа c 
meg dikt:átuunot. 

Az  államolk nemzetközi viseTked:ési 
jogszab!ályainaik semmtibevétele képte- 
lenséghez vezethet, és legközvetlene!b- 
bü1 veszé<<yeztetheti a békét, mert 
1ega1á ~lлbis az úт. helyi jellegű  h•ábo- 
rúlkat exedпniémyezhet. Két feltételezett, 
kiéptelen példa sz;algá3jon állátásunk 
szeml~éltetéséül. 

Ha jogosnak fogadták volna el vi- 
lágszerte ia Szovjetunió  is  négy sző- 
vetqégesénelk katonai akcciój:át, ahogyan 
ezt nemrég egyik tekintélyes politiku -
sunk  megjegyezte, csak annak alap-
ján, mert az alkciót végrehajtó Szov- 
jetunió és néhány szbvetségese megál- 
1alpíto:tták: veszéaylben van Csohszlová- 
kiáhan a szocialiizmus, Gsehszloviálkia 
alkotmá•nyos vezet ő  testületei a mun- 
kásoszttály, a  kommunista párt és az 
ország• egész miépe káptвlenek — 

a beavatkozók unegíté иése szerint — gá-
tat vetni a szocializmus elfajzásánais, 
noha erre ők ismételten rámutattak, 
akkor hasonló .érvelés alapján a Kínai 
NK is jogot formálhatna arra, hogy 
katonai akciójával beavatkozzon a 
Szovjetunió belügyeibe, •pusztán azért, 
mert ,már nem is fél esztendeje, ha-
nem néhány éve, orvég •durvább kife-
jezésekkel, mint Csehszlovákia eseté-
ben, hangoztatta véleményét, misze-
rint a Szovjetunióban a szocializmus 
elfajzott, de az ország vezet ői ezt kép-
telenek belátni stb. 

A másik példa már nem is annyim 
feltételezett, mint az el őbbi ázsiai 
nagyhatalom esetében, és az ianperia-
liгцmus vezető  naggyhata]mvára, az Ame-
rikai Egyesült Allamakra vonatkozik. 
Megjegyzendő, hogy ilyen irányú cse-
lekedeteket már véghezvittek az Egye-
sült Államok az egész haladó világ 
erőteljes tiltakozása ellenére :is. Meg-
eshetik, lehetőségét mar eimlítették, •és 
tervek is vannak r:á, hogy ez a nagy-
hatalom a maga vélt vagy elismert tér-
ségében csak azért, mert saját m еgíté-
lése alapjen Kuba belső  életében kid 
vezőtlen fordulatokat fedez fel, pán-
amerikai szövetstégeseivel katonailag 
beavatkozik annak a ,Kubának a bel-
ügyeibe, amelyik a Mongol Köztársa-
sággal egyetemben most üdvözölte a 
Szovjetunió :és négy szövetségese ka-
tonai beavatkozását Csehszlovákia bel-
ügyeibe. Ezt az eljárást, a nemzetközi 
jog ilyen irányú megsertését majd 
minden állam nyíltan vagy Hallgató-
lagosan elitélte már az Amerikai 
Egyesült Államok jogtalan dél-vietna-
mi agressziója esetében. Nesz' keviés-
bé tarthatatlan Izrael álláspontja is, 
amikor ellenszegülve a Biztonsági Ta-
nács határozatának, „tárgyalni" kíván 
a szomszédos arab államokkal, de 
lgy, hogy a tárgyaló fél területérői 
ne vonja •vissza megszálló hadseregét. 

Az ,államkőzi kapcsolatok nemzetkőzi 
szabályainak indokolatlan és jogtalan 
eltiprása realitás Csehszlovákia eseté-
ben. Ezt képtelen ikendizni az a sok 
szólam az osztályszolidaritásról, test-
мéri segítsétgm6l, internaoionalista kö-
telezettségről és osztályszemléietről. 
Ami ebben a helyzetben biztató, a 
legutóbbi. pártvezetőségi határozat 
megállapítasaval élve, hogy „a •szocia-
lizmus történe'hrnében a hegemónia és 
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a szovjetunió és még négy szocialista állam 
katonai beavatkozása után 

a biirokratikus önkény egyetlen meg-
nyilvánulása sem :állt még ennyire el-
szigetelten , lemeztelenítve a munikás-
osztály és iaz antün~perialista erők tő r-
ténelani érdekeivel szem;ben". 

A csehszlovák tragédia reaiitásához 
tartozIk a rmoszkvai me!gegyez!és is. Ezt 
a megállapadást itt nálunk is minden 
haladó ember és hivatalos tényez ő  tá-
mogatja. Természetesen senki aem üd- 
vözli a ,megállapodás !pontíjait, mélye-
ket nem is ismerünk, .de annál inkább 
ismerjük a tárgy !alások •általmos kö-
гühт  l nyelt. Ezekről közérthetően nyi-
la'tko ,ztalk a Maszkválba utazott lés szál-
lított csehszlovák •álla!m£érfiak és poli-
tikusok. 

Sz!ámunkra , ,és :minden jósziándlékú 
ju'gaszláviai ember számlára , a moszk-
vai meеgállapodá•s sejteti a kivezet ő  utat 
ahbó!1 a :zsákutcábál, amelyet a Szav 
j еtunió és ;négy szövetségesének katonai 
nmegszállása, majd a megszállt ,ország 
•egész lakosságának , еgész mun !kásosz-
tályanak és kommunista pártjának 
egyöntetű  el'lenállása váltott ki. A 
moszkvai megegyezést ezrért kell tá-
mogatni, mert az előállott ihelyzetben 
ez a megállapodás szolgáltat alapot a 
megszállólk visszavonulására és arra, 
hogy az •oгszá ;g visszanyerje felségjogát. 

Amikor szermünk láttára ennyire le-
meztelenítve mutatkozik :meg egy or-
szág, •méghozzá — sajnos — szocialista 
orsz'ag külpolitikája, ;b•el !áthatatlan ká-
rokat okozva nemcsak saját erkölcsi 
hitelének , hanem a szocializmus ügyé-
nek általában, felmerül a kérd !és: va-
jon mi okozta ezt -a fordulatot, mi 
okozta, hogy az egyeduralmi töbekvé-
seket képviselő  nagyhata2am a szocia-
lista lágeren belül a .legdu пvább for-
mák alkalmazjáaára , a katonai beavat-
kazásra kényszerül ? Erinek természe-
tesen belső  okai vannak , mint ahogy 
minden ország külpolitiká .ja saját bel-
politiká'jának, b•e!1ső  viszonyainak kife-
j ez5j e. 

Csehazlov, kia katonai m'egszáll'ását 
követő  napokban .a JKSZ elemezte az 
erőállott helyzetet és az ezt kiváltó tár-
sadalnnt, államhatalmi és egylélb okokat. 
Az augusztusi határozat tartalmazza 
ezt az elemzést. A jelen pillanatban 
'bajosan lehetne tdbbet, elm!élyültеbbet 
mondani, noha a téma kobántsem 
mondható kimerítettnek. Erre több 
=idő, töbl adat , de főrgg a katonai meg- 

száđ!lással legszembetín őlзlben jelentke-
ző  helyzetben ‚ég+bemenő  újabb társa-
dalmi folyamatokat és a létesül ő  viszo-
nyokat kell szemmel tartani, hogy t ő!b-
bet mondhassunk a következményekr ő l 
Is  a távlatc !kгбl. ' 

A Szovjetunió iés négy szövetségesé-
nek katonai vállalkoz'áaa kétségtelenül 
számos elméleti !és viláigni zeti kérdést 
vet fel . De m!ár most is határozottan 
állíthatjuk, !minden erm! leti és v і1Іág-
niézeti jelszó •ellenére: Csehszlavákia 
katonai megszállása ,mög.ött nyers ál-
lamhatalani indokok állnak. A sokat 
hangoztatott ermélet és a világnézetre 
való hangoskadó hivatlkazás csak ki-
sérlet az ál 'lamkК  ~ i ka!pcsolatolkban elő-
idézett súlyos r•enderlenessé gék elken-
dezésébe. logy ezt a :rend еr4enеaséget 
valamikápp:en replezhessék, znegikísérli!k 
elhitetni, bogy a szocialista ország:olk 
közötti visz .onyelkra nem vonatkoznak 
az ária !makna ádba !láno,san érvényes sza-
bályok (be'1•iigyekbe :való ebe nem avat-
kazás, a f iggetlenségnek és felségjog-
nak sérthetetlensége , egyenrangú vi-
szony stb.), szerintünk itt más vitszo-
nyokat kell :érvényesíteni , az ún. ál-
lamok közti testvéri iszccialista viszonyo-
kat. A rideg valóság leplezésére ismét 
csak viiágn!ézeti és elméleti kendőzés-
hez folyamodnak. Mégis, mind ennek 
ellenére maradnak az olyan ternn !észetíi 
allamközi viszonyok és a testvérálla-
mok között úlgy valósul imeg .az inter 
nacionaиznlus, hogy a világnézeti ér-
vek furkóеbotj:át az idősebb testvér 
tartja a kezében. 

Számunkra , és a namze.tközi mun-
kásmozgalom!ban mind :többek számá-
ra, elfogadhatatlan iaz a gyakorlat, 
amely szerint a szocialista államok 
tölbbgége .a vezető  ország állami érde-
kélőd kiindulva a szocializmus ü іgy!ét 
mind'enekelőtt a szocialista lágerre 
korrátozták , annak rendelik alá. A lá-
ger érdekében azután nem riadnak 
vissza a katonai beavatkozástól sem. 
de attól semn, hogy szocialista országo-
kat és kommunista pártokat koholt vá- 
dak alapján tá nаdjanak , így nem utol-
sósorban a Jugoszláv Szocialista Sz кö-
vetségi Kőztáтsaságot. 

Ez .a :küгüilmény arra !késztet ben-
nünket Jugoszláviában, hogy szocia-
lista társadalmunk alakításat, bels ć  
fejkidlesünket a ránk kényszerítеtt ked-
vezőtleneblb adottságok k і5zepettе  

folytassuk. Kénytelenek vagyunk pár 
huzamosan .belső  fejlődésünk kitűz к  itt 
céljainak megvalósításán munkállkodva 
e гіkölcsileg , politikailag és szervezeti-
leg az eddigieknlél jobban felkészülni 
arra is, hogy sikerrel megvédhessük 
bármilyen külső  nyomással, vagy ép-
penséggel támadással szinten ,fiigget• 
lenségünkre .és .sa!játos belső  fejlődé-
sünkre való jagunkat. Ma már min-
denki látja ;és tapasztalja nálunk, 
hagy a védelmi késгülség nem elmé-
leti, hanem sok szervezeti és anyagi 
erőfeszítést •követel. Meghatározott ¢hó-
don •ez is bonyolultabbá teszi .bels ő  
demokratikus fe еjlődésünket. 

Az imІént említett nenlzetkiyzi és 
belső  adottságokkal tisztálóan !kell len-
nünk, de azzal is , hogy miattuk nem 
állhatunk el közvetlen szocialista de-
mokbáciánik további erm!élyítését ől. 
Épp eјAеnkezőleg, önigazgatásunk ki-
teljesülése, népeink és neimzetiségeink 
egyenjogúságának és sz зΡl 'idaribásának 
elmliyíté!se, belső  viszonyainknak való-
ban szocialista :értelernb:n törtém ő  ren-
dezése, az etatista államhatalomnak a° 
emberek feletti gyá !mlkodásnak há гΡtt>ér-
be szorítása mindez csók .e ősíteni 
fogja föllkészültuégünket. 

A Csehszlovák .Szocialista Köztársa-
ság •katonai +megszállása az öt szocialis-
ta ország résziéről :deklanáltan a szocia-
lizmus nevében történt. Ennek a csele 
kedetnek káros volta a szocializmus 
és a nemzetközi b ztansá^ ' szempontjá-
ból beláthatatllan . Ezekben a nehéz 
időkben szеmimeliátható a szocialista 
erők mozgásitása nemcsak Csehszlová-
kia katonai megszállásának elitérésé-
ben, de .arra vonatkozóan is, hagy gá-
tat vessenek a csüggedésnek és a táv-
lattalanságnak miután a Szovjetunió és 
négy szövetsé !gese ilyen nagy csapást 
méx a szocializmus tigyére. A Szxia-
lista Jugoszlávia, ezt már az ország 
dolgozói kétséglbevonhatatlanul kife-
ј ezték , a maga bészénől államnközi kap-
csolataival és belső  fejlődésével védel-
mezni fogja a jövőben is a szocializ-
mus eszméj ét :és távlatait meg azt, 
hagy országunk dargozói, de minden 
haladó erő  a virá !g~ban a szocializmusban 
vélje felismerni saját népe és a vilag 
számáгa a tényleges megoldásokat. 
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bányai ј ános 

F :SÜLETLEN 
J :GYZETEK 

... az új szituációkban, ahol a 

sztereotipek nehezen vagy egy-

általán nem m űködnek, ott 

mindig helyreáll az EGYÉNISÉG 

EGYSÉGE, hirtelen kiderül, 

hogy milyen az ember. 

HELLER Agnes 

Milan Kundera jtílius elsején a Lite-
rárui listyben orrál irt, hogy „ez a ne-
héz, drámai év" adja majd meg a vá 
laszt, hogy „kik s amilyenek vagyunk, 
és mit érdereliimk."' Ez a nehéz drá 
mai év az téhát, amely létreh о. ta az 
„új szituációt", melyben kideriilhet, 
hogy „milyen az ember". 

S kiderült! 

1. 

Rendévül bonyolult a mai Csehszlo-
vákia perspektivájárál beszélni — szu-
verenitását 'tette a „segíitség еt nyújtó" 
öt szocialista állam megszállása kérdé-
sessé. Bonyolult azért is, ment a „se-
gitség" előtt sokkal pontosabb ada-
taiaak voltak Csehszlovákia fejlődési 
ívéről, miait ma. Janіїár után еgészеn 
világos volt, hogy a szocializ~вusnak 
olyan іbelső  forradalmi erői működnek 
a csehszlovák valóságban, amelyek 
egyrészt az alapzaltbál kiiвduló társa-
dalmi forradalmasodá'st rehabilitálták, 
másrészt pedig — a gondallkodás sík 
ján — azt, hogy vannak elméleti impli-
kációk (a sztaliaiiznvus és a neosztali-
nimmus) , aanelyelke!t ma senoriképpen 
sem lehet elfogadni, ment a társadal-
mi realitás megváltozott, és ezért té 
vesnek kell azokat tekinteni, s őt még 
azon körtihnények között is г Ρtévesnеk, 
amelyben létrejöttвk? A csehszlovák 
fe(jlődés tehát :két irányba ívelt, egy-
mёs t egy. új gyakorlat meg іteremtiésé-
nek lвhetősége, másгé'szt pedig a szel-
lerni job'bágysars aló•1 való felszaba-
dulеs felé. •Кétségtelen tehát, hogy a 
január utáni Csehszlovákia fejlődése 
éppen e realitások, és persze sziikség-
szerűségek felismerése által válhatott 
társadalmi és történelmi eseményé. A 
g.a Jdasági alapok forradalmasítása és 
ezzel egyiddьen érvényét vesztett ii-
méleti iаnplikációk bírálata vált azzá 
a уaláságos еrővé, belső  energiává, 
amely a csehszlovák fejlődés ívét a de-
пΡnokra:tikus szocializmus félé . iranyí-
toitta. S ennek a demokratikus tszocia- 
lizmusnak az elemei - alapvető  realf-
tásai azok, amelyeket a „sеgttségét 
nyújtók" ellenforradalminak neveznek, 
s közben nini veszik észre, bárhogyan 
is titulálnak egy :eseménуt, az mégis= 
csak esemény marad,, ebben az eset 
ben forradalmi lehetőség: -a szocializ-
mus és a humanirmus űtja. .. . 

2.. 

Az „új szіtuá.ciánalk", amelyben ki-
deriil, hogy „milyen az ember", tehát 
két egymással elle ~lvtétes :Szakaszával 
álbank szemiben, a megszállás előttivel 
és a melgtzáцás u'Cár јwal. Mindkét sza-
kasz egyaтánt alkalmas arra, hogy 
helyrеálljon az egyéniség egyénisége, 
persze egészen arás (körülmények, más 
feltételek között. A kérdés azonban 
azonos: mik s milyenek vagyunk, és 
mit érdе  гnli nk? 

3. 
A január utáni fejk dés során, s per 

sze ezt megelőzően is, mintegy előiké 
szítve a későbbi fejle тюlényekеt, sor ke-
a+ült az értelmidségiek — elsősorban a 
filoz6fusok, irók s közgazdászok — po-
litizálódására. EnneJk a folyamatnak a 
legfontosabb lökést a bdrokraltikus és 
nвm-demokratikus 'társadalmi iráлyí-
~tás  tar  hаtstІanѕ gа  oldta meg. Olyan 
sziituácie alakult ki, damelyben lehetet-
len volt gondolkodni és cseQekkedni. A 
palitizáládás tehát a társadalmi élet 
válságának egyik legfontosalbb tüneté 
vié vált. Jó'1 eanlékszüaik azokra a „bí-
rálatokra", amelyek a üegniagasabb ha-
balmi szervekből sújtdttak le csehszlo-
vákfában a politizálódott értеlmiségi-
ekre. Annál is inkább jelentős dvolt ez 
a itQnet, mert .a filozófusok és az irák 
nem vállalhattak továbbra !is a szelle-
mi jabbágy~ságo't, a kiszoldgáltatottsá-
got, sőt a passzivitást, az inkognitót 
sem — ami nagyon is megfelelt volna 
a hatalom hordozóinak és ezért 
„szisztematikusan és kóvetkezetesen el-
vetettёk, hölgy a politika szolgái legye-
nek"3  (dr. Elena F lova). Jogot és 1 -
torságot ehhez a magatartá,shoz az a 
tudományos mеgiѕmerés adott, amelyet 
a szocializmus sztalinista modвlldjiének 
bírálata hozott napvilágra. Fiz a tudo-
mányos megismerés fix pontként, 
volt az alapja az értеlmiségiek maga-
taamtásáaiak. 

A igondolkod'ásnak ez az iránya j a-
aјuár után sem szűralt meg, sőt rend-
kí V U1 tetemes részt va)llallt a demokra-
tizálód~ls szukségszerúségének tudato-
sitásából, s közben fenntartotta magá-
nak a jogot arra, hogy rninc g, min-
den kđaülmény mellett ítéleteit és ja-
vaslatait a tudamányos mеgisnіerésre 
alapozza. 
Еizért á и thatlta Elena Filova a követ 

kezáket: „Ha a ltrársadalmi valóság fi 
lozófiai bírálatát úgy ;jelöltűk meg 
mint p o z i  it [v  hozzáj ~aa'uláict az átala 
kialáz folyamatához, ókkor ezzel azt 
akartuk mondani, hogy ez nem volt 
csupán Magadás, hanem, hogy ez a 
tagadás viszonylag alaposan kidólgo 
imitt forrásokból nőtt ki lés egy egész 
kmitémiumrendszеrne támaszkodott, és  

nlég akkor is, amikor közvetlenül nem 
a feljavulást szorgalmazta, mégis jobb 
éѕ  igazabb megoldásokra mutatott rá."y 

 
„Minél konfliktusosabb s ugyanak-

kor ismeretlenebb, újalbb egy sztuá 
ció, .annál •kevésbé lehet 'benne szerep-
szerűem viseelkedni." 5  (Heiller Ágnes) S 
ha az eanbеr nem viselkedik szerep-
szerűen, hanem a maga teljes valósa 
gában, egyénisége egységében mutat-
kozik meg, :akkor áll legközelebb ah-
hoz, hogy valóban morális lény le-
gyen, colég akkor is, ha ennek nincs tu-
ddaNában. Ѕ  az új szituációkban mindig 
töömegéve1 jelennek meg az olyan kér-
déseik, amelyeknek a megválaszolása —
bárnзi4yen sú1yasalk  is  a szavak — el-
sodlеges morális és egzisztenciális fel-
adatunkká válik, merít ha megkerül-
niémk a válaszadást amorálisan csele-
kednénk, vagyis behádо. nnnk annak, 
ami csak a dbehóddlást tekinti törvé-
nyesnek és emkölcsösnek: az auktori-
tásnak és a hatalomnak. 

Persze, minden envbernek jogában 
áll megválasztania iniperaltívuszait, már 
amennyire felmentheti megtát .a kor, az 
idő , a helyzetek vádja alól. 

De úgy vélem, ma, a világ tragikus 
méretű  megoszlásának korában, ami-
kor a szavak ós a fogalmak különféle 
érdekeket szolgálnak csupán — mivel 
elvesztették valóságos éntelmiikеt — az 
értelmiséginek, akinek fegyvere aszó, 
alаpvetm fвlаdatává, vált, hogy a sza-
vakat és a fogalmakat, its veliik egyiitt 
az emberi tartalmakat, amelyeket ezek 
hordoznak, kimentse — amennyire ere-
jéből telik — a mamiipulálás korlátolt 
és embertelen karmai közül. Ez min-
denekelőtt azt jelenti, hogy állást kell 
foglalnunk, hogy hallatni kell .a .sza-
vunkalt, mert küđöhben nnkborul az 
az éjszaka, az a kegyetlen sötétség, 
amivel mándenneanű  fitogtatott hata-
lom és önfitogtató auktoritás operái, 
hogy elfedjé előldink helyzetünk és 
gondolkodásunk realitását. 

Ma valóban csak ezt az imperativusit 
választhatjuk. 

 
A cseh еs szlovák éitэΡlmšségiek a 

legpregnánsabban hizonyltották ennek 
az •imperatívusznak a jogosultságát. 

 
Január után sem állhatott le a szta-

linizmus gyakorlatának bírálata. Tehát 
akkor sem, amikor ez a bírálat maga 
iás társada,lani valósággá vált, vagyis a 
társadalmi fejiődés ahaipfelt'telévé. 
Mert a tények mai perspektívájából 
tagadhatatlan, hogy a sztalinizmus lé-
nyeges ъјгІајtё,t csakis .a társadalmi. 



A hatalomnak tehát az acélja, hogy 
biztоsit a magának a kultлírában rés az 
értelmislégiek sorában is ia felségjoga. 

Ebben a szituációban — mi a te-
endő ? 

8. 

Aligha hiszem, hagy a kompromisz-
šzumok b'árnniiféle megoldással is ke 
csegetnének: a kis koтniprarcnisszuano гk 
éppannyira aunoт'álisak, mint a nagy 
kompromisszumok. Ugyanakkor aligha 
hiszem, hagy bárhol is eredményes le-
hetne az intellektuális résistance, illet-
ve a mésistance ebben a konkrét eset-
ben kétségtelenül amorális, mert a ha-
talom érdekeit szolgálja. Mint általá-
ban a passzivitás. 
A lehetaéges xnegaldárnak az alapja 

!talán az lehetne, .amit Alexander Dub-
čck a „realitások számbavétilének" 
elevezett. Tehát vállalni a feladatot, 
ami meghatározhatja valódi dёtüniket 
és ami sorsunkat jelenti. 

ni életiink vált bizonytalanná, a követ-
kező  pillanatban már lehetőreg nyílt 
az .akcióra, mert szüksegszer űve vált 
az állásfaglalq s. De ezzel az akcióval 
nem az tilúziólk visszaállítására kell 
törekedniink, hanem még egyszer ren-
deznink kell létünk és valóságunk ele-
meit, hogy megtaláljuk a •lehet őséget 
az egyetlen leheltségen intellektuális 
ákci&a. 

Persze, tudatában kell lennünk an-
nak, hagy máról holnapra nem változ-
hatnak meg a szákárok, a nézetek, a 
mély gyökereket vert vіѕeikedési sza-
bályok, de tudorunk kell azt is, hogy 
ez 'a nehéz, dramatikus iév új szituáeió-
kat teremt, a létezes rés ngandoikodás 
új helyzeteit hozza létre, amelyekben, 
ha tájéJkozádni nehéz es körülméelyes 
is, szükség van a tájékozódásra, hogy 
„heiyreáliljon az egyéniség egysége." 

11. 
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valóság Ims irányú fejlődése adhatja, 
ér ha az értelmiség, nemcsak a szocia-
lista, hanem a haladó nyugati is, alap-
vető  intеllektlllis inllperatívusszát egy-
arámt a sztalinizmus bírálatában látja, 
mert csak e kritika alapján tartja le-
hetségеsndk a szocialista fejlődést, ak-
kor Csehszlovákia esetében — a poli-
tika és az értelmiség magatartásában 
— egy különös identifikációnak lehe-
tünk tanúi. A politika is és az ertelini-
ség is azonos területen találtak ma-
gukra az új helyzetben, és aamak el-
lenére, hogy az egyik megőrizte a ma-
ga jogát a taktikára, a nnásik a tudo 
mányos megismerésre, іtalálkozásuk 
kétségtelenül :gyümölcsöző. . 

5artre, a fгагіа  eseményekre hi-
vatkozva, azt áilftja, hagy az értelmi-
ségi gondolata ina csakis úgy érvénye-
sülhet, ha a munkásosztályhoz, a mun-
kásosztály feladataihoz kötelezi el ma-
gát. Ennek a lehetősségnek a megvaló-
sulását mutatta a január utáni cseh-
sиzlavákiai fejlődés: a sztalinizmus bí 
rálata nemcsak az értelmiség morális 
imperatívusza, hanem a munkásosztály 
egzisztenciális kérdése. 

Ennek a bírálatnak a folyamatában 
derült ki, hagy „milyen az  ember"  —
mlilyen az értelmiségi. 

7. 

Mindezek után felmerül a kérdiés, 
hogy mi ma, a megszállás kiváltatta 
új iszituláciőban az értelmiség feladata? 

A hatalculilаk pillanatnyilag legjob-
ban az felelne meg, ha az értellniségi-
ik önbírálatot gyakorolnának, lemon-
danának a fejlődésben vállalt szere-
pükrdl, depaliitizáládnának — egyszó 
val,, ha újfent inkagnјtásba vonulná 
nak, vállalva a passzivitáist és ezzel 
egyetemben kiszolgáltatnák magukat a 
hatalom manipulációinak. Persze, ma, 
a poliitizáládás folyamata után majd-
nem itképzelhetetlen, hogy az értelmi-
ség félreáll. NN h ny hónapnyi intenzív 
lёtezЭΡés után aligha vállalhat látszat-
melgaldásokat. S ezt a hatalom nagyon 
jól +ladja, minert tartotta volna egyik 
legfontosabb intézkédésének a cenzú-
ra bevezetését? A hatalom nyilván az 
értelmiségfk ellenállására számit, és 
ezért igyekszik elsüllyeszteni .az írók, a 
művészek, a fillazáfusak hajóit — ki 
tudja, hova vinné őket a szél. 

S itt mertil fel egy rendkívdl fontos 
kérdés, a bizalom kéérdése. 

Mindazzal szemben amit nem a ha-
taloin talált ki lés ami nem szolgálja 
közvetlen érdekeit, a hatalom termé 
szetszerúleg bizalmatlan. Ezért igyek-
szik önmagát törvényékkel, viselkedési 
szabályokkal, előirt protokollal bizto-
sitani. Ugyanakkor rendkiviil gyakran 
él demagógiával is: „ . . a karinány-
körök elismerik a kultúra bizonyos 
automámiáját — sahját teriiletén. De, 
úgymond, ne sértődjön meg a kultúra, 
ha a politika mezejére lépve megrovás-
ban részesül." 6  (Iлzdvik Vaculik) A 
kuiiníra vér a kultúra „termel ői" tehát 
{élvezhetik önállóságukat, de természe-
tesen a „5ajált területükön", ami azt 
jelenti, hogy afféle gettóba szorulnak, 
ahol élletnek, míűködhetnek, de a get-
tó szögesdrótján kívülre ne merész-
kedjenek. Persze, a hatalom nem naiv: 
nem határozza meg, hogy meddig ter-
jednék a kultúra „saját teitiiletének" 
határai, biъtasibva ezzel önmagának azt 
a lehetőséget, hogy a igettában is in-
terveniáljon.  

9. 

Persze megoldásként ez a геghаatá.-
rozás elléggé homályos. Mindenképpen 
azonban több, mint amist akár a tény-
leges, akár a látszólagos visszavonulás, 
félreállás jelenthet. Jóval több a disz-
szidálás mindenféle t цΡpus nál is. 

10. 

Ami ezeknek a fésületlen jegyzetek-
nek a döntő  kérdése az az én maga-
tartásomra vonatkozik, arra 'hagy mi-
ként foglalok én állást, hogyan derül 
ki sálam, hagy milyen ember vagyok 
és mit érdenvlek, mert a csehszlovák 
realitás kérdése az én kéndéren is, az 
én szituációinat is meghatározza. 

A megszállás ténye rendlkivül sok 
illúziót rombolt le, de az illúziók so-
hasem azonosak a lehetőségekkel, a 
lehetős( gnek mindig reális alapja van. 
Ha az iđlláziáiim meginogtak '  a szocia-
lizmus és a humanizmus lehetőségei 
гegerősöidtеk. Еs hogy ez így van, 
példásan bizonyítja a világ haladó ér 
telm іsségének majdnem egyértelmű  re-
ag> ósa: a megszállás elítélés е, és an-
nak a ténynek a megszilárdulása, amit 
Lukács György így fejezett ki: „hol 
van az megírva, hogy az afrvkai nemek 
fejlődlésének .okvetlenül az európai sé-
ma vagy az ázsiai séma alapján kell 
vlégbe¢nenni. "7  Talán a legaktuálisabb 
megá,llapitás ez, melyet sohasem é Јi g 
csak egyszer megismételni. Ha ez a 
megállapítás egyrlészt azt sugallja, hogy 
minden nép a maga lehetoségei sze-
rint rendezze a magra sorsát, akkor 
másl'észt az a;lapvető  humánum ele-
meit is magába zárja — feltételezi, 
hagy az ember megszűnhet mint eb-
jéktiviMs és a történelemben mint 
szubjektivitás váilallhat szerepet. Te-
hát egyidőben .a marxizmusnak mint 
élő  és ható filozáfianak tamasza, és 
ugyanakkor az egyik legdöntőbb bíró 
ja a nagyhatalmi törekvéseknek; per-
sze, a szabadság megkérd ő  jelezésének 
is. S mindig, amikor mád van rá, hagy 
egy filozófiai rendszer a jelen 'valósá-
gában reaiиizálódjon és amiikor iehеtő-
si g van a bírálatra, létezik a remény, 
amit senki, semmiféle körtilinénVеk 
között sem törülhet ki az emberb ől. 
Ha első  . pillanatban megr!é7naitett ben-
nlinkelt az illuziók гoinbadőlésének re-
baja, mert szabadságra jogosult egye- 

Ez az új szituáció és a benne való 
]létezés, mely mint іgondюlkіdбКat de-
finiál bennünket, alapvet ő  morális es 
egzisztenciális imperativusiunkká te-
szi, hogy mеgválaszolijuk a helyzetünk-
ből kivilágló kérdéseket, mert „Amit 
az emberi kultúra eddig teremtett, az 
sosem úgynevezett belső, lelki vagy 
mit tudom én milyen motívumokból 
származott, hanem kezdett ől fogva úgy, 
hogy bizonyok társadalenilag felmerQlt 
kérdésekre az emberek válaszokat pró-
báltak adni. Ezeknék a válaszoknak a 
sora az, amit emberi 'kultúrának neve-
zünk, mely kultúrából lsok minden el-
süllyedt, mert csak egy-egy napi do-
logra adott választ, vagy helyitelen volt 
a válasz."6  (Lukács Gybrgy) >s ha az 
értelaeiiségi ma valóban felelősnek nérzi 
magát akultúráért  —1  felelósség nél-
kül nincs kultúra akkor nyilván 
nem választhat más imperatívuszt, 
mint  azt, hagy művérben teljes lényé-
vel angazsáládjon, senkit se szolgál 
jon ki, es senktól se várja, hogy majd 
elvégezi helyette a feladatokat. S kü-
lönösen nem a mai konstellációkban, 
akkor, amikor a marxizmus és a szo-
cializmus érdekében az összes komoly 
és őszinte intellektuális er ők összefo 
gására van  szüksiég. 

Ez nyilván azt jelenti, hogy az értel 
шјјs g7 eljutott arra a szintre, vagy 
helyzete megszilárdult azon a szinten, 
ahol már nem tudja elviselni a hate-
lom rés a politika manipulációját, ahol 
máx nem manipulálható, mert felelős-
nék érzi magát nemcsak a maga, ha-
nem a kultúra sorsáért is: egy szocia-
lista ország megszállásának a realitása 
határozta meg újfent ezt a szintet, me-
lyen egy egész sor bonyolult és össze 
tett filozófiai, politikai kérdés került 
napirendre, gondolkodásunk, eszméle-
tünk, tudatunk napirendjére. Ezeknek 
a kérdéseknek a megválaszolásából de-
rül ki, hogy mik s milyenek vagyunk, 
és mit érdemlünk. 

BANYAI János 
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c Ludvik Vausík: A hatalomról, Irodalmi Szem- 
le, 1968 . б. szám. 
Lakács György: A békés egymásmellett élés 
néhány problémája, Kortárs, 1968. 5. szám. 
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gion nándor 

c sehszlo 
vákiában 
1968. VII. 12.-1968. VII. 20. 

Abban az időben is voltak szovjet csa-
patok Csehszlovákiában. Éppen akkor ér-
tek véget a Varsói Szövetség egységeinek 
hadgyakorlatai. A szovjet csapatoknak ál-
lítólag Lengyelországba kellett volna ki-
vonulniok, és az újságok azt íntá'k, hagy 
a nép virágesővel üdvözölte a távozó ka-
tonákat..Azország ellenkez ő  határszélén. 
Komáromban, ahol Jókainak szobra van, 
Lehár Ferencnek pedig en ІІéktáblája a szü-
lől ázón, délelőtt tízorakar araár nem le-
hetett újsághoz jutni, az emberek ,na-
gyon gyorsan szétkapkodták őket, külö-
nösen a napilapokat. 

Komárom közelében rendezték az idén a 
sеhszlovákiai magyar éntelmiségiek Nyári 
Ifjúsági Találkozóját, a Vág-Duna mellett, 
egy .békés fűzfaerdőben. A terebélyes füzek 
között mindenféle színű  és méretű  sátor 
állt, a lányok közül néhányan már korán 
reggel fürdőmuhában jelentek meg a sát-
rak előtt. Volt aki azt mondta, hogy sokan 
csak azért jöttek ide, mert 'kanokat ke-
resnek; pontosan így mondták. Különben 
miért járkálnának apró fürd őruhában má•r 
korán reggel, amikor még hideg van a 
folyó mellett. Meg azt is mondták, hogy 
egész biztosam spiclik is vannak a tábor-
ban. Az lehetetlen, hogy kétszázember 
között ne legyen néhány spicli. De ők két 
évtized .alant már megszokták, hogy tarta-
niuk kéli a ápioliktől, és hogy nem be-
szélhetnek hangosan és óvatlanul. Ezt 
azonban hangosan mondták, mert bixtos'ak 
voltak benne, hogy a jöv ő  évi táborozáson 
már nem lesznek spiclik. A besugók akkor 
már mindent elolvashatnak az újságokban. 
Aztán aggódva nn gkérdezték t őlem, 1at-
tam-e harckocsikat Komáromba л . Ik úgy 
hadlottók, hogy mozgósították a katonasá-
got, az oroszok ugyanis piszkoskodnak, 
mert Félnek attól, hogy egyszer majd ők 
is !kénytelenek lesznek csupan az újságo'k-
bál tájékozódni, Csakhogy .a közvetlen be-
avatkozás ma már nem menne olyan si-
mán mint tizenegyméhány évvel ezelőtt. A 
v'ilag nem nézné ölbe •tett kézzel. Er ős 
kiséxtés1ae estem, hogy nagykép űsködjek 
egy 'kicsit, hogy beszéljek a teheráni vagy 
a jaltai egyezményről, a nagyhatalmak 
kölcsönösen tiszteletben tartott érdekszfé-
ráiról és a szabad vadászterületekr ől, de 
aztán mégsem tettein, mert a Találkozó-
nak, már a .hagyamányok :alapján is, hatá-
rózottan intellektuális jellege (kellett, hogy 
legyen. Ezért csak annyit mondtam, hogy 
Komáromban harckocsikat nem láttam, de 
egy vacak szobrot igen: tengerész, ;puská-
val. 1965-ben készült. Azt mondták, hogy 
szovjet tengerész. 

Néhány nappal később egy másik szob-
rot  is  mutattak nekem Kolarován: a csal-
láközi árvízkáгosu'itak (vagy az árvíz ellen 
küzdők?) emlékművét. Súlyos kőtömbök-
ből egyszerű, erőteljes vonalakkal . kifагa-
gott masszív szobor ez, amely az örök em- 
berí helytállásit példázza. Készít ője panasz-
kodott, hogy azok, akik Tnegihlették, na-
gyon fanyalogva fogadták az emlékművet. 
Egyáltalán nem értik, hogy mit ábrázol. 
Pedig szörnyű  árvíz sújtotta ezt a  vidéket. 

És moat meg lehet nézni: mindenfelé új 
házak. Ezek az emberek igazán megérde-
melték az emlékművet. 

EgукΡ bként ezekről a esalláközi emberek-
ről előadást is hallottam, mindjárt a tábo-
rozas első  napján. Az előadás a Találkozó 
szellemi programjának еLső  fejezetét ké-
pezte. Előadás Csallóközről, a csallóközi 
emberekrői, akik többnyire magyarok még 
ma is, olyannyira, hogy a szlovák lapok-
ban az utóbbi időben megjelent néhány 
cikk szerint elmagyarosítják a közéjük te-
lepített szlovákokat. A magyar újságírák 
cáfotgaгtták ezt, .megemlítve, hogy a ma-
gyar gyerekek jelentős százaléka szlovák 
iskolába jár, esetleg ironikusan emlékez-
tetve a szlovák telepítések eredeti céljára. 

Nívósabb szellemi programot is el tud-
tam volna képzelni, de hát meg kell is-
merni azt a környezetet, ahol a fiatal ér-
telmiségi tábоrozik. Így kivánja ezt a 
negyvenéves, bár eléggé foghíjas tradíció. 
amire meglehetősen büszkék az itteniek. 

Negyven évvel ezelőtt ugyanis Balog 
Edgárék első  gоmbaszögi táborozásakor 
született meg a Sarló nevű  haladó baloldali 
szervezet. Pedig az indulás akkor sem ígért 
sokat. „A gonbaszöigi -tábor le ákarja fek-
tetni a népi gyökerű  magyar esenkészet 
alapjait, hogy a .kisebbségi magyar ifjúság 
a földből és a faluból őserőt merítve. 
egészséges munkásként állhasson be a ha-
ladó kor egyetemes demokráciájába" —
írta a meghívón. És íme: „Go гnbaszög cso-
dálatos dialektikai váltássá alakult: cser-
kész reformok helyett felderult egy értel-
miség társadalmi programja és akciószer ű-
sége." Megalakult a Sarló, amely a közép-
eua'ópai népek barátságát •és békés együtt-
élését hirdette. 

Ezt szalatnay Rezs ő  mondta, illetve ol-
vasta fel ott a fűzfák között a táborban. 
Több régi „sarlós" volt még vele, akik 
felidézték em Іé'keiket, és ütemes •tapsolás-
sal illulsztráltak Mwnkáas vagy Komárom 
váтának оatгоmát és bevételét. Aztán egy 
régi verset is felolvastak az új arcú ma-
gyaгóКról, és én nagyon csodálkoztam, 
hogy aszólam-buborékikon csak egyedül 
én nevetek. A többiek komolyan végg-
hallgatták a verset, hiszen előző  nap ja-
vaslatot dolgoztak ki a esehsslovákiai ma-
gyar pedagógusok szövetségének megala-
kítására, Dobos Lászlótól, a CSEMADOK 
elnökétől követelték a Csehszlovákiai Ma-
gyar Dolgazá'k Kultúrszövetsége sajtószer-
vének, a Hét című  hetilap főszerkesztőjé-
nek azonnali leváltását — egyebek között 
azért, mert a 'huszonnégy oldalas újság 
július 14-i számában mindössze két-három 
oldalon foglalkozott az idđszerű  csehszlo-
vákiai eseményekkel, ellenben részletesem 
írt a Karib indiánok viszontagságos életé-
ről, és aггбl, hogy boldogok-e a japán 
nđk-, és megkezdték a megalakulandó ma-
gyar ifjúsági szöveitség alapszabályzatának 
a kidolgozását: 

Lelkesedtek nagyon, és szidtá'k Daniel 
Okálit. aki egy ,korc  ai összejövételen állí-
tólag :kijelentette,. hogy a magyarok ott 
vétik el a dolgot, hogy „azt Eszik, ők is  

állam, pedig nem, mert Csehszlovákia két 
egyenrangú nemzet, a csehek és a szlová-
kok közös állama, egy itt élő  kisebb nem-
zetiségi csoport tehát — természetszer űleg 
— nem rendelkezhetik azokkal a szuverén 
jogokkal, amelyekkel a csehek vagy a szlo-
‚тákok". Mondom, hangosan szidták Okál!.t, 
és szemmel láthatólag örültek, hogy egé-
szen hangosan szidhatnak egy politikust. 
Az újságok is támadták Okálit, ilyen cím-
mel: „Ahogy egyesek a demokráciát el-
képzelik". 

Megkérdezték tőlem, mit szólok mindeh-
hez. Teátrális pózba vágtam magam, és 
azt mondtam: — Uraim, én Európából 
jöttem. Európában szeretik, ha mindenki 
megmondhatja a véleményét, még ha fe-
lelőtlenül is, és ha nem kell félnie, hogy 
emiatt bajba kerül. Jó az, ha az emberek 
mernek beszélni. 

Az esti tábortűznél megkértek G.-t és 
engem, hogy beszéljünk J•ugoszlaviáról. 
G. nagyon érthet ően és világosan beszélt 
a 'kulturális helyzetről, az én előadásom a 
társadalmi vđszonyokról mar jóval zava-
rosabb volt, főleg azért, mert ezúttal va-
lóban nagyképűsködtem, hiszen az ön-
igazgatásról, a függetlenségr ől, az önyen 
delkezési jogokról beszéltem, tehát nyu-
godtan fölényeskedhettem, bár bevallom, 
időnként az elméletet önkényesen behe-
lyettesítettem a gyakorlattal. Azt azon-
ban nagyon ősziгvtén mondtam, hogy ter-
mészetesnek tartom, :legalábbis kezdetben, 
a szelsőséges kilengéseket.:kezdeményezé-
seket és szószátyárkodást is ott, ahol az 
emberek sokáig hallgatni voltak kényte-
lenek. 
Időközben Alexander Dubček beszédet 

mondott a rádióban és a televízióban. Vá-
laszolt a varsói értekezlet résztvév ő inek 
levelére. „A szocializmus szabad, 'korsze-
rű  és mélyen emberi társadalommá" való 
fejlesztéséről heszélt. A táborban zsebrá-
diókon hallgatták, bólogattak, és azt ál-
lították, hogy ez után a besz бd után még 
inkább növekszik Dubček népszerűsége. 

Egy hosszú hajú, sza'kállas, öreg fest ő  is 
járt a torborban. Vagy két óra hosszat vi-
tatkoztam vele a kéрzőművészetről és a 
filozófiáról. Azt mondta, ő  bízik a fiata-
lokban, mert a fiatalok mindig a haladá-
sért 'küzdöttek, és mindig helytálltak. És 
egyáltalán, bízik az emberekben. Íme, a 
jelenlegi csehszlоvákiai helyzet is ezt a 
bizalmat igazolja. 

Erre a frázisra nemrég egy egész ripor-
tot фѓtеttеm, kissé olcsó újságírói fogás-
sal az optimizmus helyénvalóságát akar-
tarn  bizonyítani. A riportot természetesen 
vállalom, csakhogy ma már úgy emlék-
szem, mi akkor az öreg fest ővel főleg a 
kёpzőművészetről beszélgettünk. Igen, 
pontosan emlékszem, az alkotói szabad-
ságról beszélgettünk, és én a hallgatóság-
nak ismét csak azt mondtam: — Uraim, én 
Euгápaból jöttem! 

— Mi is Eurgpában .vagyunk — mond-
ták. Abban' az i.d őben, úgy tetszett, szen-
tül meg voltak győződve erről. 
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NYÍLT LEVÉL 
UMBERTO CERRONIHOZ 

Novi Sad, 1968, augusztus 22. 

Tisztelt Cerroni! 
A Varsód Szerződés öt tagállamának ag-

ressziója a szocialista Csehszlavá'kia ellen 
különösképpen áktualdzálta azokat a gon-
dolatokat, melyeket  in  nemrég közölt a 
lengyelországi események kapcsán. Mai 
távlatból, legalábbis számomra, a Maga 
levele* megle ő  anticipációja a tegna-
pi minősíthetetlen történéseknek, s egy-
úttal előrevetűbése annak az erkölcsi di-
lemniának !is, amely teliles súlyával, amíugy 
istenigazából csak most, az invázióval zú-
dult az emberséges .történelmi távlat re-
ménye nélkül nehezen él ő  m'ad ember tu-
dattára. 

„illem követelek semmhféiе, más polgá-
roktpl megКшi nböztető  .privilégiumot az 
értelmiségiek számé a, de tudományos- és 
éllettapasztalat'aim arról tanúskodnak, hogy 
az éntelani'égiek ellen foganatosított in-
téakeidések igen gyakran csak a legszem.-
betúnőbb rmegnyilvánatlásai az indпviduá-
1is, polgári és politikai szabadságok álta-
lánosabb rnéгetű  elfojtásának" — irta Un 
levelében, s e sorok ma vitathatatlan 
igazságú tragikus próféciának bizonyul-
tak: az a rendszer, arz az :ország, amely 
a közelmúltban képes volt a marakta 
gondolat kiemelked ő  hazai képvisel őit 
szemrebben•és nélkkül és nemcsak ideoló-
gailag, di •polgári egzi ztenciájúkat ille-
tően is diszkvalifikálni, az tegnap képes 
lett 'arra is, hogy szolgalelk űen beálljon 
a „szoci'alkta" agresszorok dicstelen had-
oszlapába, hogy rátörjön az individuális, 
polgári és palitikad szabadságok széfesebb 
körére — .s méghozzá nem is odahaza, 
hanem a szomszédos szocialista Csehszlo-
vákiában. Ennyiben antic ѓpált'a az  On  le-
vele, legalábbis számomtгa, a szégyentel-
jes dnváziót. 

Az  emberséges történelmi távlat remé-
nye nélkül nehezen él ők erkölcsi dilem-
mбját pedig levelének avval a rokonszen-
ves, a kelet-európai értelmiségiekhez in-
tézett kérésével el őlegezte, hogy semmi-
lyen ok, niég a legfájóbb se, ne csökkent-
se bizonyosságukat, hogy a szocialinnus 
a világ гегnénysége. 

Čbttben a lengyelországi események kap-
csán támadt fel a szubjéktív tmperativus, 

* Praxis, 1968 — 4. sz. 338. o.  

hogy mindenek ellenére ,id.  kell tartani a 
szоcializmtusba vetett remény mellett. A 
lengyel történéseket tehát az emberi re-
mények próbára tev őjének vélte, s joggal. 
Pedig micsoda „ártatlan" dolgok voltak 
a lег ,gyelorsибgia'k a .tegnapi hwбzh%hоz 
képest! Ha azok szkepszist ébresztettek az 
emberben, akkor Csehs7Tоvákia lenoha-
nása hatványozottan azt ébreszt, ha azok 
a ,jövőbe vetett remбmy ргб' áгΡa tbvőd 
voltak, akkor is tegnapi események ugyan-
csak azok: agressziven arra kényszerítik 
az obcmt, hogy nyitott szemmel, ídeоlo-
gikus szemüveg nélkül nézzen szembe 
amúgy  is  nehezen fenntartott hitével, a 
szocialista világrendszer megvalósítható-
ságába vetett reményévei. Lesz-e az eddig 
is oly sok tragikus kerül őt és zsákutcát 
megjárt szocialista viбgmоzgalomnaik any-
nyi ereje, hogy egyhamar ,kilábalj •on e 
legújalbb, mindennemű  jobboldali feketi-
tést •túllicitáló éjfekete zsákutcából? —
Ez az a kérdés, amely ma módszeresen 
ostromolja az embert, s amelyet semmi-
féle •szubjektív „appage satanassal" sem 
lehet elhessegetrmL Hogy a szodalizmnuson, 
a szocialista világrendszeren 'kivül az em-
beriséggnek nincs és nem lehet más egye-
temes rearaénye, az bizonyos, de az sem 
kétséges, ez a vi'lárendszer nem azonos 
azzal, amely körül most nagyhatalmi 
szocialista" taлkbk, „Rljusin 18"=ak és 

„miig"-ek bбbбshodn'ak. 
Igen, ebben lehetetlen nem egyetértenni 

đnnel: a szoaia&lnnust építő  országokban 
harcolni kell azért, hegy 'a aomia'li:ranus 
még inkább, teljes egészábеn méltó legyen 
a bizalomra, melyet az emberek iránta 
anúsi''tanak. Azon> еn, hogyan kell és 
hogyan lehet egyáltalán ezért a ibizalo-
mért ezek után harcolni, hol  van  az az 
ideológiai, eszmei, fi ozóf ad érvrendszer, 
amely képes volna egyhamar elfeledtet-
ni, meg nem törtémttté tenni a történteket, 
képes volna bélátható ddőm balti megtisz-
títani a szocialista világmozgalmat a m l-
csoktól, iamelyet a „szocialista" interven-
cionisták — függetlenül a további feyle-
ményektől, pusztán az mnvázióval — né-
hány óra alatt rákentek? Igen, harcolni 
kellene a szocializmus iránti bizalom nö-
veléséért, de hal van az 'a hathatós harci 
módszeг, mellyel a szocializmus lгgfőbb 
érbéke, a kapitalista jólét-paradicsomunal  

szemben fölényt biztosító erkölcsi-presz-
tí.zs egyhamar rehabilítálhátó lenne? 

S ez az a kérdés, a rehabilitació kérdé-
se, :melyben aligha tudunk egyetérteni, 
Cerroni. Maga ugyanis a lengyel-
országi eseményekről irt levelében kife-
jezi mnély meggyőzőбé5ét, hogy „a jövđ  
majd helyrehozza a súlyos hibákat, me-
lyeket a szocializmus .még elkövet. Sok 
más hibát már helyrehozott és elítélt maga 
a szocialista mozgalom, és ebb ől a szocializ-
musnak nagy nyeresége származott a kor-
szerű  világ tudatában". Szá гnomзra nem 
egészen :indokolt e meggyőződéséből su-
gárzó optimizmus, mert jaj annak a „nye-
reségnek", melyet a szocializmus avval 
szerez, hogy tegnap :rehabi-itáija tegnap-
elő tti •kannibaífi•zmius'a rehabilitálhatatlan 
áldozatait, s ezen „nye гΡeség" nyugtázása 
után ma ism•ét fantasztikus hibát követ 
el — amit majd holnap újra „helyréhez", 
amiből ismét „nyeresége" származik, és 
így tovább, az abszurdumig... Nem hihe-
tek az ;ilyen optimizmus igazoltságába.n, 
mert nini hiszek az olyan, -tával-távоli 
jövőbe vetített ví бgszocializnizs megva-
lósulásában, amelyért ennyi fölösleges, 
szubj'éktív áldozatot, a vezet ő  kasztok po-
litikai-enaberi korlátoltságából szánmazá 
jóvátehetetlen áldozatot kell honai. Az 
ilyen áldozatok szerintem semmiféle reha-
bilitáciák révén sem növelihetik a szocia-
lista világmozgalom erejét, mert a komp-
romittált (és ismételten megtisztított" 
majd újra bemocskolt) eszközök ásandó 
újгaalkalmazásával múlhatatlanul és jó-
váteСhetetlenül kоanpromittálódnak a t б .  
'Іеы  jövőbe vetett nemes célok is, gyön-
gül vonzóerejiik, mely a végső, teljes mLeg-
valósításra ösztönzi az emberiséget. Már-
pedig e végső, teljes megvalosulás, a  vi-
ldgszoeiaiiiznius reális távlata nélkül 1é• 
tenhet egy-egy vagy egynéhány ország, az 
egyetemes ;mozgalomtrct ~ak kisebb-nagyabb 
alkotó része, amely hereiku.san őrzi az 
Eszme egykori ti'szta'ságát, ez azonban, vi-
lágméretekben, halvány fényt jelenthet 
csupán az egyetemes sötétségben, s eset-
leg ébren tarthatja, de nem •növelheti a ~ 

•rmberiség vifágszoci'alimт  usba vetett re-
-.nényét. Amelyet pedig — ebben feltétlen 
egyetértünk, Cerroni — valaho-
gyan növelni kellene. De hogyan? 

Bosnyák István 
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,lesen lövetett szélmalmok, 
tankok, repül ők 
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„ — Tudják mik a csehek? — kérdezte 
Zednicek tanácsos. 

— Nevető  vadállatok!" 
Bohumil Hrabal 

A héten •néhány csehszlovák filmet 
vetí'bettek a katedrális mögötti kert-
moziiban. Háхmаt sikerült megnéznem. 
Sajnos az .egyes filmek után írt jegy-
zeteim nem rend•ezödtek :kritikává, neon 
b:ővültek essz, vr . 

Még a csehszlovákiai események 
elő;tt, egy is~ р , de talán mégis csak kö-
tiömbös "Lelouch-filmet nézve lettem 
figyrelrnes a mоzиl4togató szorongásai-
ra. Akkor nrég hátért húztam a ,tele 
vízió és a film nézője ;közé, de ma már 
azt ,hiszem a szomongás közös, habár 
még most is jobban foglalkoztat az az 
ember, aki elhagyja vackát. A szá-
guldó 16, a dri börgő  vonat elől, az első  
nézőshöz hasonlóan, 'a mai mazilatogatö 
is is !pad alá kényszerül .. . 

Aimtonionindl egy nagy pisztoly me-
red ránk a véletlenül kinagyított nész-
letről. Be kell kapcsolódnunk tenisz-
játszunájába, fel kell venniink a nem 
létező  labdát. Ha jól tudom létezik egy 
labdajdték, amelyben magas falakra 
verik a labdát. Kertmozinkban gyak-
ran, úgy iérzem, ilyen játékot játszom. 

Pent az erőszak foglalkoztatja. Ki-
rin*, az erőszak korának „erőszakos" 
áb:г  .zolása. A rádió slágeréi!ből az ő  
géippisz,tolyai kattognak. 

Godard-It már csak a politika ér-
dekli. Utolsó filmjei lélegzetvételnyi 
szünetet sem enged ő  traktátusok. L t-
hattuk, komolyan hozzá is járult az if- 
júsáig .politizálбdásához. (Ebben a pil-
lanatban úgy tűnik, kissé elkésett ez 
az ifjúság. Pedig azt hittem nem. Vagy 
nini tudom.) „Ne kerdezzetek a fi đm-
ról", mondja Godard. 
. Nemrégen robbant fel egyik f ővá-
rosi mozink. 

Éš mošt a csehszlovák filmek .. . 

Különös valamivé lett ez a három 
éjszaka. 

Az . emberek n 	:tudtak szabadulni nem  
a televízió bűvlköréből. Előbb mint a 
legyék .a lг  gyfogóról, most .meg mintha 
láva folyna a téré dab•ozáhól, a pragai 
dokwmentuiak bénították imeg okit. 
Egykor •hasonlóan vehették tudomásul 
a néimet csapatok b:evonul:ását is. 

Én ,még rműиészi filmékről beszélek, 
de holnap rnár, nincs kizárva, egyedül 
a dökusimehtumok érdekelneik majd 
benrüink:ét: 

Az_ elsö,t, 1Vlenzel -Étesen követett vo-
natait гnéig elég sokan nézték, de a 
többit néhány ha гátamon kívül har:-
man-négyen. És =ez, a :hűvös ég alatt, 
a":má ;gas féhér fal el őtt még .csak job-
ban fokozta a szorongast. Széréncsére 
dahбnyozihattú *. Tgen, ;égy kićsit• töb-
bet dolmányozunk, :megnézünk néhány  

csehszlovák •filmet és legfeljebb írunk 
róluik — tбb!bet már igazán nem tehe-
tünk. Mögöttem az tires sorok, és a 
tető  felett a katedrális tornya s a hold. 
Ha rtekintetemet sikerül a feh іér fal 
fölé emelnem, a csillagokat látom. Ha 
a csillagok mozogni kezdenek, „repü- 
16k", súgom barátomnak. 

Ez :aztán Gesanvmtkunstwenk .. . 
Egesz nap itthon. kotlok. Népközben 

nem 1 "atom barátaimat; deallandóan 
aggódom nehogy megfeledkezzenek, 
nehogy elkéssenek, ha lenne telefonom 
figyelmeztetném őlket, egyedül képte-
len lennék végigrnézni a filmeket — a 
pad -ail . kényszerülnék. Pedig, szerény, 
kedélyes, mindig tipikusan cseh fil-
mek•ről van szó. Régen nevettünk már 
ilyen sokat. Ha attraktív, felszínes ak-
tualitású művek lennének, jóval 
könnyebb dolgom lenne. De itt se film-
csillagok, lsI vágás. A kamera ugyan-
íugy néz, „bámul", ,mint mi. „Bámul-
ja" ezeket, mind  a hámom filmben, 
sovány, pubertásban verg ődő, vagy 
éppen fémfivá növő  legénykéket. Ha 
nem lennének Ilyen soványak könnyen 
összetéveszth:etnénk őket a „derék ka-
tonával." Így sem mozdul el a švejki 
látószög, s m'égis sikerül újat adni. 
Bressonnak van ilyen kamerája. Adtán, 
miit mindig ,az induló ;kis nemzetek 
filmjeinél, a neorealizmust említhet-
nénk, csakhogy ott az olasz mentalitás, 
temperamentum a főhős, itt meg a 
cseh, s ez majdhogyarem két :ellenkező  
pólus. Vagy .érdekes lenne a lengyel 
finnhez hrasonlitani, hiszen lényegében 
mind a kettő  az ellenállásról szól... 

A bemutatók után hajnalig ülők asz-
talomnál. Hal'lgatázom ... Egyik bará-
tomat  teljesen •kibillentették az ese-
mények. Megijesztett rés figyelni kezd-
tem magam. Kezdetben csak egy-két 
jélentéktelen dolog zavart meg. Példá-
ul már régen szerettem volna .katoná- 
övhöz jutni. Divatos. Végxe kaptam, 
egyet, :de semmi kedvem felkötni. Itt 
lóg a fogason. Tal бn, majd ha elcsi-
tul egy 'kicsit. Szintén régóta tervez-
tem miár, :hogy lenyírom kétéves sza-
kállamat. Egészségi oКokból, meg hát a 
borotvalkozá. riüuálj'át is megkíván-
tam. Most mindenki azt hiszi, az ese-
anények miatt nyírtam le. Kiábrándul-
tam Castrából, mondom, zavaromat 
•akózva. Кéső!bb lényeges vá1'tozásokat 
iseszleltem. Nem :tudom hogyan volt 
lehetséges, amikor még véletlenül s , em 
tartozom a hívő  ,emberek Кбzб  бs illú-
zióim .sem voltak soha, sehol. Biztosan 
elengedtem magamat és :a kelleténél 
többеt .olvastam az újsl,gokát. Igaz, 
ne:m az első  eset, azt sem hittem volna, 
hogy a .kővetkező  Kennedyt is lelövik. 

Az •elmúlt húsz év nekem, minden-
nek ellenére; az eppur si muave és a 
panta chei volt, az idő  és a történelem 
mod'elljia. Móšt, vagy maštanában, hir-
telen minden ösšzement, imint  egy elő- 

szőr mosott :holmi, nem •tudok mit kez-
deni vele. Térben, nem ,pedig időben 
erzék:elek, hiáiba tudom, „A történelemi 
folyás és .nini lehet alakká változtat-
ni". Csak a hangyák apró lépéseit hal-
lom, d•e azt már, hogy milyen iránybál 
égy, milyen irányba, nem tudom. Iste-
nei, mi lesz, ha ezután ilyen hangya-
perspektívából kell szemlélnem a° vilá-
got; a történelmet. Életem -  ié•g, úgy 
1•átszik, nagyon kurta ahhoz, hogy ér-
zékelni tudjam ,azt a bizonyos folyást, 
ha valóban folyás. Szá•momra a „törté- 
neleram kereke" két malamk ő  (mondjuk 
Vietnam és Csehsz:lováikia), de hagy 
ezek valami :kordénak lennének a ke-
rekei és én e kerekek között lehaló eb. 
mondom, képtelen vagyok érzékelni. 

Az :átmenet, mondja Lukács a sztali-
nizmusról írt levelében, új esésekkel 
Lesz teljes. Máris nmegnyílták ezek a 
végtelenbe vesz ő  lépcsők. Az újabb 
esem!ények engem :a szemfényveszt ő  
dobozaira emlékeztetnek: 

„Mintha a képet látnád a képes 
(Zabpehely-dobozt 

egy ember alakja látszik amint fog 
(egy dobozt 

amelyen egy alaknak a képe látható 
amint fog egy dobozt". 

Mondjuk Sztálin, kezében Zabpe-
hely-d.cbozzal. A Borba közli folyta- 
tósokban .Szolzsenyicin új regényét, az 
Első  kört. Néhány nagyon szép részt 
olvastam máris. Az egyik, amikor 
Abakumov fe'lkiállt: „Oh! mennyire 
szükségürük van a halálos ítéletre! Jo-
szif Viezarionovics add vissza nekünk 
a halálos ítéletet!" Ez ,a regény persze 
nem jelenít .meg a Szovjetunióban, de 
megjelent egy másik, amelyben ilyen 
mondatokat is olvashatunk: „Ne nyúl-
jato!k Sztálinhoz. Tudom, miért kelle-
metlen nektek Sztálin. Azért •mert Le-
nin eszméit. védi és megakadályoz 
minden elárulásukra tett kísérletét .. . 
Éppen ezért festek Sztálintól, mint a 
tűztől." 

Nem tudom mennyit kell majd :m•e- 
gint vámiunk •az olvadásra. Má.r majd 
egy életnyit várturak. Sa гtre nemrégen. 
éppen Cseh:szlóvá!kiában, biztatóan vá- 
laszolt: „ia valódi keresztény civilizé- 
ció kora csak a tizenharmadik •század-
ban kezdődött, bár Krisztus az eln ő  
században született". 

Akánmihez nyúlok, .aká ,rmit olvasok 
ezekiben a napokban, :miradenütt .a dol-
gok .megérzése, szinte práfétikus meg-
érz.ése. 

Uapek a „szalarnandrákka.l" haroolt 
egész életében .. . 

És persze Fábry! Nemigen .ismerem 
éđetművét. Az Európa elrab бsat sem 
vettem ,meg. De •most  talán :egy :könyv-
nek sem érzem Igy a hianyát, mint 
ennek :a könyvnek. CSEHSZLOVAKIA 
ELR:ABLÁSA, költöttem át címrét 
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mindjárt az első  hírek után. Most szé-
para behelyetbesithetüaik a nagy anti-
fasiszták , Lukács, Fáibxy műveiibе. An-
tirfasizanusukat afféle virágnyelvként 'is 
olvashatjuk. ;,Az jegy pontra súrtés ki-
védhetetlenü:l túloz. Ez igaz", írj!a гá.b-
ry, d:e azért tadјán meg ő  sem gondol-
hatta, hogy mennyire igaz. A nagy ci-
vilhez most betoppant !a katona. Már 
befejezni készü 'lt életművét , most kezd-
heti elődről. A fogalmak újabb tisztá-
zására van szűk ég. Lukács, Az ész 
trónfosztáságban, a másik ismét !aktuá-
lissá lett műben, idézi Spenglert: „Iga-
zi infterna >Cionálé: imperializmus ..." 

De maga a próféta Kafka volt. Mint-
ha az p műveit olиasnánk ezekben a 
napdkban .az újságokbál, mintha az ő  
szövegkönyvét tartgtták volna maguk 
előbt,.tankjaikon a tábornokok. A Knji-
ževne novine iköz:ödte :az Egy ;régi lap 
cimű  anavellájat. Еbből is fordítok né-
hány mondatot: 

„Hajnalban rahogy kinyitottam mű-
helyemet, aeszrevettem , hogy valami-
fiéle felfegyverzett emberek megszáll-
ták az idetorkolló . utcák ,bejáratait. De 
ezek nem a !mi ikatonáink , szemmellát-
habálag :északi nomádak. Valami szá-
momra felfoghatatlan módon behatol-
tak fővárosurіkba , ami pedig nagyon 
tóval esik aa határtál . Elég .az hozzá, 
hogy 'itt vannak, ú;gy tíúnik, minden 
reggel tdbben és többen ..." 

Kafka egy olyan +képletet talált, 
amelybe nekünk csak be :kell helyette-
sítenii k: Monardhia, fasizmus, Szov-
jetunió ... Próféciáiból 'hiányzik a nagy 
próféták pátosza, az apokalipszis lova-
sait gaz utcákon, Prága utcáin, nem pe-
dig la felhökfben látta. Csak 'még most, 
ezekben :a anapokban nőtt fel i:gazán aa 
valóság Kafka műveihez. 

„ . ki tagadná, hogy itt „próféti-
kus" jövőbelátással emegmutatta az író 
a anémet +burzsoázia és .a demagógi бval 
félrevezetett ki rpalgárság sok vi:ssza-
taszító ées kicsinyes bestiális vonását, 
amely csak :a fasizmusban bontakozod 
ki egészen?" (Lukács ie!nrioh Mannról) 
De ,mondom, nemcsak Kafkásnál, az 
Egész cseh :művészetben ezzel e :prófé-
tikus vénással találkozunk. A szatíra, 
a humor mellett, talán semmi sem any-
nyira je lemzőj :e, !mint  a próféciára va-
ló hajlam. 

Mindjárt, az első  fil гmürnk hasonió 
rnegérzéssеl kezdődik. A fiatal huszon-
hat éves randez ő  Hrahal novellája 
alapján készítette iscar-díjias filmj дt. 
Hnabia :l nem aa kafkgai, hanem .a hašeki 
hagyomány továbbvivő j :e. Írásomat itt 
kellett volna kezdenem, hiszen :moziba-
jövet neikemn nnég forgalmam sem volt, 
hogy ezek .a filmek az események kö-
zepéibe fognak гö,píteni. Gondoltam, jó 
atkalom , hogy végre megnézzem a 
cseh iskola néhány ismert alkotását. 
Régebben láttam már Forman Fekete 
Péterét és valamii hasonlót vártaim. (A 
Fekete. Péter rlég nini nagy alko`ás, 
igaz ForцΡnan filmjei, igénytelenséagúk-
Кe1, riрortszarűségtikkel, befejezetlen-
ségükkel еppen is rangsaralás, osztályo-
zás aellen lázaadnak .) Első  pillanatra 
meglepő , milyen  Ikevéssel beérik ezek aa 
fiatal rendezők. De csak .az еlső  pilla-
natra, mert utánig azonnal felfedezzük 
szerves ,kapcsolatukat a nagy cseh ha-
gyománnyal . rA iprobdémáak önár az elő-
ző  nemzedékek műveiben rendeződtek, 
letisztázódtak, most ga figyelem egy 
pontra áráznyulhat. Ezekkel a mond:a-
tokkal !kezdődik gaz Mesén követett vo- 

natok, legalábbis én ezeknél :a monda-
toknád kezdtem igazán figyelni: 

„A nagyapám, hogy .az .alma ne es-
sen messze Lukács déd'apáamból, ,hipno-
tiziőr volt, kis cirkuszoknál dolgozott, 
és iaz egész varos ingyenél őnek tar bot-
ta. De amikor márciusban a némettik 
,átléрФé!k a határt, hogy elf:oglalj ák az 
egész országot, .és a mi városiunkon ke- . 
resztül vonultak Prágába, nagyapám 
egyes-egyedül kiment eiéibшk, egyes-
egyedül az :én nagyapám ment ki a 
németek e1ié, hogy hipnotizőr hévén 
szembeálljogn veliik, és :a gondolat ha-
talmával visszatérítse tankjaikkat. Nagy-
apánri :az :országút közep:n ménit, és a 
szemét .az első  tankra meresztette, ame-
lyik gaz eggész gépaesített sereg élén ha-
ladt. A  tank  kabinjában déréktől fel-
felé :egy birodak ni katona :látszott, a 
fején fekete svájci sapkaval, amin ha-
lálfej  volt ,  alatta meg két lábszárcsont, 
бs aa nagyapám csak ment , egyenesen aa 
tank felé , .a kezét maga elé tartotta, .a 
szemével meg :egyre .azt a gondolatot 
16tbe a németekbe, hogy, forduljanak 
meg és menjenek vissza és csak-
ugyan, :az ,élső  tank megá :llt,  az egész 
motoros sereg megá đalt, nagyapám uj-
jaival hozzáért a tankhoz, gés állandóan 
ugyanazt a :gondolatot sugározta .. . 
forduljatok meg, imenjeteik vissza... 
forduljatok meg, menjetek vissza... 
forduljatok meg... ;aztán a hadnagy 
jelt :adott a zászlócskáj .ávgal, és a tank 
elindult, de aa nagyapám nem mozdult, 
a tank átment rajta és lecsípte aa fejét. 
s a birodalmi hadseregnek már semmi 
sem állt altјбhan . Apám gaztón elment 
rriegkenesni nagyapám fejét." Nem is 
figyelni, nevetni. A film helyzetkomi-
kumainak ,láncolata végig nevettet, ráz 
bennünket. Pedig közben is történnek 
komoly dolgok, mint amilyen például 
Miioš öngyilkossági kísérlete. Az ezer-
egy különös arіészlet Кk zött néha .már 
úgy érezzük ,elakad a fi-lm, vagy azt 
txisszi'vk , csupán Mloб  féгfiváav :álasát 
•meséli rendezőnk . Ha csak ezt teszi, 
akkor :a Léda aés .a hattyúvá változó 
gunárt tömő  főnökasszonyban találnánk 
meg a mű  szimbálumát , ám akkor  is  
kitűnő  filmről kellene beszélnünk. 

Van Thomas Mannak egy szép deefi-
ni'ciój ,a a liumarrál , ez :a detfinició egé-
szen iközel visz bennünket a Csehszlo-
vákiábaan történtek , !az új csehszlovák 
ellenállás megéгtéséihez , filmünk mégis 
tídmutat rajta. '.....mintha  ez a ke-
serű  ameg:alkuvás a komisz valósággal, 
inondjia Mann , aez lenne tulajdonkép-
pen :a humor mmeghatározasa". Ugyanis 
a  film  vége felé megtudjuk, Hubi őka 
forgadanista , !a beteges nöesábász, gaz el-
lenállási mozgalюtnhoz startozik. Akár-
melyik más nemzet filmjéчΡben ez pate-
tikus momentum leauxe, elrontanák vele 
a filmet, itt viszont észre sem vesszük, 
azt :gondaljuk, csupán különcségének 
további. kontúrozásához szükséges. 
Csak most látjuk, orvért kémlelte na-
pvonta olyan bosszantó közömbösségagel 
az eget. Miloš együgyű  persp'ektivájá-
ból, úgy tűnt, Zdeniőka postáskisasz-
szony t :elepaecsételt fenekét látjga fenn 
elitertilni. Menzel aemberei annyira él ő , 
egész emberek , hogy a film vége felé 
törtÉnlő  teljes aelfomdualást már :belliikr ől 
érzékeljük, és még :akkor is vidulunk, 
amikor мiloš lefekszik a !partizán lány-
nyaal , illetve, !amiikor nnagd smétlődik a 
Lédia és a hattyú esete. Mіloš férfivá-
válása, mnegszabadulása gaz eiaculatio 
praecoxtál a film csúcspontja : Milaoš 
férfivá 'lett, tehát -akcióba léphet. Mi-
lyen gyönyörű  a viszony Hubiőka, Mi- 

doš, Viktorig és Мaša !között — ők cse- 
hek. A többiek —ellenség. 

Mezei a vonat felrobbantásával, Mi-
loš +hlálaval !még egyszer eléri filmje 
zenitjét aés be is fejezi azt. Hraba:l no- 
vellaájának a befejezése hosszadalma-
sabb, náala Miloš is megsebesíti +a né-
met ikatonát, mind :a ketten az ,áro.kba 
esnek, 'ahol rnég hosszan !agionizálnak. 
Egyedül mé:е_ Hrabal utolsó m'ondatá;ért 
kár, ,hegy nem kertalt, legalább felírás- 
kant, a filmre: 	Se 'hátten zuHaúse 
aam Ar;s:c_Z sitten !bleiben solleuz .. 	A 
nevetést, a humort, Neuman, Hašek 
k эrtársa, „ga keser ű  és ösztönző  megis-
merés kifejaezőjének" ,nevezi. Az élc, a 
szatíra, a humor volt gaz a :médium, 
amelyben a cseh elélek öntudátósodott 
— s .mindig tovább lépett. Írásomban 
a cseh :lélek .két arcévad , Kafkával és 
Hašekkal foglalkozom, ám nincs kizár-
va, egy harmadik az igazi: Husz. 

Másoadik filmünk, Forman az Egy 
szöszi szerelme a 'hašeki hagyománytól 
való eltérés tendenciáját mutatja. Azon 
a l:e,gtávolaabbi ponton valósual meg, lesz 
értékes :alkotássá, ahova eddig rendez ő  
még nemigen merészkedett. Befejezés 
nélküli, két-Ilyáron igénytelen jelenet, 
látszólag jе lentéktelen színészekkel, ka-
merával. S'ivatag,  de  nem Aritanioni 
p'ing:ált sivatavla. Még sohasem láttam 
olyan ,deflorált tájat, mint !az :autóra 
felkéredzkedő  szószi amögött. Képzeljük 
el a francia fekete realizmus egyik leg-
szebb filmjét, ;a francia esprit-t, szü-
zsé, színészek , táj, .P rizs , .poénok enél-
kül, s mnegkapjuk ez Egy szöszi szerel-
mét. A szöszke szerencsétlen prágai l:á-
togatá:sa után úgy tér vissza, ugyanúgy 
él tovább, mintha mi .sem történt vol-
na. A viláag már semmi !meglepetést 
sem tartogathat e fiatal lány :számára. 

A televíziót néző  család mindent el-
mond nekünk la cseh emberről, menta-
litásáról. A hármas ágyjelenetet nézve 
nevetünk, nevetünk s má:r kifáradunk 
a nevetéstő l , aamikor r.ádöhbeniink, va-
lami ae!gészeln másról van itt szó: egy 
nemzet vergődik :előttünk .. . 

Forman gazt azúrt érzékelteti, ami 
akkor támad, ha :egy pillanatra neme él 
az aanekdоtáиΡal, Švejkkel. 

A harmadik: Karel Kachyna Szeké-
ren Bécsbe című  filmje . Nem csak :a 
vetetlen sorrend .miatt, a léinyeget vizs-
gálva 'is ez a film is csúcs. Tragédia 
Szophoklész nagy tragédiáit nagy nő
alakjait idézi. A kis német, illetve 
osztrák :katona itt is a Šv :ejk еКіnъііьъ l 
épül, anélkül hogy egy pillanatra is 
megszűnne eredetinek lenni. Menzel gaz 
ellenáldasi . mozgalom néhány furcsa 
tagját !mutatta be, ismeretlen nézö:szög-
bő1, Kaohyna ea megszállót. 

Kesényi a görög tragédiáik „tragikus 
:lejtbjéről" beszéd. A mi filmünk lejtője 
két .részb ől :id:, :du!plázott. Hintára em-
lélkeztet. A bosszút forraló nő  (Elektra) 
mintha felfelé menne hintának deszká-
ján• Mintha agy szép vad tévedt volna 
a hinta deszkájeára. De !miután lefek-
sz k áldozeatáva•1 es elfogjiáik a .paartizá-
nc:k, ugyanazon .az úton visszafelé már 
a lejtőn lefelé megy, temetni viszi a akis 
katonát (Antigone). A megszákló meg-
7avarjla !az egyensúlyt ,és „bűn bűnt 
s-unt" — gelkeriilhetetieenü1. 

Még mindig nem szabadultaim Ka-
ehyna aerdejléhőd . Nem is kísérlem meg 
diacsérцΡni :ezt aa számomra teljesen isme-
retlen rendezőt, félék, úgysem tudnám 
eléggé :dicsérГni :lovait, a nő  és a kis 
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jaroslav m íšek 

a 
csehszlovák 

tragédi 
1968. augusztus 21-én lezárult annak 

a nagy csehszlovák drámának az els ő  
felvonása, amelytől a világ türelmet-
lenül várta a demokratikus szocializ-
mus megvalósulását. Nyolc ;hónapig 
tartott a csehszlovák nép szellemi, er-
kölcsi és _ eszmei reneszánsza. Az ún. 
„baráiti" megsz:álló hadseregek bevonu-
1'áisával tragikusan végz ődött mindaz, 
amit táimogattunk, amiben mindany-
nyian hittünk, amit .helyesen ítélt meg 
a világg kommunista és szocialista párt- 
jainak többsége. 

Már a varsói tanácskozás olyan han-
gulatot váltott ki., mint annak .idejgén a 
müncheni diktátum. Nem ,hittük, hagy 
lehetséges ,a történelem ilyen tragikus 
megismétlődése. S csakugyan, nem is 
besz!élhetii.n!k teljes azonosságról. Ami 
Münohenben történt, mindannyiunk 
számára tragédiát jelentett. Amit most 
г lúnk át, az tragikomikus színezet ű . 
Mert tudott dolog, hogy szociali~!cn:ust 
akartunk a .jelenben, :va;liban emberi, 
humánus, demokratikus !és mindenek-
előtt népi szocializmust, respektá.lva 
minden .más niéip jogát, szuveren'itásá't 
És sajátságait. S hogy mégis ilyen vég 
következett  be,  ez nemcsak a szocia-
lizmusnák, hanem magának a humá-
numnak is kudarcát jelenti. 

Nézzük a ,kezdetet. 1967-ben Práigá-
ban tartották a csehszlovák írók kong-
resszusát. Az előző  kongresszusok szá-
mos kellemetlen tapasztalata után a 
csehszlovák kultúrközv!élemény nem 
sok jót v гt .a kongresszustól. Azonban 
valami váratlan történt — Vaculk, 
Kundera, Klima és .más irodalmárok 
mindjárt az első  napon jelentős, filo-
zófiai és erkölcsi szempontból figye-
kemremv }tó ,beszédeket tartottak, ame-
lyekben felhívták az ,írókongresszust — 
valójgában pedig regész közvél:eeményün-
ket  —,  hogy gondolkozzék el húszéves 
fej ібdјёѕйnkг&І. Jusson el a felismeré-
s g, hogy az elmúlt 20 gév a sajátságos 
népé és emberi értékeink állandó fo-
gyatkozasát jelentette. 

A kongresszusról önök, Jugoszlá,viá- 

ban, ,biztosan tájé+kazádtak ;annak ide-
jén. Ezért sbvidsn csak ennyit: a kong-
resszus két csoportra oszlctt. A dogma-
tikus pást-csopor:tok, a KB delegátusai 
(Hendryh és hasonlók) sért ődötten és 
fenyegetózv:e hagyták el a kongresz-
szust, amely .folytatta munkáját. S ek-
kor jdtte!k az adrninisztrat v intézke-
dések (az Írószövetség lapjának .betil-
tása, pártbünteté ѕek stb.). Csak Dub-
ček tárt-szá'rn убnak és hiveinek kö-
szönve téhették jóvá ezeket a hibákat, 
miközben hihetetlenül szabad nyolc 
hónapot éltünk meg. 

Gondolja el, kedves olvasó, mit je-
lentett a 20 révi szellemi terror, jog-
talanság, a ngpk és egyedi individua-
ditás fokozatos elsorvadása után e cen-
zúra nélküli időszak, mely hihetetlen 
dolgokat hozott felszínre Novotny 
uralma idejé!bü!1. 
A csehszlovák újs бgí:rák becsületes, 

nehéz •és !kockázatos t еvné!kenysége szá-
mos jelentős cikkben, gazdasági, jogi 
és kulturális ,tanulmányban, elemzés-
ben, valamint tv-riportban nyilvánuló 
meg. Több tárgyilagos, szépítgetést ő l 
mentes népgazdasági előadást hallhat-
tunk dr. Ito Šiktől, a kormány alel-
nökétől. Megértük azt is„ hagy a nem 
komlpronтittált jogászok a televízióban 
olyan fájó íkérdlést is felelevenítettek, 
mint a szocialista „törvényesség". A 
televízió egy sorozat autentikus ripor-
tot és beѕzédgetést sugárzott az egy-
kori, ma smár rehabilitált, politikai 
foglyokkal. Húsz .év után világosahb іá 
vált számurnkra T. G. Masaryk fianak, 
Jan Masaryk 'külügyminiszternek rej-
télyes „öngyilkossága" is. Szörny ű  do-
kumentumok és bizonyítékok voltak 
ezek, de  mié:gsem ingatták meg a cseh-
szlovák nép .erkölcsi erejét, nem vették 
el egy jobb, humánusabb szocializmus 
lehetőséggé е  vetett hitét. 

Egy ilyen szocializ!rnus megv.alásíltá-
sát tűzték ki célul a nép vádasztottjak, 
DubčeКék, a kormány, ezt a célt szol-
gáltá!k a legjobb közgazdászok, jagá-
szok iéе  má!s szakértdk, s ezzel acéllal 
egyesült, szilárdabban mint bármikor, 
Csehszlovákia rnindklt népe, a nem-
zetiséggíekkel együtt. 

Annak !megértéséhez, hogyan teremt-
hette :meg a 'kormány, a :parlament, a 
kommunista gpárt oly rövid i'd ő  alzatit a 
szocializmus :csehszlovúkiai úi koncep-
eiáj!át, tudni kell azt, hogy Dubček 
pártvezetőségében nemcsak a munkás-
osztály bízott !meg feltétlenül, az az 
osztály, milynek nevében azelőtt annyi 
rosszat .és jogtalanságot követtek el, 
hanem az értelmilsiégek, földm űvesek, 
kataniák és fiatalok is. Mindannyian 
meg akarták mutatni a világnak de 
talán leginkább önmaguknak —, hogy 
kis nemzetnek lenni nem jelent eleve 
szégyent бs tragédiát, ők a nagyhatal-
mak vetélkedéзének (közepette is ké-
pesek ibiztositani gazdasági, kulturális 
és erkölcsi .fennmaradá'su:kit. 

Erről a problémáról, dilem!rnáról be-
ezél't a múlt :évi :prágai írókongrec9zu-
son Milan Kundera, a Tréfa c. jelentős 
regény szerzője. Meg akarta mutatni, 
Vaculikkal együtt, miben rejlik ,az  em-
beri történelem legszebb ideáinak ösz-
!szeroppanása. Az individuum, a non-
konformista nézöpontjgáró'1 .mutatott rá 
— ;akárcsak Szolzsenyicin hogy 
ott, ahol az erőszak a nИi és egyedi 
individualitás letiprására törekszik, ott 
nem lehet szó humankzmusról, bane 
minden puszta „tréfává" válilk. 

katona pár;atlan tisztasággal vezetett 
kdizdelmét, felvéteilezőjét .stb. 

Már említettem, •a fiatal sovány hós, 
Švej!k távoli, kései rokona az, and 1 á-
rom filuniinkhen köözös. Amikor a cseh 
mentahtás, magatanos, kultúra, szel-
lem lényegét szeretném legalább meg-
közelítáen meghatároznц, jám:agam is e 
+kis hősökhöz hasondáan elmélkedem. 

Farma,n :legénykéje egy szel!lemesen 
komikus jelenet után sehogyan .sem 
sikerül úgy lelhúznia !az ;ablakred őnyt, 
hogy .az kin is maradjon, !ahogy .a .sö-
tétyen visszafordul, a red őny, fényt 
vetve póreségére, mindig felugrik) Pi-
casso gitárj•árái tart ártatlanságában 
gyönyörű  előiadást a szintén meztelen 
szőkeségnek. Ennek 'a r:észletne!k Ia meg-
fedelбјét Kаehynánál is !megtaláljuk. 
Kis іkаtеn ја  Ia tavolk hamangszából a 
háború belejezését v ёіІі  ;kihalbard és 
gyorsan felmondja is tёгtёnеІіmі  d,eckét, 
felsorolja +a :háboríuk befejezésének dá-
tumai:t és inuegá'll!apítj a, :ezen a napon 
még .egy háibarú sem fejezödött  be...  
Mind is ekét hírben ars poétkca jelle-
güek e „leckék". 

Úgy (kellene írni is c ~ehekгőd, .a cseh 
nemzeti hő  ről, ahogy Unamuno írt a 
ѕpanyalakrál, Don Quijote=ról, nem 'is 
Don Quijote-ről, a nii esetünkben 
S!andho Pa!nzáród. (Először is, mind a 
kettőt Huszból vezetve le, ki kellene 
mutatni, mi a ,közös Kafka hőseiben és 
Švejkben,) Gonosarav Saneho Panza 
távoli, intellektuális rokonaiként Ham-
letot jedбli meg. Ezek az erőltetettnek 
tíúnhető  összevonások, össze!hason:lítá-
sok, az én deckém, filmjeink szeQlemé-
ben, nem :is filmjeink, a Gesannm:t-
kunstwerk szellemiben. Mert !a ma!kro-
szinpadon ezekben a napokban Dub ček 
sápadt profilja engemet állandóan a 
dán királyfira іеmјІјёКеztеtеtt. Különösen 
akkor !értjük .meg Fezt ;az +ócs лehasanli-
tást, ha elfogadjuk Plaszternák Hamlet-
értegbmge!zÉset: „Hamlet nini ,az gakarat-
gyöngeség, hanem !a kötelességgtuclat és 
a lemio!ndás drámáj ,a." A lemondás drá-
mája ... Ha :lenne időnk sírásom nem 
lenne gyors, alkalmi imás, !érdekeгnek 
mutatkozna összevetni ia lent idézett 
Thomas Mann- .es Neumann-definíció-
kat Raszternákéval: egyr ől van szó! A 
lény.egg valahol itat гejtőzik. 

Mennyi szeldemességgе1, humorral 
színeződik már most az e:ls ő  napokban 
ez a dráma, ez .a tragédia..Elég ha csak 
a feliratokat, iparolókat, .rajzokat néz-
ziik. Vagy az az eset gamikor megfordí-
tották az útteleket !és ilítolag egy len-
gyel .egységi visszament: saját hazájába 
vonult ebe. Mkloš nagyapja, a gtankokat 
hipnotizáló .Lukáš jut eszünkbe. És ga 
vég "ere hagytam ga számomra legszkm-
patikusabgb. ,begknkálbb a csehekre je1-
lemzb gesztust: a fiatalok a fegyverek 
helyett tollkéseiket szclgádtatják be .a 
szovjet katonai hatáságuknak. 

Szelle¢nesség, kultúra nélkül elkép-
zelhetetlen az Ilyen fegyelem. 

Ám is legenda tud Sancho Panza tra-
gédiáj!árál is. Don Quijote halála után, 
cianеho Panza hinni kezd !gazdája rög-
eszméilben és kopját ragad, hagy ő  is 
megrohamozza Ia széima đnvokat, ga mai 
sžélnvalmokat, „ga lgokomativokat, .a di-
namákat, .a gépfegyvereiket". Tehát, 
ahogy mondottuk, a mi esetünkben is-
mét csak: HUSZ. 

Hwbička forgalmista Menzel filmj!é-
nek utolsó j eleneté!bem, ;az óriási rob-
banás láttán, a detoná:ió szelét ő l :so-
dorva, őri1ж  nevetésbe kezd — mattánik 
nevető  v!adálbatává lesz... 

TOLNAI Ottó 



(viszontválasz 
bányai jánosnak*) 

19 

varga zoltán 

  

1. FLASH GORDON 
ÉS AZ GREG HüLGY 

Tévesen idéztem. Táj és savanyűleves 
c. írásomban „teljesen gyökértelen tette-
tés irodalma" helyett „teljesen gyökérte 
len kitalálás irodalmát" írtam, s ez való-
ban súlyos melléfogás, amiért nem is győ-
zök elég szemrehányást tenni magamnak, 
különösen azért, mert ennek következmé-
nyeként, hogy a kérdéses meghatározás 
rosszul ragadt meg emlékezetemben, 
mindvégig a kitalálás védelmében hada-
koztam, vagyis nem oda céloztam, ahová 
kellett volna, s ezen a súlyos baklövésen 
lényegében még az sem enyhít semmit, 
hogy az idézetet tartalmazó írásban (Táj 
és ember II. 1`Jj Symposion 26-27. sz.) 
egyébként szerepel a „kitalálás" kifejezés 
is „vérszegény kitalálás" összetételben. 
Ezek után mi sem lenne természetesebb. 
minthogy helyrehozva tévedésemet, a ki-
találás helyett a tettetés fogalmát vegyem 
célba. Ezt is megteszem majd, egyel őre 
azonban célravezet őbbnek érzem, ha egy 
ideig még a kitalálás irodalma mellett 
maradok, s azzal foglalkozom, amit Bá-
nyai János a fantasztikus irodalomról 
mondott. 

Bányai magabiztosan kijelenti, hogy a 
fantasztikumot nem tudom megkülönböz-
tetni a „Flash Gordon-típusú fantaszti-
kumtól", s buzgalmában, hogy Végel 
László James Bondjához hozzáadja a ma-
ga Flash Gordonját, nem veszi észre, hogy 
önmagával kerül ellentmondásba. Meg-
feledkezik egy korábbi megállapításáról: 
„A második nem elégedett meg az jntéz-
mény kitalálásával", írja regényemr ől 
(Táj és ember II.) .„ ... hanem f őként csak 
lehetőségnek használta fel arra, hogy fel-
tehessen néhány izgató kérdést", s ezzel 
már meg is határozta, .miben tér el az 
irodalmi igényű  fantasztikum a „Flash 
Gordon-tipusú" fantasztikumtól. Mert va-
lójában ebben tér el, abban, hogy nem 
öncélú, szerepe nem merül ki a puszta 
szórakoztatásban, az izgalomkeltésben, ha-
nem magasabbrendű  funkciót kap, azt a 
feladatot, hogy megláttasson valamit az 

• Bányai János: Táj és ember III., 
TIj symposion 31-32. 

emberi valóságból, az emberek egymás-
közti viszonyából, s vizsgálat tárgyává 
tegye az embert. A méregkever őben tehát 
van ilyen funkciója a fantasztikumnak —
ezt Bányai is elismeri márpedig ha 
nem tudok különbséget tenni a kétféle 
fantasztikum között, akkor hogyan voltam 
képes a fantasztikumot ezzel a számára 
irodalmi műben egyedül létjogosultságot 
biztosító funkcióval felruházni? Más kü-
lönbség viszont nincs: egyetlen érv sem 
szól amellett, hogy a fantasztikus ponyva 
bármelyik kelléke is ne nemesedhetne 
irodalommá, ha történetesen ilyen funk-
ció hordozójává válik, noha önmagában ez 
persze nem elég ehhez. Idevágó példával 
éppen a közelmúltban találkozhattunk: a 
Jugoszláv Televízió nemrég egy amerikai 
szerző  tv-játékát sugározta (Bányai talán 
megbocsátja nekem, hogy sem a szerz ő  
nevét, sem a mű  címét nem tudom fel-
idézni), s ebben aztán volt minden: repü-
lőtányér, időgép, gondolatolvasás (tehát 
csupa Flash Gordon-i elem), ám ennek 
ellenére mégsem lehetett a darabot egé-
szen kitessékelni az irodalomból, mégpe-
dig azért nem, mert a szerző  a fantaszti-
kumnak ezeket az elemeit a szatíra cél-
jaira használta fel. Egyébként pedig, hol 
találja meg Bányai ezeket a kellékeket 
A méregkeverőben vagy akármelyik más 
írásomban? 

Bányai azonban tulajdonkeppen nem is 
ezt kéri tőlem számon, amikor Flash Gor-
dont emlegeti, hanem — nyilván mert az 
ilyenfajta ponyvában szó sincs semmiféle 
emberábrázolásról — alakjaim vérsze-
génységének, élettelenségének bizonygatá-
sára használja fel. Kétségbe vonja állítá-
somat, hogy a fantasztikus .irodalom fo-
galomkörébe sorolható művek „szereplő i 
többnyire nem igazán hús-vér emberek, 
inkább különböző  emberi magatartások 
absztrakt megtestesítői", majd azt sejtet-
ve, hogy Kafkára, Dürrenmattra, Max 
Frischre ugyan hiába hivatkozom, képte-
lennek minősít rá, hogy Josef K.-ban 
megláss9m az embert. Nos, rendben van, 
Josef K. (vagy akár K., a földmér ő , aki 
voltaképpen azonos Josef K.-val) csak-
ugyan „minden mozdulatával, minden 
gondolatával és fájdalmával..." stb. 
„egyes ember", csakhogy a Pernek vagy 
a Kastélynak nemcsak f őhőse van, hanem 
mellékalakjai is, 'méghozzá egész légiója  

vonul fel e regényekben a mellékalakok-
nak, s őket már nem lehet ilyen egyértel-
műen valóságos embereknek minősíteni. 
Külső  megjelenésükben egyénítettek 
ugyan, mégis inkább fantomok, egy lidér-
ces vízió szörnyei. Legélesebben ez akkor 
tűnik ki, ha az író megszólaltatja őket. 
Bírák, ügyvédek, falusi elöljárók, csapos-
lányok, küldöncök stb, valamennyien 
egyformán beszélnek, ugyanazokat a lát-
szólag színtelen szavakat és mondatokat 
használják, véget nem ér ő  tirádákba kez-
denek, látszólag okosan fejtegetnek vala-
mit, ám valójában semmit sem tudnak, 
akárcsak a főhős, semmit sem értenek az 
őket körülvevő  világból, és éppen ezért 
valójában semmit sem mondanak. Tuda-
tos törekvése ez az írónak, Kafka tolla 
alatt nem véletlenül alakulhattak ki ezek 
a mindent maguk alá temető  szózuhata-
gok. Kafka jórészt ezeknek segítségével 
teremtette meg a maga kísértetiesen re-
ménytelen s egyúttal vérfagyasztó hu-
morral telített világát. Azáltal, hogy fan-
tomokat szerepeltet! A méregkever ő  alak-
jainak, noha nem ennyire fantomszer űek. 
szintén jellemz ő  vonásuk ez a beszéd-
modorban megnyilvánuló egyformaság, 
azzal a különbséggel, hogy én inkább pa-
radoxonszerű  reflexiókba igyekszem sűrí-
teni mondanivalójukat, s kicsit ironikus 
retorikával, szándékosan teátrálisan be-
széltetem őket, vagyis a mondanivaló ki-
fejezése érdekében lemondok arról az 
élettel telítő  hatásról, amit az egyénített 
beszédmodor kölcsönözhetne nekik, ami-
ből kifolyólag aztán az is meglehet, hogy 
a kelleténél kissé halványabbra, mere-
vebbre sikerültek. Mindenekel őtt tehát 
Kafkára és erre gondolva írtam le a fent 
idézett mondatot (bár az általam példa-
ként felhozott művek egyik-másikára 
szintén vonatkoztatható), amit Bányai 
félreért. Félreérti, mert nem veszi figye-
lembe megszorításomat („többnyire"), s az 
egészet úgy értelmezi, mintha a fantasz-
tikus művek esetében a papírfigurákat 
egyenesen követelményként állítanám fel, 
szerzőiktől marionetteket kérnék számon 
(mellesleg szólva: a marionett is lehet 
kifejezőeszköz), sőt továbbmegy és az 
ember absztrakt példázatokká való leala-
csonyításáról példálódzik. Odáig megy eb-
ben, hogy más helyütt még az „ember" 
szónak „savanyúleves” szóval való helyet- 
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tesítéséb ől is az ember lealacsonyítására 
következtet, De .hát csakugyan! Micsoda 
megalázása ez az embernek! Ezért aztán 
valóban pirulnom kell! Hiszen Bányai 
nyilván úgysem hinné el nekem, hogy 
amennyiben írásának valamilyen oknál 
fogva a „Táj és biliárdgolyó" címet adja, 
úgy a savanyúleves a biliárdgolyó helyére 
került volna... De újra komolyra fordít-
va aszót; mi lealacsonyító van abban, ha 
az embert vizsgálat tárgyává tesszük, s 
ennek érdekében egyes tulajdonságaira 
nem fordítunk figyelmet, vagyis az em-
ber egyes tulajdonságait vagy egy bizo-
nyos magatartását legjellemzőbb vonásaik 
alapján absztraháljuk? Ilyen alapon akár 
az orvostudományt vagy a társadalom-
tudományok bármelyikét is az ember le-
alacsonyításának vádjával illethetnénk. 
Persze a művészet; az irodalom nem tu-
domany, s így nem is lehet vele azonos 
szempontok alapján szemlélni. De hát, 
mint mondottam, s mint ahogy Bányai is 
rájöhetett volna, ilyenfajta követelmény-
ről nem tettem említést, hanem egyfajta 
szükségszer ű  eredményre gondoltam. 

Nagyon érdekes megállapításokat tehe-
tünk ezzel kapcsolatban, ha olyan írók 
életművére vetünk egy-két pillantást, 
akik mind a realisztikus, mind pedig a 
fantasztikus irodalom kategóriáján belül 
alkottak műveket. Déry Tibor G. A. úr 
X-ben c. regényének alakjairól igazán nem 
állíthatjuk, hogy ne lennének hús-vér 
emberek, s nélkülöznék a plaszticitást, de 
olyan felejthetetlen figurákat, mint 
Krausz Évi, Wavra professzor, Rózsáné, 
Köpe Bálint, Dr. Farkas Zénó, Nagy Jú-
lia, mégsem találhatunk benne, s ennek 
(hacsak nem azt a nevetséges állítást koc-
káztatjuk meg, hogy Déry írói vénája 
apadóban van) csak egy oka lehet: X vá-
ros polgárainak nincs annyi lehetőségük 
rá, hogy maradéktalanul emberként m u . 
tatkozzanak meg, a mesterséges környe-
zet, ahová alkotójuk belehelyezte őket, 
ezt lehetetlénné tette számukra. Mert 
képtelenség lenne a feltevés, hogy az em-
ber valóságos közegéb ől kiszakítva cson-
kítatlan maradhasson. Valamely regény-
alak színére környezete is hatással van, 
s emberi mivolta jobban megmutatkozhat, 
ha lehetősége nyílik valóságos emberként 
viselkedni és cselekedni, s ezt csakis a 
valóságos, nem mesterséges környezet te-
heti lehetővé számára. Úgy .hiszem, aki 
fantasztikus művet kísérel meg írni, an-
nak számolnia kell azzal, hogy alakjai 
vérszegényebbek lesznek (s azzal is, hogy 
akinek kevese van, még kevesebbje ma-
rad), mint más célkitűzés esetén lenné-
nek. Én legalábbis számoltam ezzel, de 
ugyanakkor azzal is tisztában voltam, 
hogy az ilyen jellegű  irodalom esetében 
nem ez a perdöntő  szempont, hanem az, 
amit a fantasztikum a mindennapi való-
ságnál jobban megvilágíthat. Erre gon-
doltam tehát, amikor „különböz ő  emberi 
magatartások absztrakt megtestesít őiről" 
beszéltem, és semmiképpen sem arra, 
hogy a regény- vagy drámaszerepl ők 
szántszándékkal való csökevényessé sor-
vasztása elengedhetetlenül szükséges len-
ne. ÍTgy hiszem, így már eléggé világos 
voltam. 

Persze Bányai nem hajlandó elismerni. 
hogy fantasztikus parabola elősorban a 
mondanivaló, az „üzenet" kifejezéséért 
születik meg (persze ezért születik meg 
sok más kategóriába tartozó m ű  is, ám 
a mondanivaló sehol sem tölt be olyan 
központi szerepet, mint éppen a parabo-
1aban), s kétségbe vonja eljárásom he- 
lyességét, amikor — mindenekelőtt a rö-» 
vidség kedvéért — egyes művek monda-
nivalóját pár szóra redukálva igyekszem 
megjelölni. Major Nándor regényér ő l 
szólva kifejti, hogy a regény azért jq. 
mert tétele „nem kényszeríti semmire 
sem a regény hőseit közvetlenül..." Úgy 
vélem a tétel és a mű , illetőleg a hősök 
közötti kapcsolat lehet közvetlenebb és 
közvetettebb, 'ám ez aligha lehet érték-
mérő. Na de nézzünk inkább azok közül 
a művek közül valamit, amelyeket előző  
írásomban a magam igazolására említet-
tem. Vegyük talán az Öreg hölgyet, amit  

válaszában Bányai .is említ. Kifogásolja, 
hogy a mű  mondanivalóját röviden a 
„kollektív bűn" kategóriájában jelölöm 
meg, s szememre veti, hogy teljesen meg-
feledkezem „a mű  egyedülálló hangulatá-
ról, esztétikumáról és els ősorban arról, 
hogy nem a ,kollektív bűn' tétele .miatt 
olyan az öreg hölgy amilyen, hanem az 
öreg hölgy embervoltából következ ően 
láttatja Dürrenmatt — másodlagosan (ki-
emelés tőlem) és esztétikai kritériumokon 
kívül — a ,kollektív bűnt'." Érvelésének 
első  részével kapcsolatban ugyan feltehet-
ném a kérdést, honnan tudja Bányai, 
hogy megfeledkezem az öreg hölgy em-
beri vonásairól, hiszen írásomban éppen 
csak érintem a darabot, ám ez mellékes: 
Sokkal fontosabb kimondani, hogy Bá-
nyai téved, amikor azt állítja, a tétel sze-
repe itt másodlagos. „Esztétikai kritériu-
mokon kívüli" ugyan, de mindenképpen 
elsődleges. Mert nagyon is a ;,kollektív 
bűn" felmutatása készteti az öreg hölgyet 
arra, hogy azt a szerepet játssza el a da-
rabban, amit eljátszik (ez nem úgy ér-
tendő, hogy mint a darab szerepl őjének 
ez a szándéka, ezért kívánja megöletni 
Ilt), vagyis a tétel itt aztán csakugyan 
közvetlen cselekvésre késztéti a szerepl őt, 
sőt az egész cselekmény a tételért létezik. 
Altala láttatja a szerz ő  azt, amit röviden, 
másĐk után, a „kollektív b űn" kategóriá-
jában fogtam össze: érdek és etikai ma-
gatartás összefüggését, a tömeg önhipo-
krízisét, ami nagyszerűen mutatkozik 
meg abban, hogy Güllen város polgárai 
először felhárobodottan utasítják vissza 
az öreg hölgy ajánlatát, kiállnak Il me1- 
lett, rég elavultnak érzik a szatócs vétkét, 
később azonban, ahogy a darab el őre-
halad, mindinkább bűnösnek tartják (s 
„őszintén" annak is érzik), hagy végül az-
tán úgy véljék, megérdemli a sorsát. Ez 
az a nehezen megragadható valóság, ami-
ről Bányai nem tudja, hol keresse „a csil-
lagok között vagy a mélyrétegekben", s 
ami a mindennapok valóságában vagy a 
történelemben annyira összetetten jelent-
kezik, hogy művészileg csakis egy para-
bolikus mű  fényében mutatható meg iga-
zán. Ezt a fajta valóságot ábrázolja min-
denekelőtt Dürrenmatt, erre szolgálnak a 
mű  groteszk, valószínűtlen, sőt lehetetlen 
elemei. Ha nem ezt akarta volna, semmi 
szüksége sem lett volna rá, hogy a fan-
tasztikus parabola eszközeihez nyúljon. 
Írhatott volna realista drámát egy elcsá-
bított és elhagyott lány kései .patologikus 
bosszújáról (ha ugyan fel lehet tenni, 
hogy ilyesmi egyáltalán megtörténhet), s 
valószínűleg sokkal inkább valóságos em-
berként mutathatta volna meg az öreg 
hölgyet, ám ez esetben a darab aligha le-
hetett volna több nem túl érdekes egyéni 
tragédiánál vagy inkább rémtörténetnél. 
Hogy ennek ellenére az öreg hölgynek 
vannak emberi vonásai, hogy — miként 
Németh László írja — „elég szörnyeteg, 
hogy a társadalmon kívül tudjon élni s 
cselekedni", mégis „elég humora van, hogy 
a nézőhöz is elég közel kerüljön", az per-
sze nem elhanyagolható tényez ő , mert ez 
tölti meg élettel a darabot, ebben mutat-
koznak meg legtisztábban a mű  esztétikai 
kvalitásai. Csakhogy ezek a kvalitások 
szintén a mondanivalónak vannak alá-
rendelve: az a 'szerepük, hogy a lehetet-
lent, mint történetet és ezen át a mon-
danivalót, mint valóságot elhitessék illet-
ve megláttassák. Allításom igazolására 
különben szólhatnék még Brecht tételes 
drámáiról is, amelyekkel kapcsolatban 
ugyanezt mondhatnám el a h ősök és a té-
tel egymáshoz való viszonyáról; a rövid-
ség kedvéért azonban csak arra emlékez-
tetek, hogy Dürrenmatt drámaírói mun-
kássága semmiesetre sem képzelhet ő  el 
Brecht színháza és egész írói opusa nél-
kül. 

Ezzel aztán lényegében arra is választ 
kaptunk, lehetséges-e vagy szükséges-e 
megfejteni, „lefordítani" a fantasztikus 
irodalmi művet. Bányai azonban rosszul 
értelmezi, amit az utalásokról mondtam 
(noha megengedem: az „utalás" kifejezés 
nem volt a legszerencsésebb), s azonosít-
ja az utalást a „lefordítással", a magya- 

rázattal. Nos utalások alatt én csak afféle 
reflexiókat értettem, filozofikus telített-
ségű  gondolatokat, amelyekkel a szerző  
mintegy azt érezteti az olvasóval vagy 
nézővel, hagy amit olvas vagy lát, több 
csupán érdekes történetnél, s ezzel arra 
serkenti, hogy maga keresse a megfejtést. 
Sartre megállapítása viszont, miszerint a 
fantasztikus irodalmat meg kell hagyni 
eredeti állapotában, különben attól foszt-
juk meg, ami művészi alkotássá teszi, 
csakis abban a formában tekinthet ő  ér 
vényesnek, hogy maga a mű  nem tartal-
mazhatja a magyarázatot is. Sartre is így 
gondolhatta ezt, mert ellenkez ő  esetben 
éppen az angazsáltság sartre-i koncepció-
ját tenné kérdésessé: hogyan lehetne el-
kötelezett egy fantasztikus m ű, ha nem 
lehetne (vagy szabadna) megmagyarázni, 
mit fejez ki, mi mellett vagy ellen foglal 
állást. A művön kívüli magyarázat pedig 
már semmiképpen sem foszthatja meg a 
művet varázsától, akkor sem, ha ez eset-
leg magától a szerzőtől származik. Egy 
mű  értékeit vagy fogyatékosságait csakis 
az jelentheti, ami benne van. A kritika 
pedig éppenséggel nem mondhat le a 
megfejtésről, a „lefordításról", különben 
képtelen lenne megkülönböztetni a való-
ságos parabolikus-fantasztikus alkotást a 
szemfényvesztést ől, az üres halandzsától. 
Bányai gyakorlata is alátámasztja ezt az 
állítást: Tolnai kisregényét két ízben is 
„lefordítja" (Táj és ember II. és III.). Ami 
pedig a magam gyakorlatát illeti, nem 
hiszem, hogy Bányai meg tudná nevezni 
bármelyik írásomat is, amely egyben an-
nak magyarázatát is tartalmazza. 

2. SLITVA ÉS AMALGAMIA 
„Niels Nielsen is értelmiségi, ő  is szem-

befordul a zsarnoksággal, s őt forradalom-
ra szít, de alapvet ő  emberi tevékenységé-
hez, létezésének esszenciájához nincs 
szüksége újabb ,kitalálásokra', hanem  61-
ni tud azzal a lehet őséggel, amit emberi 
mivolta nyújt neki", írja Bányai, s ezzel 
elárulja, amit kezdett ől fogva sejtettem: 
nem sikerült megközelítenie A méregke-
verőt, nem volt képes a lényegébe hatol-
ni. Párhuzamát a Bankett Blitvában és A 
méregkeverő  között nyilván abból kiin-
dulva vonja meg, hagy Blitva is, Amal-
gámia is, kitalált ország, s hallgatólago-
san felteszi, hogy szerepük is azonos, no-
ha valójában lényegesen eltérnek egymás-
tól. Blitvát Krleža azért teremtette meg, 
hogy általa a kelet-európai-balkáni táj-
egység, az itt él ő  népek sorskérdéseinek 
és átkos történelmi örökségének szintézi-
sét hozhassa létre, míg én Amalgámiát 
egészen másért találtam ki. Ha a két re-
gény szerkezeti felépítését összevetjük, 
rögtön láthatjuk, hogy a Blitvai Köztár-
sasag sokkal súlyosabb terhek hordozója, 
mint Amalgámia. A méregkever őben vi-
szont ezeket a terheket nem Amalgámia, 
hanem a juszticin, a csodaszer viseli, ez 
ez első  számú kitalálás, ez tölti be a lát-
tató és leleplező  szerepét, ez az alapötlet, 
ha ez nem jut eszembe, meg sem írom a 
regényt. Amalgámia szerepe viszont alá-
rendeltebb, lényegében azért volt csak rá 
szükségem, hogy a csodaszer számára te-
ret biztosítsak, helyet, ahol kifejtheti ha-
tását, ami persze nem jelenti azt, hogy 
nem aknázhattam volna ki jobban is azo-
kat a lehetőségeket, melyeket egy ilyen 
képzeletbeli ország magában rejt, s való-
ban úgy is hiszem, hogy e téren sokat 
mulasztottam, valószínűleg többet is, mint 
az emberábrázolás terén, ez azonban más 
kérdés. A lényeg az, hogy Bányai téved, 
amikor „újabb" kitalálásokról beszél (ez-
alatt csakis a csodaszert és a vele össze-
függő  dolgokat értheti), mert éppen amit 
újabbnak nevez, az az els ő  számú kitalá-
lás (időben is előbb született meg, de a 
kritikust ez nem érdekelheti), és a legna-
gyabb horderejű. Alapvető  tévedéš ez, 
aminek semmiképpen sem lett volna sza-
bad megesnie, s meggyőződésem, Bányai 
el is kerülhette volna, ha rászánja magát, 
hogy komolyabban szemügyre vegye a 
regényt. A Bankett. Blitvában és A mé-
regkeverő  közötti párhuzam tehát felüle-
tes, hibás, mert a két regény külszíni je- 
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gyein alapul: a két -regénynek valójában 
csak annyi köze van egymáshoz, hogy 
mindkettő  képzeletbeli országban játszó-
diik, céljaikat. tekintve azonban alapjában 
térngk el egymástól. A Bankett Blitvában 
valójában nem is fantasztikus regény, 
éppen csak kerete kitalált, amelyben az 
események lejátszódnak, A méregkever ő  
viszont az: játék egy lehet őséggel, felte-
vés, hogy mi lenne, ha... És csakis en-
nek `alapján szemlélhet ő . 

Hasonló a helyzet a Niels Nielsen és 
dr.. Salvatóre közötti összehasónlítassal 
is, mivel a két regényalak is alapvet ő  
beállításában tér el egymástól. Niels Niel-
sen eleve; alkatánál fogva forradalmár 
és hős, míg Salvatore csak szaktudós; aki 
csak miután lehet őségeit felismeri, válik 
fokozatosan hőssé, s emellett, mivel pá-
lyája kifut a regényb ől, még az sem egé-
szen bizonyos, hogy hősként végzi. Hogy 
dr. Nielsen összehasonlithatatlanul ma-
radéktalanabb megvalósulása egy írói 
szándéknak, mint dr. Salvatore, arról, ügy 
hiszem, szükségtelen vitázni. Ám ennek 
ellenére, ha Bányai kissé több türelem- 
mel' jária körül Salvatorét, bizonyára ta-
lál benne egy-két emberi vonást, s talál 
a regény más szereplőiben is, mint ahogy 
a regény valóságos hibáit is jobban, fel-
fedhette volna, ha nem akar mindenáron 
hibákat találni benne. A legf őbb hiba 
Bányai hozzáállásában van. Major Nán-
dor regényéről szólva megjegyzi, ,hogy 
sokkal élesebben bírálta, mert „sokkal 
többet bír el", amit nem is szándékozok 
kétségbe vonni. Csakhogy az enyémet 
egyáltalán nem bírálta. Ki sem próbálta 
ellénállását; mindössze megjegyzéseket 
tett rá, amelyeket semmivel sem támasz-
tett alá. 

3. TÁJ ÉS ,PARABOLA  
„Mindaz, amit Varga Zoltán az iroda-

lom táj- és nemzeti jellegér ől mond" írja 
Bányai, „a naivságig leegyszerűsített. 
Alapvető  koncepciója az, hogy az iroda-
lomnak (kiemelés t őlem) nincs is táj- il-
letve nemzeti jellege, vagy ha van, akkor, 
véleménye szerint, tizedrangú." Szó] 
ugyan arról is, hogy én els ősorban a pa-
rabolikus-fantaszikus irodalmat tartom 
kozmopolitának, jórészt azonban úgy ér-
vel, mintha ezt a megállapítást az iroda-
lom egészére vonatkoztatva tettem volna. 
Kénytelen vagyok tehát leszögezni: nem 
állítottam azt, .hogy semmiféle irodalom-
nak. nincs táj- illetve nemzeti jellege, 
csak azt, hogy létezhet és létezik ilyen 
irodalom is (!), s hogy a parabolikus-fan-
tasztikus irodalom többnyire ilyen. Ha 
Bányai ezt nem érti félre (illetve nem 
érvel úgy, mintha félreértette volna), 
nyilván nem jut eszébe Faulknerra hivat-
kozni vagy Krleža Zászlók c. regényére. 
Amikor ugyanis ezt teszi, nyitott kapukat 
dönget. 

Tisztában vagyok tehát azzal, hogy a 
táj- éš nemzeti jelleg az irodalmi művek, 
sőt a világirodalom csúcsait jelent ő  alko-
tások .túlnyomó többségében nagyon is 
jelen van, s hogy ez alapjában véve nem 
akadálya annak, hogy valamely irodalmi 
mű  valami általánosan emberit is kifejez-
zen, sőt azt sem kívánom tagadni, hogy 
sok esetben éppen ez a táj- és nemzeti 
jelleg az, ami — magas művészi hőfok 
esetén — a művet az egyetemes emberi 
kultúra értékévé teszi, csupán azt állítot-
tarn, s állítom most is, hogy létezhet és 
létezik olyan irodalom is, amely ezt a 
szintet nem a táj- és nemzeti jelleg ilyen 
hőfokon való kifejezésével éri el, amivel 
természetesen nem azt akarom állítani, 
amit Bányai vél kihallani szavaimból, 
hogy tudniillik elég kiküszöbölni egy mű- 
ből minden táj- vagy nemzeti vonatko-
zást, s máris valami művészi szinten meg-
valósult egyetemesen emberit kapónk. 
Ennyi ehhez semmiképpen sem elég, mint 
ahogy nem elég hozzá a hangsúlyozottan 
kiemelt nemzeti vagy tájjelleg sem. Ez 
végső  fokon csakis az esztétikai szint kér-
dese lehet. Sőt talán még abban a nézet- 
ben is . van valami igazság, hogy ennek az 
esztétikai szintnek elérését, a táj- és nem-
zeti elemek mellőzése inkább akadályoz- 

za, mint elősegíti, noha ezt persze nem 
annyira jelenlétének elengedhetetlenül 
szükséges voltával teszi, hanem azáltal, 
hogy a helyi színék, a nemzeti jelleg 
megléte szükség esetén feledtetheti egy 
mű  egyetemes emberi vonatkozásainak 
erőtlenségét vagy éppen hiányát. Emellett 
pedig lehetővé teszi nem újszer ű  vagy új 
szempontból megközelített témák megje-
lenítését is, csökkenti a banalitás veszé-
lyét. " Könnyebben talál utat az ilyen mű  
az olvasóhoz is: a „hazai" olvasó számára 
azért lesz érdekes, mert a maga világá-
nak művészi ábrázolását, a . „külföldi" 
számára pedig azért, mert idegezi, esetleg 
távoli, „egzotikus" világót találhat meg 
benne. Mindez azonban nem teheti kétsé-
gessé sem azt, hogy létežik olyan iroda-
lom, amelyből a taj- és nemzeti sajátos-
ságok hiányoznak, illetve alárendelt sze-
repet játszanak, sem az ilyen irodalom 
létjogosultságát, sem n pedig azt a megálla-
pítást, hogy a "táj- és nemzeti jellegnek 
ez á hiánya illetve alárendelt szerepe leg-
főképpen a parabolikás-fantasztikus iro-
dalom.  sajátja. Bányai is látja ezt, amikor 
elismeri, hogy az effajta irodalomban a 
tájelemek; azaz inkabb a táj által való 
determináltság jelei, rejtetten ;,a hajszál-
csövesség ritka csodája" révén mutatkoz-
nák. Vagyis abból ered ően, hogy az írót 
s műveit, a táj ahol él, mindenképpen ;  
akaratától függetlenül is meghatározza. 
Ebből a szempontból nézve a „hajszál-
csövesség" jelensége — ha következetesen 
szemléljük — valójában nem is „ritka" 
és nem 'is „csoda", hanem szükségszer ű-
ség, minden műben jelen van, akár akar-
ja az író, akár nem. (Maga Bányai is ész-
revehette volna, hogy els ő  írásomban sem 
szándékoztam tagadni a táj determináló 
szerepét, amikor Dürrenmattról, Mrozek-
ről stb. szólok, s csupán azt fejtegettem, 
hogy ez a determináló szerep fordított, 
taszító is lehet, egyes írókat" tágasabb ho-
rizontok felé való orientálódásra késztet-
het. Nem tagadtam tehát az ilyen érte-
lemben vett gyökereket s így Bányai in-
dokolatlanul teszi fel nekem a kérdést: 
„vagy vessük el egészen a művészet szo-
ciológiai vizsgálatát?") Bányai azonban 
ennek természetét kissé mintha helytele-
nül értelmezné: megfeledkezik róla, hogy 
ez már nem eredménye semmiféle tuda-
tos írói törekvésnek, hanem akaratlan és 
kiküszöbölhetetlen járulék, amib ől kifo-
lyólag, nem számonkérni, hanem —
amennyiben fontosságot tulajdonítunk ne-
ki — megkeresni és kimutatni kell. Az 
én írásaimban is jelen kell lennie (hogy 
művészi értelemben „csoda"-e, az persze 
más kérdés) egyszerűen azért, mert a 
bőrömből én sem bújhatok ki. Ha pedig 
ez így van — s így van —, akkor volta-
képp mit is kér tőlem számon Bányai 
János? 
Bárhogyan álljon is azonban e téren a 

helyzet. aligha kell visszavonnom állítá-
somat, hogy a parabolikus-fantasztikus 
irodalom a legnemzetközibb műfaj — nem 
affirmálódási lehet őségei tekintetében, 
ahogy azt Bányai szerint áшtom, hanem 
targya szempontjából —, mivel túlnyomó-
részt az egész emberi világ sorsát érint ő  
problémákat, amint azt az Öreg hölgy 
példáján láthattuk, teljes bonyolultságuk- 
ban nehezen megragadható emberi vi-
szonylatokat és társadalmi folyamatokat 
tesz vizsgálat tárgyává, s mint ilyen, egy-
re nagyobb szerepet kap. Nem új m űfaj 
ugyan (túlhaladná írásom kereteit, ha 
múltjáról is szólnék), de éppen napjaink-
ban, bonyolult és ellentmondásokkal teli 
korunkban emelkedik dönt ő  jelentőségre. 
És teszi ezt mindenekel őtt azért, mert —
noha nemcsak általánosan emberi, nem-
zetek feletti tartalom hordozója lehet, és 
nemcsak ez az irodalom lehet ilyen tar-
talom hordozója .— minden más iroda-
lomnál jobban képes valamely táj vagy 
nemzet sajátos jegyei nélkül egzisztálni. 
Korunk megköveteli az effajta irodalom 
létezését: szinte azt mondhatnám, olyan 
irodalom ez, amit ha nem létezne, ki kel-
lene találni. Aki tagadni kívánja ezt, an-
nak tagadnia kell azt a tényt is, hogy ma 
bolygónk legtávolabbi részei is közelebb  

kerültek, s a jövőben még közelebb ke• 
rühek egymáshoz, és hogy korunkban 
aligha történhet meg valamely politikai 
esemény vagy mehet végbé valamely tör-
ténelmi folyamat anélkül, hogy valami-
Íyen formában az egészre is ne lenne ki- 
hatással. Bányai, Lúkács szavait idézve, 
azt állítja, hogy a semmib ől igyekszem 
megteremteni írásaim világát, és megfe-
ledkezik róla, hogy nemcsak a helyi 
adottságokat lehet valóságnak tekinteni, 
nemcsak a részt, hanem az .egészet is. 
Nem állok egyedül ezzel a felfogással, 
még szűkebb irodalmi világunkban sem. 
Legújabb esszéjében (Nemzeti és univer-
zális az irodalomban, $ld 1967. 11, sz.) 
Major Nándor például a következ őket ír-
ja: „Mintha az utóbbi jó néhány évtized 
integrációs folyamatai, amelyek a munka, 
a gazdagság, a társadalom s egyebek vi-
szonylatában érezhet őbben kifejezésre ju 
tottak,. korunk emberének gondolkodás- 
módjában is az egyedi, különös és álta-
lános relációján az utóbbira terelte volna 
a figyelmet, s mintha ennek az irodalom-
ban is érezhet ő  következményei volná-
nak." 

Bányai azonban éppen az ilyen, els őd-
legessen nemzetek feletti irodalom létjo-
gosultságát tagadja tájunkon. Megenged-
hetőnek tartja a parabolát, de csak akkor 
„ha egzisztenciális emberszemlélete itt fo-
gant", vagyis érveléséb ől az szűrhető  le, 
hog•r csakis abban az esetben hajlandó 
azt elfogadni, ha benne a tájunk által 
determinált ember jut kifejezésre. Fen-
tebb azonban láthattuk, hogy a fantaszti-
kus parabolairodalom éppen legreprezen-
tatívabb alkotásaiban a táj által deter-
minált ember és általában a tájjelleg nem 
játszik ilyen fontos szerepet, vagyis Bá-
nyai szerint is csak „a hajszálcsóvesség 
ritka csodája" folytán van jelen, ami Vi-
szont lényegében nem más puszta szűk- 
ségszerűségnél. Bányai követelménye te-
hát nem elengedhetetlen sajátja az effaj-
ta irodalomnak, ilyen mondanivaló hor-
dozása tehát nálunk éppúgy nem kérhető  
számon, mint a világ bármely más részén. 
Ennek ellenére elvben mégsem vonóm 
kétségbe, hogy a Bányai által vázolt kon-
cepciók alapján is születhetnek értékes 
művek, kérdés azonban, érdemes-e vagy 
még inkább szükséges-e a tájunk által 
determinált emberi-társadalmi szituációt 
parabolává formálni, s nem célszerűbb-e 
a realista irodalom, a közvetlen megjele-
nítés eszközeivel közelíteni hozzá. Nem 
hiszem, hogy válóságunk, illetve valósá-
gunknak az a része, amit a táj határoz 
meg — mégha a „lapos" és sivár" jelz ők 
talán túlzásnak is számítanak —, annyira 
összetett és bonyolult lenne, hogy csakis 
a parabola áttételei segítségével volna 
felmutatható. 

Bányai persze nyilván arra a következ-
tetésre jut majd, hogy mindezt azért állí-
tom, mert „menekülök" a tájról, kérdés 
azonban, diszkriminálható-e ez a „mene-
külés" (és egyáltalán menekülésnek ne-
vezhető-e?), ha annak tudata jegyében 
történik, hogy „... ha egy göröngyöt mos 
el a tenger, Európa lesz kevesebb, épp-
úgy, mintha egy hegyfokot mosna el vagy 
a barátaid házát vagy a te birtokod...". 
Vagy Bányai azt sem lesz hajlandó el-
hinni nekem, hogy bennem csakugyan 
létezik ez a tudat? Azt tartja majd, hogy 
mindez tettetés csupán? 

Elérkeztünk tehát a tettetéshez. „Ha 
pontosan idéz", írja rólam Bányai János, 
„nehezebb dolga lett volna", s ebben 
csakugyan igaza van. Igaza van, mert a 
szónők ebben az „irodalmi" értelmében 
véve, a tettetés fogalma meglehet ősen ho-
mályos és képlékeny, s ezért; ha egyszer 
ráragasztották valakire, ember legyen a 
talpán, aki le tudja vakarni róla..Bányai. 
bár mindkét írásában sokat operal e гё l 
a fogalommal, kísérletet sem tesz rá, ho3 ~ 

közelebbről meghatárózza. Nem kiagзi t 
fogalom ugyan, létezik persze, 'jelenti іі  
életérzés mímelését, az affektálást, az 
utánérzést, a felvett modort, magyarán 
azt, hogy valaki „megjátssza magát". Bá-
nyai is nyilván ilyesmire gondol velem 
kapcsolatban, hiányolja az átélést, az en- 
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nek folytán kialakult bels ő  kényszert, az: 
hogy csakugyan szükségét éreztem kife-
jezni azt, amit „atéltem" (ha valami er ő -
sen foglalkoztatja az ember gondolatait, 
ebben az értelemben szintén átélésnek 
számít), s azt gondolnám, írásaimból, 
mindenekelőtt regényem fogyatékosságai-
ból következtet erre, hiszen gyenge alko-
tásnak tartja A méregkever őt. Joggal ten-
ném ezt, ha egy helyütt meg nem jegyez-
né: „Mindenesetre .elképzelhet ő, hogy 
vannak ,belső  kényszerb ől' fakadt művek, 
amelyek nem tarthatnak igényt érdekl ő-
désünkre", más szóval, nem tekinthetők 
irodalmilag értékesnek, s ebben tökélete-
sen igaza van. A bels ő  kényszer s az írói 
őszinteség tehát nem termel szükségsze-
rűen értékeket, így tehát hiányuk sem je-
lenti szükségképpen az értékek hiányát, 
vagyis az őszinteség (tettetni végül is any-
nyi, mint nem őszintének lenni) hiánya 
vagy megléte nem lehet értékmér ő. Eb-
ből viszont az következik, hogy ez a tétel 
fordítva is igaz: vagyis a min őségből, egy 
mű  értékes vagy értéktelen vóltából nem 
lehet az őszinteség, a belső  kényszer meg-
létére illetve hiányára, utóbbi esetben a 
tettetésre következtetni. Röviden: hogy 
beszélhetünk-e tettetésr ől, az magából a 
műből nem derül ki vagy legalábbis a 
fenti logikai egyenlet alapján nem. Ak-
kor viszont honnan derül ki? Ezek után 
úgy hiszem, nem marad más hátra, mint-
hogy magát Bányait kérdezzem meg, mi-
lyen vizsgálati módszerek segítségével 
dönti el, hogy valamely mű  esetében le-
het-e tettetésr ől beszélni vagy sem? S őt, 
továbbmegyek:, ennek alapján van-e je-
lentősége egyáltalán a tettetés firtatásá-
nak? 

Ennyit táj és parabola egymáshoz való 
viszonyáról, no és a tettetésr ől. Mielőtt 
azonban továbbmennék, még valamit meg 
kell említenem. Bányai a tájról szólva 
belekapaszkodik a szövegemben előfordu-
ló „undor" szóba, kiragadja eredeti vonat-
kozásából, s aztán azt a következtetést 
vonja le belőle, hogy egész világunktól 
undorodom. Hogy tisztázzuk ezt a kérdést, 
idézem az inkriminált szót tartalmazó 
mondatot: „Nem kerülhetjük meg ugyanis 
a kérdést, megelégedhetünk-e annyival, 
hogy megállapítjuk, tájunk, környezetünk, 
egész világunk annyira szűk, lapos és si-
vár, hogy a számunkra egyedül lehetséges 
vele szembeni reakció mindössze az, hogy 
undorral (eredetileg kiemelés nélkül) há-
tat fordítunk neki, és ellenméregként az 
emberiség nagy kérdéseir ől filozofálunk, 
arra ,csábítva' másokat is (...), hogy a 
nyomunkba szegődjenek." Vajon ebből az 
egész mondatból is logikusnak látszik-e 
Bányai következtetése, annál is inkább, 
mivel éppen írásom zárószakaszában for-
dul elő, tehát ott, ahol éppen azt szeret-
ném hangsúlyozni, hogy az általam vé-
delmezett „kozmopolita" viszonyulás a 
tájhoz, nem egyedül léhetséges és helyén-
való? Szükségesnek éreztem kitérni erre, 
annak ellenére, hogy ezt bárki eldöntheti, 
ha figyelmesen elolvasta els ő , vitaindító 
írásomat. 

4. PARABOLA ÉS BUROKRACIA 
Bányai emlékeztet Sveta Lukiénak ar-

ra: a szűkebb világunkban Végel László 
által képviselt nézetére, miszerint „a bü-
rokráciának nagyon megfelel minden, ami 
elvont, fantasztikus, parabolaszer ű, s ha 
meggondoljuk, ezt valóban aligha tagad-
hatjuk. Vagyis a bürokrácia a neki fel-
kínált inget, mert történetesen másokra is 
ráillik, nem hajlandó magára venni. 
Olyan felismerés ez, amire azt szokás 
mondani: „van benne valami". Tagadha-
tatlanul sikerül megragadnia az igazság 
egyik végét, alapvet ő  hibája azonban az, 
hogy az elkötelezettség kétségtelenül sok-
kal többet felölelő  fogalmát kizárólag a 
bürokrácia elleni harcra vagy éppenség-
gél a bürokrácia orra alá való „borstö-
résre" redukálja. Az is nagyon kérdéses, 
vajon a parabola célja els ődlegesen ez-e, 
s még inkább, hogy regényemmel ezt 
akartam-e? Elkötelezett lenni annyit tesz, 
mint kiállni valami mellett vagy ellen, 
rendszerint azonban azt értjük alatta.  

hogy kiállni az ember mellett, s küzdeni 
minden ellen, ami emberellenes. Magában 
rejti tehát a bürokrácia mint emberelle-
nes erő  elleni harcot is (mellőzöm azt az 
elvben lehetséges feltevést, hogy akadhat 
olyan valaki is, aki a bürokráciát és mű-
ködését az emberiségre áldásosnak tartja). 
de mindenképpen több annál s így nem 
állítható az sem, hogy amennyiben egy 
irodalmi mű  nem vonja magára a bürok-
rácia haragját vagy éppen tetszik a bü-
rokráciának, ne lenne elkötelezett. Érték-
mérőnek pedig éppenséggel nem tekint-
hető, hogy egy mű  milyen visszhangra 
talál a bürokráciánál: elképzelni is rossz, 
hová jutnánk, ha irodalmi műveket a bü-
rokrácia dühe vagy elragadtatása alapján 
kívánnánk lemérni. Fejtetőre állított 
zsdanovi esztétika lenne ez, ugyanolyan 
sematikus, mint az, csakep•pen ellenkez ő  
előjellel ellátva. 

Ennyivel akár el is lehetne intézni ezt 
a kérdést. Nem árt azonban röviden ki-
térni arra is, . valóban tetszik-e a bürokrá-
ciának a parabolikus-fantasztikus iroda-
lom, s ha így van, akkor a bürokrácia 
melyik válfajáról mondható el . ez els ő-
sorban. A szocializmus eddigi fejlődése 
során. — nálunk és külföldön egyaránt —
kialakult bürókгбс ia ugyanis nagyjából 
két csoportra osztható. Az úgynevezett 
„klasszikus", adminisztratívként megjelöl-
hető  bürokráciára (állami, közigazgatási 
és vállalati bürokrácia), š egy másik cso-
portra, amelyet legtalálóbban talán „ideo-
lógiai bürokráciának" nevezhetnénk el. 
Az első  csoport képviselője a szorosabb 
értelemben vett (klasszikus) bürokrata, a 
másiké pedig az az embertípus, akit kul-
túrbürokratának jelölhetünk meg (rend-
szerint a kultúrmunka valamely területén 
működik), és akit általában dogrratákus-
ként emlegetünk. Társadalmi szerepük 
eltérő, lényegüket tekintve azonban a két 
típus ugyanegy t őből nő  ki. Alkatilag 
mindkettőre szűk látókör vagy hiányos 
tudás jellemző, s mert ezt öntudatlanul 
maga is érzi, fogyatékosságát (amennyi-
ben szó lehet jóhiszeműségéről) többnyi-
re valamilyen formalizmussal ellensúlyoz-
za. Az adminisztratív bürokrata például 
kínosan, akár még embertelenség árán is 
ragaszkodik az előírásokhoz, paragrafu-
sokhoz, s megfeledkezik róla, hogy mind-
ezek végső  fokon az emberért léteznek, 
a dogmatikus viszont ugyanerre a bet ű-
rágást, aszó szerinti értelmezést használ-
ja fel, az eszméket monopolizálja és misz-
tifikálja, amelyeket csak „megtanult", de 
nem tett magáévá igazán, nem vált szu-
verén birtokosukká, s amelyeknek alap-
vető  mértéke szintén csakis az ember le-
het. Mondanom sem kell persze, hogy 
mind az első , mind a második típusú bü-
rokrata ilyen magatartása mögött szemé-
lyes érdekek is meghúzódnak, ez azon-
ban itt most aligha lehet érdekes. Sokkal 
fontosabb viszont az, hogy ez a két típus 
szükségszerűen különféleképpen reagál az 
irodalom egyik vagy másik válfajára. Az 
adminisztratív bürokratát rendszerint a 
negatív társadalmi jelenségek, visszaélé-
sek konkrét leleplezése hördíti fel, a dog-
matikust viszont az, ha valaki „szentség-
törő", általános vonatkozású kérdéseket 
mer " feltenni, szkepszisének mer kifeje-
zést adni, „pesszimistaként" jelenik meg, 
s mert ítélőképessége bizonytalan, ott is 
ilyesmit vél felfedezni, ahol szó sincs er-
ről, sőt, ha csak lehetősége nyílik rá, el-
lenséget emleget. Ha tehát ebb ől a szem-
pontból szemlélünk olyan általános vo-
natkozású regényeket, mint a Kenyér 
vagy A méregkeverő, akkor láthatjuk, 
hogy a parabolikus irodalomnak is meg-
lehetnek a maga bürokrata-ellenségei (ha 
már Bányai olyan nagy jelentđséget tu-
lajdonít a „veszélyességnek"). Ez ellen 
ugyan fel lehet hozni, hogy nálunk nem-
igen lehet már a dogmatikusról, mint tár-
sadalmi típusról beszélni, mert egész fej-
lődésünk, önigazgatási gyakorlatunk jó-
részt rég megfosztotta már a m űködési 
lehetőségtől (sokkal inkább, mint a 
„klasszikus" bürokratát), én azonban itt is 
az országhatárok keretén felüli egészet 
tartottam szem előtt. Jó-e, rossz-e ez a  

szemlélet, arról már éppen eleget szól-
tam. És ezen túlmen őleg, az irodalom el-
kötelezettsége nem azonos a napi politika 
éppen aktuális feladatainak vállalásával. 

Ennyit erről. Sok érdekeset lehetne 
ugyan még mondani a bürokráciáról s a 
bürokráciának az irodalomhoz való viszo-
nyáról, ez azonban Bányait aligha érde-
kelheti, mert írásából sajnos kiderül, hogy 
ő  nem a bürokráciáról beszél általában, s 
nem is a mi bürokráciánkról, hanem 
„helyi bürokrácia" alatt a Kiadó bürokrá-
ciáját érti, amely állítólag „felkarolta" a 
fantasztikus irodalmi műveket, köztük re-
gényemet. Bányai persze jobban tudhatja 
nálam, miben nyilvánul meg a bürokrá-
cia a Kiadó munkájában, s azt is, kiket 
lehet a Kiadónál bürokratáknak nevezni, 
ám ha ez a bürokrácia csak abban jelent-
kezik, hogy egyes művek kiadása, ame-
lyek folyóirataink oldalain el őbb már 
egész terjedelmükben megjelentek — fel-
tehetően a korlátozott anyagi lehet őségek 
miatt — halasztást szenved, olyan m űvek 
megjelentetése miatt, melyekb ől folyóira- 
tokban csak részletek jelentek meg, akkor 
talán nincs is olyan nagy baj ezzel a bü= 
rokráciával. Félreértés ne essék: vala-
mely mű  folyóiratban való megjelenése 
nem teheti kérdésessé annak könyvalak- 
ban való megjelenését, de azért .arról sem 
feledkezhetünk meg, hogy az ilyen m űvek 
már így is részévé váltak irodalmunknak, 
hozzáférhetők és felmérhetők. Bányai kü-
lönben — mint egész írása során oly 
gyakran — ezzel kapcsolatban is ellent-
mondásba keveredik. Korábban maga is 
úgy veszi számba a kérdéses m űveket, 
mint irodalmunk szerves részeit (Táj és 
ember II.), nekem adott válaszában vi-
szont megjegyzi: „Ha ez a két m ű  meg-
jelent volna, valószínűleg nem kerül sor 
arra — ahogy azt Varga gondolja — 
hogy ,a vészharang köteléért' nyúlnak 
kritikusaink." 
Sajnos ez az ellentmondás újabb kérdés 

felvetésére késztet: Ha ez a helyzet, ak-
kor valójában miért is kongott a harang? 
És mert a kérdéses művek közül az egyik 
időközben már megjelent, s a másik is 
meg fog ;elenni, szükség volt-e egyáltalán 
a kongatásra? 

—O— 

Bányai néhány szemrehányással kezdte. 
Hogy egészen szó nélkül ne maradjanak, 
a legfontosabbakra néhány szóban vála-
szolok. Miért nem nevezem meg vitapart-
nereimet?, kérdezi tőlém, s figyelmen kí-
vül hagyja a tényt, hogy ő  sem nevezte 
meg a szerzőket (vagyis Gobby Péter 
Gyulát és engem), akiket bírál. Igaz, Bá-
nyai egy irodalmunk kérdéseit általáno-
san tárgyaló írásban tette ezt, eljárása 
azonban így is furcsa, mert másokat —
akiket pozitívan értékel — a nevükön ne-
vez. És ha ehhez hozzávesszük még Vége] 
László eljárását, aki a Magyar Szóban, 
még Bányai előtt szintén „csak úgy mel-
lékesen" intéz néhány oldalvágást A mé-
regkeverő  felé, akkor talán „megbántott= 
Ságom" is érthető  egy kissé. Nem arról 
volt tehát szó, hogy képtelen vagyok el-
viselni a kritikát, hanem ezt a regényem-
mel szembeni szokatlan, „nem frontális" 
fellépést éreztem bántónak. Végel és Bá-
nyai eljárása mindenképpen különös lát-
szatot kelt, akkor is, ha esetleg csak a vé-
letlenek összejátszásáról van szó. Hasonló 
a helyzet a többes számmal is, ami az én 
esetemben nem jelentett egyebet, mint 
hogy egy napjainkban meglehet ősen el-
terjedt gyakorlathoz alkalmazkodtam. 
Maga Bányai is nagyrészt ebben a for-
mában írta meg Táj és ember c. tanul-
mányát. De még ha nem is err ől lenne 
szó: miért vonja kétségbe Bányai azt a 
jogomat, hogy esetleg mások nevében is 
szóljak? 

Végezetül még csak annyit: nem vádol-
tam „köpönyegforgatással" kritikusaimat, 
csupán feltételeztem, hogy meggy őződés-
ből változtattak nézeteiken, s ezen csodál-
koztam. Lehetséges persze, hogy téved-
tem. Végeredményben illik is, hogy ket-
tőnk közül Bányai tudja jobban, kezdet-
től fogva miért is harcolt. 
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(Változatok 
Végel L. regényének 
egyik h ősérő l avagy 
egy magatartás bírálata) 

vajda gábor 

 

nyakkendőjét tudja mikor és hogyan kösse meg 
(Déry sem hordott mindig) 
ápolt ujjai gondos párnái könyveinek 
a könyv megnő  
tartalma zsugorodik 

 

lásd ezt tettem 
én tettem 
csak kikönyököléssel lehet 
nekem is volt kalmár korszakom 
(e kifejezést F. M. ködös-szép 
versébő l kölcsönöztem) 

már alig hallok magyar szót a városban 
s ezért csak szigetem kárpótol 
különben is 
mindenkinek 
békés otthonra van szüksége 
nem értem titkon megvetem 
a vörös szakállú költőt 
aki hontalanul inkább 
Svéd és Vajdaság között lakik 
mint egyikben vagy másikban 
én így gondolom 
mert mindenkinek kell legyen 
hite elve útja 

a kis mitugrász könyvet írt 
tántorgó nemzedékünkr ől 
nincs véleményem róla 
tűrhető  rá vall 
nem mond ellent alaptermészetének 
mert mi az hogy konformista 
azok találták ki 
akik nem tudnak megnyugodni 
akik még nem jöttek rá 

a kis görbe hátú költ ő  
tehetséges de részeges 
és mi lehet az ilyen emberb ől 
mi is lehet 
aki naponta ötven cigarettát szív 
csak egyszer eszik 
falatok helyett kortyokat nyel 
néha a kis görbe hátút 
csak sajnálni tudom néha 
mert az ember 
főleg az életével szemben 
nem lehet felelőtlen 
őt az idő  még nem foglalkoztatja 
a racionális beosztás 
éjszakába szórja napjait 

poharakba nőkbe perceit 

pedig hát semmire sincs időnk 

a tisztelgő  könyvkölcsönző  látogatás 
a tanárhoz 
az egyetemista biztonság érdekében 
nem halasztható el 

a munkahelyen 
a fegyelmen kívül 
már lehet mérgel ődni 
miattam másoknak is 
hiszen véleménye mindenkinek lehet 

az órán 
okos-higgadt közbeszólások 
a jó ízlés határain belül 
s csak olyan kérdések 
melyek inkább 
tájékozottságról tanúskodnak 

a kis köpcös 
gesztikulálva sokat beszél 
keveset csinál 
komplexusai torkába fojtják a szót 
majd ő  is rájön 
hogy a feleséget ne a barátn ő  
hanem a férj fogja karon 
mert csakis 
ez az egyetlen szilárd pont 
csakis ebbe kapaszkodhatunk 

a durva ízléstelen 
nagy hangú ingyenél ő  
sörösüvegek között 
felesége balján 
békésen böfög 
a szakmához mit sem ért 
és mindig vitatkozik 
potyára lesve 
ami a legmegvetend őbb 
szerintem ki-ki a magáét 
mert gyanús a muszkák tevékenysége 
ránk is sor kerülhet 
38-ban is a csehekkel kezdődött 

aztán a vers érthet ősége 
a Nagy Király füsti kategória 
a nyálas tömeget 
mely vak lévén 
fénye nem vakíthatja 
Kosztolányi is könnyű  fajsúlyú 
közérthető  
pedig kortársak barátok voltak 
igaz 
humora bölcs humanista 

de nem ez teszi a nagy írót 
csakis az univerzális a felmérhetetlenség 
a sejtetés 
mert az élet láttat mondat 
a művészet sejtet 
a meghatározásoktól és konkrétumoktól irtózom 

Kassák és Füst különc volt 
csúcsos kalap zöld hangulat 
KULÖNBÖZŐSÉG 
szintjére felkapaszkodni 
csak annak adatik meg 
aki békés számító élet ű  
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böndör рá1 

VERSE 

~,. 

kincs-égremered ő  ének 
nincs szegény anyának pólyára pénz 
az ablakon kevély török benéz 

pasa lehet avagy bég 
férceli az ég szélét 

(ki mag-magában mélyen kutat 
gondolataival másokat untat) 

ha nincs kincs és pénz 
jó Iesz a méh-méz 

holnap kiválogatom 
m l  tetszik a világból 

nyárutó 
csak egyet mozdultunk 

fordultunk ősz-mozdulat repült haragosan 
eget mosó viharok támadtak nyeremény -váratlanul 
r. sikerült kitalálások a rút koholmányok maratonfutói 
lihegték tele hosszú utak porával a féltve őrzött levegőt 

hozd el a kolduló hegedűd 
én vagyok a hegy 
mely hangjára tovamegy 
hozd el a kolduló hegedűd 

hogy hangjainak tükrében nézegessem magam 

csak egyet mozdultunk 

eső  lesz 
rég repültek a kis szivek ilyen alacsonyan 

dobbanásukat hallom 

,.~ 

\:% 
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végén 

(Varga Zoitán: V мR®SZOBA' 
е lbeszéiés вk, Forum iSönyvkiadó, 
Eijvidék, 1968). 

Varga Zoltán három novellas kötettel és 
egy regénnyel járult hozzá az elterjedt, 
mindenütt kedvelt, mondhatni világszerte 
divatos szorongás-irodalom gyarap űásá-
hoz. Ennyit test ki ugyanis a mintegy 
nyolc évvel ézel őtt indult vajdasági gró-
zaíró eddigi munkássága, amelyből Vá-
rószoba čímmel nemrég jelent meg a kö- 
tette gyűjtött legutóbbi válogatás. A Vá-
rószoba az utóbbi időben megjelent, félyó-
inatiban, újságban napvilá.got látott Varga- 
novellák könyvbe gyűjtése. De ezén á 
mečhanikús szerkésztési aktuson túl ez a 
könyv egyben sejteti is Varga eddigi írói 
fejlődésénék lezárását, éddigi törékvései-
nek végállomását. 

Aki egyszer végigolvasta a Varga novel-
lákat, észrevételeiről pedig frissiben lelkes 
hangú tanulmányt írt, s egy év utan ismét.  

kötetbe válogatva találkozik ezzel a vi-
lággal, annдk ez a találkozás nagyszer ű  
alkalom, hagy a letisztudást elősegítő, az 
eltávolodást jelentő  időperspéktívából kö-
zeledpen a jól Ismert hangulatot árasztó 
írásokhoz, és megvizsgálja — netán ha 
erre ok mutatkozik felülvizsgálja — ré-
gébbi megállapitásaü; az új kőtettel szem-
besítve, próibára tegye tanulmánya kité- 
teleit. (Noha egy recenzió néhány oldalnyi 
terjedelme valószínűleg nem nyújthat le-
hetőséget egy hosszabb tanulmány teljes 
revízió'jáma.) 1Vleglássa, menny'ib'en •és mi-
ben változtak a Varga-novellák, hogyan 
alakul egy jól indult írói pályaszakasz. 

Varga összes eddigi novellájában és a 
Méregkever ő  című  regenyбben is a „meg-
foghatatlanról" ír. Arról az életérzésr ől, 
amelyet egyaránt nevezünk szorongásnak 
vagy kiszolgáltatottságn•ak, de amelyet 
Varga — gondos, alapos író lévén — több-
nyire jól, a maga választotta kifejezé5i 
forma szabályai szerint jól írt meg. Vitat-
hatatlan;  Varga tud szerkeszteni — figyel-
me a légapróbb részletekre is kiterjed —, 
ért a hangulat festéséhez és fokozásához. 
S a Várószoba című  legúljabb kötete bi-
zoalyítja, egészen jól elsajátította a próza-
ínas fortélyait. Még a helyenként •tnu- 
athattó logikai következetlenség — pél-

dául a Várószobában —, sem idézhet  616 
rövidzárlatot a mű  és olvasója között, 
feltéve, ha az olvasó gy őzi türelemmel az 
azonos helyzetek és életérzések áradatát; 
ha az .olvasó es az író idegrendszere ha-
sonló érzékenységgel гeiagál, viszonyul e 
novellák világához, hangulatához. 

Ezek a novellák, amelyekről nyugodtan 
leírhatjuk, hogy Varga Zoltán eddigi 
munkásságának csúcsát jelentik, mert for-
mai mívesség szempontjából feltétlenül 
egy évekkel ezel őtt indult, fejlődés •k.itel-
jesedései, mégis furcsa mód kevéábé ér-
dekesek, mint Varga régebbi munkái. 
Varga ugyanis a forma tökéletesítésével 
egyidőben váratlanul megkérdőjeleеrte no-
velláinak valószerűšégét, hitelességét. S ez 
a formai mívesség érezhet ő  jegyei mellett 
is  нdtoКйъъ  zavar; elidegenít a novel- 
áktól. Varga Zoltán újabb elbeszéléseit 
olvasva, mind tbibbször jut eszembe a 
Кosztolányi Dezsőhöz fűződő  anekdota, 
amely szerint Кosztoláriyi a hozzá véle-
ményezésré eljuttatott kzzdő  író többolda-
l.as"művéből néhányszori olvasás után csu- 
рбb egyétlenegy szót vélt fontosnak meg= 
tartami. A novellából ennyi maradt: al-
konyat. S ez maradéktalanul • kifejezte 

írója mondanlvalóját, szándékát. A tömö-
rítés teljesen hiányzik Varga novelláiból, 
sőt ellenkezőleg, Varga mindinkábib bele-
feledkezik •egy-igy műve haлgulatába, s 
ezt variálja addig, míg olvasóját is telje-
sen ki nem meríti, el nem fárasztja. Ter-
mé ~,etesen Vargától nem azt kívánjuk. 
hogy a Kosztolanyi alkalmazta tömörítést 
végezze el művein, csupan azt, hogy a 
jelenetek, a hangulat varialását ne ön- 
célúan végezze és háhnozza, mert a tömö-
rítés lehetne éppen a novelláiból mind-
inkább hiányzó életszer űség forrása. Ar-
ról nem is szólva, hogy napjaink novella-
irodalma kifejezetten a tömörítést vallja 
sajátjának. Varga novelláit olvasva ér-
zem, ez csak  irodalom, amelynek a vaió-
sághoz való köze már-már az esetieges-
ség határáig süllyedt. (F őleg a címadó 
novellába.n.) 

A Várószoba című  kötet határozottan 
sejteti, hogy :nyolc évi munkásság és je-
lentős fejlődés után írónknak a megtett 
út tapasztalataiviai arás irányba kell for-
dulyda, másfelé kénytelen fejl ődni. Ne-
hezen hihető  el ugyanis, hogy a jelenleg 
alkalmazott írástechnikát, m űvelt stílust 
még fokozni, tökéletesíteni lehetne, s en-
nek erőltetése egyáltalán célszer ű  lenne. 
Varga Zoltán valószín űleg elérkezett írói 
pályája első  szakaszának végállomásához. 
Mert a Várószoba után jogosan merül feJ 
a kérdés: meddig fokozható a parabola-
novella abszurduma és elvontsága? 

Eddig a kötetig Varga főleg a novellak 
szérepl őin ikeresztül volt kapcsolatban a 
való világgal. „Megvan az a tulajidonsá-
gom, hagy szeretem megismerni az embe-
reket, vájkálni a lelki világukban, kfür-
készni legbelsőbb titkaikat, felmerni jel-
lemüket, érzéseiket, indulataikat, rendez-
ni, csoportokba osztani őket" — ír-
ja első  kötetében, A kötéltáncosban. 
Azóta azonban lényegesen megváltozott 
a szerző  és novella-hőseinek viszo-
nya. A hősök élvesztették egyéni égü-
ket, s egy állandóan ismétlődő  írói kép-
let, rögeszme áldozatai, játékszerei lettek. 
Eddig Varga konkrét esetekr ől írt, újabb 
novelláit pedig előrogyarto:tt elemekre 
építi. A hősök egy írói fikció séшбá vá 
váltak, s ezáltal elveszett, a minimumra 
korlátozódott az írónak a valósághoz való 
viszonya .is; a valóság elvesztése fenye-
geti Varga Zoltan munkás,sagát. A Vá-
rószoba jelezte úton továbbhaladni a ká-
ros önismét ІІés veszélyéi rejti magában. 

Geroid László 
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tamási 
áron 
önmagáról 

Ha másért nem, az alábbi mondatért 
feltétlenül írni ke ll  Tamásí Ámon öriéDet-
rajzi jellegű  posztumusz könyvéről, a 
Vadrózsa ágáról: 

— Az :irodalom azon mú:ljk hogy mi-
képpen teszik a szavakat egymás mellé 
— í.rja könyvében Tamási, a „Móricz utó- 
ni magyar próza legeredetibb elbeszél ő-
je" 

Nem tudnám megmondani, rajta kívül 
definiálta-e valaki így .az irodalmat, meg-
fogalmazta-e valaki ekképpen saját írói 
hitvallását. Nem tudom, s Tamási eseté-
ben nem is érdekel. Mert ez az ars poe-
tica rá, a „népi realjstára" a „virágos 
lelkű" mesélőre, elbeszélőre mindenkinél 
inkább jellemző . A magyar irodalomban 
senki sem tudta szebben, kifejez őbbeв  
egymás mellé tenni a szavakat, mint Ta-
mási Arcra. Ő  a legszebben íхб  magyar 
elbeszélő . 

Néhány évvel ezelőtt Németh László jr-
ta Tamásiról, hogy neki a szülőföld biz-
tosította, szállította a témát, a mzesét. 
Farkaslakán az ember teljesen azonosul a 
természettel, és úgy érzi, népmesébe té-
vedt. Tamasi urtalsó könyvéből majdnem 
teljes mértбkben hiányzik •regényeinek, 
dгánгnб  nak és elbeszélésejnek csodálatos 
világa. A Vadrózsa ágában Tamási csu-
pán azt látja fontosnak, hogy a művei 
kapcsán felmerülő  misztikkum, mesevilág 
körüii, eddig is jelentkező, félreértésekre 
fényt derítsen: 

ösztönös szimattal megírtam egy 
Test és Lélek című  elbeszélést, melyr ől 
ma  is  azt hiszem, hogy a mindenmapi va-
lóságnak és az emberi élet felbuggyanó 
lelk•ének összesimuló találkozása. Az a ket-
tősség, vagyis a testnek és a Déleknek je-
lenléte az emberi személyiségben, gyak-
ran láthatatlan csatatérré teszi a szemé-
lyiség életét. A csatlatéi helyén harmóniát 
csak úgy tudunk teremteni, ha a test és 
a félék egymás elleni harcából 'az emberi 
élet egységét p.róbáljuk megteremteni. Ha 
ezt meg tudjuk, vagy meg tudnók cs гnбl-
ni, sakkal boldogabbá kennők az embe-
reket, s velük együtt texmészetesen a 
társadalmat. 

Írása:iлn an ezért annyira visszajáró tö-
rekvés a test és a lélek egységének szol-
gálata. S ezért van, hogy a látható való-
ság nem feledkezik meg a népmese lebbe-
néseiről, sem az úgynevezett misztikus 
irodalmi kifedezés . a való élet tényeir ől. 
Vai?yis, ahogy a test és lélеК  egységét 
igyekeztem és igyekszem szolgálni, úgy a 
valéság és a misztikus irodalmi formájá-
nak együttes és harmonikus megjelení-
tésére vágyom. 

Mindennapi szóval ezt úgy tudnám ki-
fejeznii, hogy az én irodalmi törekvésem-
ben a misztikum, az emberi létezésre ki-
terjedő  valóságot jelenti, mely a társadal-
mi realitás hullámzásait Ijs magához akar-
ja vonzani. Mindjárt arra vágytam, hogy egy 
ilyen művet próbáljak megteremteni, s  

éppen abban az évben éreztem, hogy a 
kéreg alatt fészkel ődik egy ilyen könyv-
nek a rügye. 

Remélem, erről a műről hamar osan be-
szélné tudok." 

Induláskor ugyan még kötik еlбі  
könyveinek hasonlataitól, környezetrajzá-
tól, a £el-feltörő  természeti képektől és 
képzettársításoktól jól ismert mondatai: 
„most a szellők szárnyán kelt szirmakról 
azeretnék írni, s a bogyók sorsáról, me-
lyeknek egy részét a madarak széthord-
ták". Erről szeretne írni, de — utolsó, a 
betegágyból feleségének tollba mondott 
könyvéről Dévém szó — érezzük, hogy in-
kább a lélek életrajzát kapjuk, azt, adni 
talán műveiben .is benne van, de ott nern 
tudjuk, hogy ez ő  maga: Tamási Áron. A 
Vadró.zsa ága önmraga megmutatására. í гб -
dott, s a halálarnyéka el ől menekülő  író 
kíméletlenül realista életrajzának vázla-
tos, de minden művénél igazabb, utolsó 
megfogalmazása. 

A gazdag emberek élekét környezetük 
jól ismeri, csók azt nem tudni, mekkora 
a vagyonuk és kinek hagyják gazdagsá-
gukat, kincseiket, hogyan végrendelkez-
nek. Az íróval valahogy fordított a hely-
zet. Kincseit még élete során elszórja, 
szétosztja olvasói között, akik azonban őt 
legtöbbször csak utolsó, életéről számot 
adb, végrendeletszerű  könyvéből ismerik 
meg, hogy valójában 'ki is volt, és hogyan 
is élt. Tamási Aron — könyvei bizonyít-
jak — az egyik leggazdagabb magyar író 
vólt, róla mégis legtöbbet pasztumvusz 
könyvéből tudunk meg. Ezzel a művével 
vált teljessé a Tamási portré, az író és az 
ember közös arcképe. 

Gerold László 

kiollemey  
kennedyl? 

/ 	 

— Ne felejtsi k el, azok, akik a vádlot-
tak padjára 'kerülnek, kevésbé érdekes és 
jelentős egyéniségek, nem a főbűnösök. 
Ennek ellenére a New. Orleans-f 1 тгбsбgí 
tárgyalás mégjs történelmi pelent őségű , 
mert Jim Garrison valójábian 'az Egyesült 
Államok kormányát ülteti majd •a vád-
lottak padjára — mondta Russel Long 
szenátor, aki elsők között fejezte ki ké-
telkedését a Warren-bizottság jelentésé-
nek pántatlanságában és tárgyilagosságá-
ban S nem alaptalanul, mert szerte a vi-
lágon sokan tudják, még többen pedig sej-
tik, hogy a Warren-bizottság jelentése 
csak egyik felvonáša annak a bohózat-
nak, amelynek tárgyául a Johnsan-er ők 
Kennedy elnök gyilkosságát választatták. 

Az Egyesült Államok népszerű  elnöké-
nek meggyilkolása még mindig foglalkoz-
tatja az embereket, akiket napról napra 
új°aibb és merészeJbib felfedеzésekkel bom-
bážnak a látnokok, a sp бritiszták, a dósak, 
a jogászék, a bűnu`gyi szakértők és a po-
litikusak. Ki ölte meg John Kennedyt? —  
kérdezi.k,es a maga módján mindenki ke-
resi a feleletet a legtöbbször csak önmia-
gánák feltette kérdésre. 

Barbara Garason MacBird című  drámája 
— amely nemrég Orbán Ottó fordításá-
ban magyarul is megjelent az Európa 
Könyvkiadó Modern Könyvtár sorozatá-
ban — szintén csak •egyetlen, irodalmi 
köntösbe öltöztetett választ keres ő  hang 
a sok nбlliós kórusból. 

A MacBird — keletkezési körörményei 
és a körülötte kavart por folytán — ti-
pikus amerikai mű. Írója Barbara Gar-
son, 25 éves diáklány, aki valószínűleg 
irodalmi olvasmánya2 és a körülötte zajio 
napi események hasonlóságát vélte felfe-
dezni Shakespeare Macbeth cí зnű  tragédiá-
jának és a Kennedy-gyilkosság azonos 
vagy legalábbis hasonló motívumaiban. 
Az amerikai reklámgépezet pedig úgy vél-
te, hagy a diáklány dráma-kísérlete nem-
csak egyéni válasz a Kennedy-rejtélyre, 
hanem nagyszerű  business is. Öles betűk-
kel hirdették a drámai zengét, amelynek 
alaptörténetét a legnagyobb drámaírótói 
és legnagyobb plagizátortól, Shakespeare-
től kölcsönözte nagyvonalúan Barbara 
Garson. 

Az 1605-ben írt Macbeth-ben „a mon-
dabeli skóit thán tragédiájában az elva-
kult nagyravágyás erőszakos •győzelmét és 
törvényszerű  bukását rajzolja meg Shakes-
peare". Barbara Garson átírta, ak-
tualizálta az alapötletet, és napjaink er ő -
szakos hatalombitorlásáról mondja el 
Shakespeare művének segítségével a saját 
véleményét. Tudjuk, hagy egy-egy irodal-
mi mű  nem buktathat megallamelnökö-
kemt, uralkodókat és koггбnyokat, de ta-
gadhatatlan, kinyitja a szemeket, felhívja 
a figyelmet az erőszakra. Mindezt  Bar-
bara  Garson drámai, tehát .irodalmi for-
mában teszi. Műve nem dicsekedhet szi-
lárdabb művészi, maradandó értéket sej-
tető  jegyekkel, mint egy politikai röpira't, 
pamflet. Pasnfleknék, röpiratnak azonban 
a MacBird telibe traláló és gyilkos. Ezzé 
teszi a Macbeth-monda sihiаkespeare-i ere-
jű  — tőle nyert — hátborzongató, ke-
gyetlen története, és ennek id őszentiísítése, 
meg az írónő  ügyesen használt modern 
nyelvi fordulatai, nagyvárosj, vagány- és 
gengszter-zsargont iidéző  szókészlete. Bar-
bara Garson drámájának nagyszer űsé-
ge mindenekelőtt abban van, hogy fells-
merte a Macbeth nyújtotta helyzet; me- 
tivum,dk lehetőségét. Következetesen sike-
rült követnie a Shhakespeare-tragédia 
cselekményének £on'a.lát, az alapm ű  jó né- 
hány szerвplőбjére úgy jsmerünk rá, hagy 
közben a fiai amerikai :politikai élet ve-
zető  egyéniségei jelennek meg előttünk. 
Hogy mi volt Barbara ' Garson szándéka 
ezzel a művel, bjzonyítjá a szerepl ők 
névsora. A Macbeth három boszorkánya 
közül itt mindegyik más-más tömeg 
képviselője. Az egyik ,boszorkány beat-
nik, a másik néger, a harmadik re-
lés. A skót nemesek Barbara Garson drá-
májában ma élő  jelentős amerikai polit 
kuseik. Emellett név szerint jelenik meg 
a hámom Kennedy fivér: John Dunken 
Eddy, Robert és Ted. 

Rossz, aki rosszra gondol" 	hirdeti 
prológusában az írónő , és va:lában, művét 
olvasva senki sem gondol rosszra, senki 
sem állítja ha+tározottan, hogy Johnon el-
nök tudtával történt a merénylet. A ran-
denre kiterjed ő, mindent felmérő  ameri-
kai statisztika kjmutatása szerint azonban 
az újvílág lakosainak 66 százaléka azt 
vallja, hogy Kennedy elnök összeesküvés 
áldozata lett. 

Barbara Garson politikai pamflet-drá-
mája rövid két év után ismét véresen ak-
tuáljssá vált. Ismiét megöltek egy Ken-
nedyt. Aki még ha nem volt •is  állam-
elnök, de szđntén merénylet áldozata lett, 
s akinek halála azt sejteti, hogy a tünet 
gyorsan jelenséggé nőtt, s ezzel együtt 
ígéri, hogy Barbara Garson zsengéinek 
időszerűsége állandósul, a röpirabaknvá] 
szokatlan hosszú élet vár rá. 

A statisztikai hivatal kimutatása szerint 
Amerikában a múlt évben 17 százalék-
kal növekddett a lőfegyver általi gyilkos-
ságok száma. 

Gerold László 
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Az цtóbbi időben  mintha fe!lújult 
volna nálunk а  siécle des lumiére!s; a 
v_igre 'lassan felbátorлdó kritikai gon- 
дл1_oodás i!gyekszik korrigálni azokat a 
mulaaztáso'kat, аіmііІуёk a ikülönbќ zё  
társadalmi, g131zdasági és !kultur'alYs 
proi]émák tárgyalásá!ban eddig rrц°!g- 
n.yilvánultak. A bellgrádi ese!m ~ények le- 
hetővé tertt!ék, hogy őiszintién szemfbe- 
n zzünk a háború áta eltelt évek е1- 
hall!gato,tt hib,áival, a anuamiélküliség 
игег •diés ćved stb. 

Bennünket azonban molst csak a szel- 
11eчmi élet érdaekel. Milyen h7ibákra mu-
tattunk  rá, s mik a további lehetősé- 
gerk? 

AZ ISKOL č.RóL 

„A művészet a népé. A széles 
néptömegekben kell mély gyö-
kereket eresztenie." 

(Lenin) 

Meggyő!ződfésem, hogy a szellemi elit-
nek  mint  felépítmiénynek alapját az is-
kola ké:pe!zi, s a ,jélen,legx hib'ak gyö- 
kereét, valamint a leendő  т 'vnősági v'а1- 
to!zás lehetőség,eit •elsőso іrban iskoláizta.- 
tási rendsze.rünikben kell  keresni.  

F~gy egyszerű  példa a zenei oktatás 
területaérőil: egy francia zenekritikus  a 
budapestá operaih.áz Bizet Carmen c. 
operáj,ának elő ad.ása ut"an elrag аdtatás- 
sal be!srzélt aiz é•nekese!k telj!esíitsnényé- 
rő1,  di  Zeg;nalgyдlbb n1eglep!etiésként méig- 
is a gyer!mieikkórust említette. Mag.rö- 
könyќldve vette twdonlásul, hogy a ren- 
dező  csak a legkёze.lelbbi elemi iskola 
énekkarát hívta meg segítségül. 

Twdvalevő ,  hogy  a magyar elemi is- 
kodáik tanulái igen magas szinvonailú 
zenei oktatáslb аn mészesüln еk. fgy ter- 
rni"eszietes, hogy kiforroittabb., kulturál- 
tabb zenei iz1!és !és tud!ás, e;gyszával 
fej'1;ettetыb zenei iélet alakult !ki. 

Az  iskolálk legfáьb hiányosságának a 
nevel!о  funkció teljiess mellőazését tekint- 
hetj•ük. Már a kö¢lépiskolákból — az 
egyet!ет!ekrb.l ne!т  is beszé4ve — szak- 
barbárn•k kerülnek ki; s+okan az er- 
kölеs, illem és t'arsa]g,ás legyszeriibb 
szábályait se гm ismerik. Már,ped2g kul- 

tur"alis а1а,р  és széles körű  szellemi 
érettség nélkül elklépmelhetei:len az а1- 
talános !haladá!s. Kevés olyan tanár van, 
aki vitatkozik a fiatalokkal, ¢ne!gtaní t-
ja őket az öaálió gondolkodásra. Pedig 
брреп  az опаllо  ;gondolkodás kialakí- 
tása lenne a tanárolk .egyik fő  feladata. 

Miásrié!szt i!skol!áinkban a tanítás  nem  
eléig j-elenkőzpontú. Az  irodalom eseté- 
ben ez ipéldául annyiit j!elent,  logy a 
tanuMik nem  ismerik meg, a mai iro- 
dalm,atv  s ez így nem is !érdekli ő,ket. 
Fizzel e1id!eglenítik az irodalom leendő  
köсönségét. 

Éipp!en ezé,rt kötele'zővг  kellene tenni 
az .elemi iѕko'lák nyoileadik o,sztályá!ban 
és a közгрiskolákban a Hid, a  Új Sym- 
po.sion iés ;a IĐépe Ifjúság  Irodalmi mel- 
l5.klete mеgfelelő  cikkeinek ¢negtárgya- 
lását. Ezzel ta]án sikerülne a tanulókat 
kiiz+ele(bb hazni -a  mai ,irodalomhoz és 
kialakulna egy értőbb, érdek11őк1ő  kö- 
zöns гg. 

Az i!sko11!iknak töвeJkedsцük kell  area, 
hogy  1. olyan diiá,kokat neveljenek, 
akik képesek az önálló gondolkodásra és 
miunik'ára, 2.  olyan jelenközp лntú. kul- 
itúmáliІs alapot adjanak, amelyniek selgit- 
séigtfvel a tanulóik kés őbь  aktívan is 
rliszt váilPaln:ának a  szellemi !életben. 

A RbD1ÓRÓL 

Végel László jóvaltából érdeikes ев  
tanulsá!g!os vita indult az Újvidéki Rá -  
diо  műsoráról. Е gyenes, szigorú, kriti- 
káj!ával szinte téli álmukbál riasztotta 
fel a mádió iműsarának szerkesz:t őit. 

Persze  aim  állíthatjuk,  hogy  a rádiá 
eddig nem klérte 1ki  ha11!g;atói vélemé- 
nyét, de ;ezek  a viták  rendszerint csak 
a könnyű- és népzsne a,rányána;k meg- 
viitatására szorítkoztak,  valamint idősb, 
ifjabb és degifj,a!bb Boross Pitywk 
(úgy látaszik, n!em istuenik Ibn Haldum 
e1m életét) hangj!ának mwiglítélésére. A 
mádió ezzel lassan iealiklfeigenítetbe magá- 
tól az értedm цisége!t, kiskolrú,sította a kö- 
zöntiwg:et; ahelyett, hogy feladatának 
tekintette volna a szelhetmi élet el őbb- 
revitelét, :egy mag!asal~b ig+ényesdég és 
ízd!és kiiadakításá гt, megeléfg+adett kultúr- 

életünk hiányos b!emцtatásával, tiikrö-
sésével, s itt a tükröz!és szó, sajnos, 
nem filozáfiai metafora, hanem szomo-
rúan fényképszerű  utánzás. 

Viбg!el László kissé túloz, amikor szel-
k!mi kisiklásról beszél, inkább a szel-
l:emi metafizikába, unalomba va.ló be-
letörődésről vain szó. Abban azonban 
teljesen igaza van, hogy szellemi éle-
tü!nk!ön csak úgy lehet segíteni, ha a 
fiatal értэimis!éget ;min гl hamarabb szó-
hoz juttatjuk. Fiatal értelmiségünk 
most tart ott, hogy kivívja egyenrangú 
szerepiét a szellemi élеt!ben, s hogy azt 
fizikai !értelemiben is kiszélesítse. 

TANJ UG-Н UЅZлRІК  

Az Új Sym!posion legutáb!bi számá-
ban erdekes írást olvashattunk újság-
írasunkról Bosnyák Istvántól. 

A belgrádi eseirrvényeik kapcsán aka-
rait.laaul megrendezett újságiró-álarcos-
hál valában teljességgel rámutatott 
zsurnalisztikánk árnyoldal!aira. Újság-
íróinik — tisztelet a :kivételnek — nem 
nagyon szeretik „!bizonytalan id őkben" 
személyi felelőssеgiiket kockáztatni. 
Pedig az esetleges „s!érülés" esetén vö-
röskereszites lá!d!ájukban ott van 1. a 
pártkönyvecske, 2. az elfogadott iirány-
vona.l. De mi van akikor, ha hirtelen 
n,em lehet tudni az általános ir:anyvo-
nalat? Ez valóban kellemetlen órákat 
okoahat újságíróinknak. Ilyenkor az-
utián „végtére a lét (a havi fizetés biz-
tonsága) határozza meg a tudatot", 
vagy „csak bennünket ne biántsanatk" 
jelszóval kezdenek írni, wgy ahogy... 
Sz;óval, еrthetaő , ugye? 

Végezetül csak ennyit: szeretnénk, 
ha a sok b;atar és kimerítő  kritika után 
végne tettek es erednvénydk kővetkez-
niének. Mert addig máar sokszor elju-
tc .turCК , hogy mixndent szlépen meg!bí-
ráltцгniК . Fppea ,ezért sokkal jobbar. 
sze.retniém már sz;ellemi életünk jeles 
tagjait — a körülményekhez képest 
megifelelően — aegy 'együttesben látni, 
mint az egyimás számláj!ára írt kriti-
k!ákat olvasni, akármennyire helyénva- 
kik  its  gazok.. 



egy ismeretlen 
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Barátom, 
mг  hetek óta nem kaptam t őled leve-
let   
pedig olyan jó volna már elbesvélgetnj 
veled sok mindenről, mert apapír há-
lratlan, nem ti kröz minden gondolatot, 
érzést. Jó volna már :elbeeziéligetni szál-
kás kis dolgdkró7,, nagy tervekr ől, ké-
tes leehetőségekről — egy kis portörlő , 
kedvcsináló besz!é]getésne ö.sszej;önni, de 
amit teigyün!k, ha a vidék még mindig 
olyan messze van 'a tartományj f ővá-
rostól. 

Mondd, kapod te egyáltalán azokat 
az újságokаt, arriiiket olyan nagyon kér-
tél? Mindet eelküldtem ;, s küldöm azóta 
j.s rendszeresen. Nem tixd!olm, hogyan 
dolgozik ott nálatok a ]!apterjeszt ő, dč  
kicsit furcsa — noha nem esik nehe-
zemre —, hogy most is útgy küldjük a 
folyónratokaet, mint mondjuk ez еlбtt 
száz eévvel •az Auroerát terjelsztették: az 
egyik barát, aki köizelebb volt a szer-
kеsztőséighez, küldte a távol levőnek. 
(1Vb€lg jó, hagy — Kossuth Országgyű-
1•ési Tudósítások-j•ának pdéldiáj;ána —
nem kбzael írott szövegek!et kell ter-
jeѕztenünk ...) Álltólag van egy lap-
tterj esztő  is itt valahol a Vaj dasághаn 
de ha a szerkesztőségek n!em tőreked-
ne!k terjeszteni a lapot, bizony a nya-
kukon maradnámak a p!éldányok. Ha a 
Jó Pajtás szerkesztősége például nini 
szervezi meg nagyszerű  hálózatát az 
eleimi isko!láikban, ma a lap péklány-
száma — ea te.rjeset ő  еllddére  is  — lé-
nyegesen kisebb lenne. S a Képes If-
júság? Pdéldányszánva: 'hat é ѕ  féP szer! 
Fzt is főleg köeziépjskolá ѕok veszik. És 
a többi fiatál? A teerjeszt ő  persze véde-
kezik: Imit csináljunk, ha a lap nem 
érdekes, nem kell senkinek sem? De 
azért a lap rnépszer ű:súitéséiért nem tet-
tek dm,ég semmit. A becsei kommuná-
ba például, ahol tdbb mint háromezer 
fiatal . Bél, csupán háromszáz példány 
megy; főleg a kömpjskolák vásárolják. 
A terjesztő  nvédg egyszer sem ment el 
egy-egy nagyobb gyárba, szrovetkezet-
be, hogy néBpszerűsítse ars újságot. S az 
Új Symposion? Sok fiatal .a vid@ken 
talán xnég nem is tud róla. Hagy a pél-
dányszáma ilyen kicsiny, nem azért  

van, mert a lapot nem :becsülik sem-
mire, hanem mert nemi ismerik. A lap 
iránti passzivitás nem meggyőződés, 
hanem tá$kozatlanság eredmiénye. Ta 
lán valahol hagyatták, hogy az Új Sym-
posion érthetetlen lap, ez xnegr őgző-
dött bemiülk, s a lapot elítélik, anél-
kül, hogy látták volna. Ez mind a teт-
jesztő, mind a szdexkesztőség hitbája, 
miert nem népszerűsi!tették eléggé. Ahol 
a szenkeеztőtig tagjai ігоdа1Јn і  estet 
rendeztdk, ott hirtelen ugrott a  lap  
piéldányszáana is. 

Az embernek olyan ,érzdése támad, 
hegy a szerlkеszt6s!ёguknek csak a іtör-
zse van nveg, .a viégtagjdai hiányoznak 
— olyan ez, mint amikor egy szónok-
nak elrotmlik a niikrofonja, $ a tömeg 
zúgolódva sz:toszlik, bármilyen jó is a 
szónokidat .. . 

A fialtaldk nem tart!hataiak a magu-
kénak olyan újisálgdkat, rádió- és tv-
adásokat, annelyek nem róluk szólnak ;  
nem k&гΡüli k nőtteik ki. Az újságí:r ć  
szabadsága: ezt ír, axxzit alkar; az olvas 
sóié: azt vesz, amit fakar. S imelyiké a 
nagyobb szabadság, dbarátoim? 

Kultúránk — főleg a fiataloké —
salblonossá vált, megcsiocsedt, penész-
szálak lepték ,be. (Mosolyogsz, bará-
tom? Mondod, hogy frázis? Vagy ma-
gadénak vallod e vléleиényt?) A szer-
kesz.tősitgd!k elidegeneditek az ifjúrag-
tól. A andegoldáist én (nem utóp.ia!) egy 
olyan ifjízsági lap ]!étrehozásában tó-
tőm;  amelyet fiatalok írrnatk, szerkesz-
tenek. Nem Vándoxиbot, nem Mi és nem 
Rovás! Nem csak irodalmi  lap,  hanem 
általános, mindennel foglalkozó, ,ami a 
fiatalokat érdekli. Ѕ  ki tudja Qegjob-
b:an, hogy exxii! érdekli a fiatálakat, ha 
nem ők maguk? rtTgy hiszem„ elég nagy-
karúak már lés ilyen feladatot is meg-
oldhaftnak. Persze nvegфelelő  fiatalokat 
kell találni.. 

Az Új•viddéki Rádió ifjúsági irodalmj 
adása, az Új Írás, emlibést sem йrde-
mel, :mégis írnom kell róla — az elide-
genedés, deforiшn сc б  iskolapdeldája. 
lagy:etlenеgy fiatal szerkeszti, s tudom, 
hogyan: :mikor іеІіёг kеziК  á műsor át-
adášnak határideje, megneézj, mi is ér-
kezett attól Ba 10-15 fiataltól, aki ál_  

landáan. ír, s ebhől ёsszeádlítja a mű-
sort. Vapdaságban talán méig minden 
ötQidik fiatal sem hallott ііггбl a mű-
sorról. Azt hiszik, jellég annyit mondani: 
legyen ifjúsági Irodalmi műsor! És 
lesz!... Hogy milyen, hogyan alakul 
sorsa, az már máts lapra tartozik, l.é-
nyeges, hogy van! 

Ami a színiház:akait, hangversenyeket. 
rnazjlátogatásdkat illeti, ez már nem 
ifjúsági kategória. Ez már egyéni, nem 
lehet általánoisan beszélni ,rólia. Esetleg, 
ha lenne jegy magyar egyetemista vagy 
ifjúsági szín!háiz, de •hiiszien orvég nosmá-
Is felnőtt-szљnház silnas! 

A Tribün? Minding ugyanaz .a 20-25 
fiatal, javarészt a nvagyar tanszék 
eigyetemiistái. S .a többi,elk? Az Újvi-
déken tanuló tdbb mint 800 (!) egye-
temista? Hol vannak? De az is igaz, 
nem :lehet megkövetelni ea fiataloktól, 
hogy olyan műsort hallgassanak, amely 
nem ёridékli őlket .. . 

S .a megoldások? 
Az Új Symposion xniost, úgy Játszik, 

lendületibe jött, igyekszik szélesen ki-
tárulkoizriá, keresi az új munkatársa-
kat. A Кépes Ifjúságnak is bővítenie 
kell a mwnikatár!sak lés a terjeesztők kö-
rét. Az ő  feladata irányítani, mozgatni 
a fiatalokat, köztik élni — a küls ő  
munkatársak hálózatát és a terjesztést 
egyaránt ki kell bővíteni. 

A magyar tanszék egyіtemjstái igen 
vállalkodzó szelleműek. A most véegzett 
dsőбиΡesek őszre szeretnék átvenni az 
іјйѕбgi rádió irodialxni аd•ásának szer-
kesztését. Egy másik csoport pedig az 
Ifjúsági Tribün szerkesztését venné át 
a műsort már most tervezilk az egye-
temistáik vn&leményei Balapján. 

Azt, hogy mennyivel egészségeseb-
bek a fiatalok közit induló (s renv l-
hetőleg •nemcsak pillanatnyi fellángo 
lású dakciók),  mint  melyiket föiiülrő l 
kezdemB nyeznek, nem is kell magya-
rázni 

Barátom, várom gyors válaszod, — 

Baráti üdvözlettel: 
Kartag Nándor 
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Valahányszor a Forum Könyvkiadót bí-
rálják, beszélgetéseken, itóka mellett in-
kább, mint perleked ő, vitázó írásokban, 
Csokonai jut eszembe, illetve Betrieger, 
A méla Tempef ői „gonosz könyvnyomta-
tója". Nemegyszer eltöprengtem már, va-
jon nem rémképeket látok-e, vajon iga-
zoltan asszociálok-e épp erre a kicsinyes 
figurára, azaz a kiadót ér ő  bírálatok, rea-
galáso.k Tempefői-féle indítékokból szár-
maznak-e, vagy csupán az író és kiadója 
közti klasszikus, többé=kevésbé önös érde-
keket leplező, tehát eleve érdektelen lár-
mázásról, vészharang-kongatásról van 
szó? 

Mivel irodalmunk és könyvkiadásunk 
jelenlegi helyzete egyáltalan nem ad okot 
arra, hogy egyértelműen egyik vagy má-
siak lehetőség mellett döntsünk, azonnal 
leszögezném, hagy a Tempef ői-Betrieger 
ellentét, bár jóval enyhébb formában, ma 
is, nálunk is fennáll, ugyanakkor azonban 
íróink sem mind tempef ői tehetségek, jel-
lemek, tehát a jugoszláviai magyar iroda-
lom sorozatainak problémáiról nem t őlük, 
magatartásuktól elvonatkoztatva kívánok 
szólni, hanem annak párhuzamos, egyide-
jű  vizsgálatával. 

A  Forum  Könyv'kladót alapjában véve 
háromféleképp szokták bírálni nálunk. Az 
első  reagálassi mád a gyáva-radikálisoké: 
nagy garral (és fels őbbrendűségi tudattal) 
ostorozzák a .kulisszák mögött a klikket 
(mivel nem akarok csak úgy ukk-mukk-
fukk beszélni, álljon itt néhány mondat 
egyik ..leles" írónk leveleib ől, melyeket 
íróbarátjának küldött nemreg, s egészen 
véletlenül kerültek hozzám: „Hallatlan, 
hagy ezek hogy bánnak velem . »", „ . . 

utasi Csaba 

könyv 
ki 
adá 

sunkról 

ismét lóvá tettek. Hiába, nem vagyunk 
benn a klikkben", és az angyali post-
scriptum: „Mit szólsz hozzá: nem írhat-
nék-e most megjelent könyvedr ől?"), mert 
a saját könyvükről, illetve leendő  autó-
jukról, szőlőcskéjükről, villácskájukmól 
vagy a jó ég tudja, miről van szó. 
A második reagálási mód a hangadó-

taktikusé: megállapítja, hogy irodalmi 
életünk pang, könyvkiadásunk elbürokra- 
tizáládott, zs бkutcát emleget (itt Bogdán-
finak A nyilvánosság érdekében című  vi-
tacikke jut hamarjában eszembe — Híd, 
1967. 1. sz.), s bár ezek a megállapításai 
általánosságban helytállóak, a kérdések 
kifejtésekor mellékvágányra tereli a dol-
gokat, közös ügyünket mesterségesen két 
ellentétes érdekszférára bontja: egyik ol-
dalra elkülöníti a kiadót, ahol túl drága 
a hivatalnolki munka, ahol átlagon aluli 
hivatalnokok is szex+kesztők, jókora fize-
téssel, velük szemben pedig ott toporog az 
írók hada, néhányan igen nehéz anyagi 
helyzetben vannak, egyesek közülük szí-
vesen szerkesztenének egy-egy sorozatot, 
másak viszont a •kiadói bürokráciát látva, 
maguk is elbürokratizálódtak. 

A harmadik reagálási mód a realista-
intellektuális: nem ennek vagy annak a 
csoportosulásnak az érdekeit védi, hanem 
irodalmunk felemelkedéséért, gazdagodá-
sáért száll síkra. 

Nyilvánvaló, hogy a bírálók e három 
magatartásformája közül csakis ez utóbbi 
vezethet eredményhez. Az els ő  annyira 
önkörébe zárkózó s mellesleg öntelt is, 
hagy megmosolygáson kívül aligha vált-
hat ki más hatást. A második sejteti 
ugyan, hogy „valami bűzlik Dániában". 
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vázolja is a fogyatékosságokat , hibákat, 
de vitája végső  kicsengésében disszonáns, 
árulkodó : egyszóval önmaga egyen fordul. 
Írásomban épp ezért a bírálat és vita 
harmadik útján szeretnék haladni, el őbb 
azonban még valamire fel kell hívnom 
a figyelmet . Senki se csodálkozzék, ha 
cikkemben a Forum Könyvkiadó ered-
ményeiről egy szót sem talál . Gyanúsnak 
tartom a statisztikai adatokra épít ő  hen-
cegést, bárkitől származzék is, hisz az im-
pozáns számadatok rendszerint elfedik a 
lényeget , s leginkább csak arra szolgál-
nak, hogy az „Elvtársak , csak lassan, 
megfontoltan , nem kell dramatizálni a 
dolgodat !" — opportunista elve érvénye- 
süljön. 

„Ajánlatunknak a lényege ez volt: az 
egyes sorozatok •szerkesztését bízzák erős 
kritikusi egyéniségekre (ha vannak), akik 
nemcsak mérni , hanem ítélni is tudnak, 
akik nemcsak a pénzügyekkel szemben 
fogékonyak , hanem affinitást éreznek az 
egyes esztétikai törekvések , szellemi ho-
rizontok _.irant is. Ezt azért, hogy a szer-
kesztő  a kiadványért , amit aláír , ne csak 
mint szerkesztő , hanem mint kritikus is 
felelősséget vállaljan" — írja Bányai Já-
nos A vita kedvéért c. írásában (Új .Sym-
posion , 36. szám), s azt hiszem , pontosan 
látta meg .azt az alapvetően fontos kér-
dést, melynek megoldása nélkül — fenn-
áll a veszly — könyvkiadásunk mechani-
kussá válhat , passzív könyvtermeléssé, 
ahol is a szerkesztő  vagy szerkesztők csak 
a könyv előkészítésén fáradoznak, ám to-
vábbi sorsával nem törődnek . Itt termé-
szetesen a szerkesztők szellemi tevékeny-
ségének elpangására célzok, s nem a 
könyvterjesztésben való részvételükre. 
Ebbe, sajnos, fokozott iitemben kell be-
kapcsolódniuk. 

Bányai ajánlata tehát helyénvaló, de a 
megoldás módozatairól nem szól , alkal-
masint épp azért , mert nem ismeri kellő-
képp a kiadóbeli körülményeket , munka-
folyamatokat. 

A Forum Könyvkiadoba évente átlag 
15-20 mű  fut be íróinktól , s ezt a meny-
nyiságet a szerkeszt őség többé-kevésbé 
realizálni is tudja . E tényből azonban ter-
mészetszerűleg következik az is, hogy 
nem végezhet szelekciót , hisz ha szigo-
rúbb esztétikai kritériumok szerint osztá-
lyozná a beérkezett kéziratokat , aligha 
maradna belőližk négy-ötnél több. S va-
jon célunk lehet-e, hogy különféle nem-
zetiségi és provinciális komplexusoktól 
gyötörve , kíméletlenül „nyírjuk" a j:ugo-
szlávi'ai magyar irodalom termését? Bár 
néhány évvel ezelőtt még a kiadói tervek 
felülvizsgálásáért , a dilettantizmus kö-
nyörteleл  száműzéséért szálltam síkra, ma 
már azt vallom, hogy minél több könyvet 
kell kiadnunk , s nemcsak azért , mert iro-
dalmi életünk kibontakozásához óhatatla-
nul szükséges a legkülönfélébb művek 
egész sora, hanem mert meggy őződésem, 
hogy szilárd koncepciójú kiadói politikát 
még ma sem alkalmazhatunk könyvkiadá-
sunkban. 

A beérkező  kézirat, tudvalevő , vélemé-
nyezésre megy, voltaképp itt kezd ődik 
minden baj . Irodalmunk •nemcsak érté-
keiben szerény és kicsi, hanem írói száma 
szerint is . Egy nemrégi kimutatásból ki-
derült, bogy összevissza hatvanegynéhány 
„írót" tarthatunk számon, s egészséges le-
het-e véleményezés alapján kiadni mű-
veket ott, ahol a toll emberei szinte az 
unalomig ismerik egymást, tudva tudják, 
hagy ma recenzeálnak , holnap pedig „re- 
cenzeáltatnak "? Az idősebb nemzedék kü-
lönösen megbízhatatlan e szempontból. 
Egyesek közülük nyíltan megvallják: „ Én 
nem akarok senkit se bántani !" — arások 
pedig langyos , felemás dödögéseket írnak, 
recenziók sorával lehet bizonyítani, úgy-
annyira, hagy magatartásukkal csakis a 
közönyt ébresztgetik a szerkeszt őben. De 
egyébként is, hol vannak azok a kritiku-
sok, akik rendszeresen , kitartóan foglal-
koznak irodalmunk konkrét műveivel, 
akik vállaljak e roppant kényelmetlen 
munkát — kényelmetlent , mért mint min-
den talajszintibb , nem eléggé differenciált 

irodalomban , nálunk is az oktalan sértő- 
dések zuhatagát váltja ki a bíráló szó?! 

Engedtessék meg itt egy kis kitér ő : a 
tavalyi kiadó-író találkozón Juhász Géza 
főszerkesztő  a leghatározottabban indítvá-
nyozta, legyen nyílt a véleményezés, de 
mint várható is volt , iróink elzárkóztak a 
javaslat elől , csupán egy ember szólalt 
fel, ő  is az eddigi módszer védelmében (a 
Symposion csak az ülés után reagált). 
A javaslat , úgy veszem észre, araég inkább 
elbizonytalanította , megingatta íróink s 
egyben recenzenseink egy részét , külön-
ben minek tudhatnánk be, hagy pl. az ál-
talános, nem „forró" irodalmi területeken 
könyörtelenül és magabiztosan ítélkez ő  író 
— állandó recenzensünk — így vezette be  
a közelmúltban lektori jelentését: „Emi-
nens írónk ...", vagy egy másikat így fe-
jezett be: „... nagy megtiszteltetésnek ér-
zem hogy elsőndk olvashattam X. Y. kéz-
iratát, s örömmel várom mielőbbi meg-
jelenését ..." Talán nem szükséges külön 
bizonygatnom , hogy sem az „eminens" 
jelző, sem pedig a „nagy megtiszteltetés" 
nem szerves velejarája egy-egy recenzió-
nak, különösen , ha egészenatlagos mű-
vekről van szó. 

Természetesen ennek a fordítottja is áll. 
Az elmúlt évek folyamán megesett, hogy 
egy kéziratot három véleményező  kedve-
zőtlenül bírált el, ám ekkor színre lépett 
a negyedik , •magasztaló szóban persze nem 
volt hiány, s a győngécзke könyv meg-
jelent. Vagy egy másik eset: egy rossz 
kézirat egyetlen véleményez őnél volt, aki 
húsz (!) sorban bebizonyította, hagy a 
könyvnek meg kell jelennie, és lőn csoda, 
valóban megjelent . Nyilvánvaló , hogy az 
első  esetben recenzenseink a végsőkig bü-
rokratilkusnak tartották a kiadó eljárását 
(és az is volt!), munkájukat pedig fölös-
legesnek , a másoddkban viszont íróink és 
igényesebb olvasóink lázadhattak joggal 
az .idétlen munkácska ellen. 

A recenzeálásnak , ez eddig elmondottak 
mellett, van araég egy rendkívül kedvezőt-
len következménye . Ha tegyük fel, egy 
kéziratról két egyarással ellentétes véle-
mény fut be, abból nehezen lesz könyv, 
de ugyanakkor a ,;kiskapun" zavartalanul 
besétábhat egy másik, egy rosszabb. 

Ez már nem is bürokratizmus! 
E sorok írója , mintegy két évvel ez-

előtt, amikor épp egy kétszeresen elutasí-
tott kézirat ostromolta a „kiskaput", a 
legghatározottabb.an kifakadt, a „kapu" 
azonnali bezárását kérte, ám stílusosan 
kioktatták : egy-egy könyv kiadásáról nem 
dönthet önállóan a kiadó (mennyire igaz!). 
hanem csakis a közvélemény figyelembe 
vételével (micsoda misztifikáció! !). Hiszen 
ha volna közvéleményünk! 

Ezzel vissza is jutottunk kiindulópon-
tunkra. Ismét Bányai cikkéb ől idézek: 
„... mert irodalom nem létezhet jó Kiadó 
nélkül, és ha nekünk csak egy van, akkor 
azt kell, közös er ővel, felerősíteni". A té-
tel igaz , de ismét egyoldalúságról árulko-
dik, hisz az íróknak a „feler ősítésben" 
vállalandó személyes felelősségéről , szere-
péről nem szól. Számomra ugyanis evi-
dens: a megoldás nyitja nem abban Tej-
lik, hogy „néhányan közülük (a szegény 
írók közül) szívesen szerkesztenének egy-
egy sorozatot" (Bоgdánfi), de még abban 
sem, hogy „erős kritikusi egyéniségeket" 
(Bányai) kell a sorozatok élére állítani. 
Úgy gélem , a jelenlegi körülmények kö-
zött mind az erős kritikusi egyéniség, 
mind az anyagi gondokkal küszködő  író 
éppúgy a bürokratizálódás áldozatává len-
ne, mint Juhász Géza, Tornán László vagy 
Utasi Csaba. Csupán árnyalati eltérések-
ről lehetne szó. A mechanikus , erőltetett 
szerepcserét épp ezért nem tartom célra-
vezetőnek . Sohkal gyümölcsözóbb lenne, 
ha kritikusaink — Bánya ii Jánossal, Bori 
Imrével, Major Nándorral stb. egyetem-
ben — szеmbenéznének az irodalmunk 
műhelyéből kikerülő  alkotásokkal . Irodal-
mi közvéleményünk létrejöttének ez az 
első  számú feltétele. 

Bányai János tételét végs ő  fokon így 
egészíteném ki: jó (igényes és igényessé- 
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güket a kiadó gondozásában megjelen ő  
könyvekkel kapcsolatban a nyilvánosság 
előtt is bizonyító) kritikusak nélkül a 
kiadó sem létezhet, illetve csak úgy, mint 
eddig is: a csonkaság, a magára hagya-
tottság érzetével, számtalan baklövést kö-
vetve el. 

S mégis, mindennek ellenére, van-e 
kiút a jelen helyzetb ől, mi módon lehetne 
megakadályozni a szerkeszt ők további bu-
rokratizálódását, még ha kritikusaink se-
gítsége elmaradna .is? 

Vessünk néhány pillantást a kiadó ér-
vényben levő  szerkesztési elveire. 

Mindmáig az .a gyakorlat, hogy az elfo-
gadott kéziratot elolvassa a szerkeszt ő, s 
megteszi észrevételeit (a recenzensekéivel 
együtt) a szerzőnek, minek utána hol 
hosszadalmas, hol rövid győzködés követ-
kezik kettőjük között, a műben változá-
sok történnek, novellák, versek maradnak 
ki, regényrészletek süllyednek el örökre 
stb., s a szerző, legalábbis úgy sejtem. 
egy kicsit mindig a vereség és utálkozás 
vegyes érrésével lép le a porondról, gon-
dolván: egye fene, mit tegyek, halvány 
dunsztja sincs a dolgokról, de ha egyszer 
az ő  kezében vagyok, megadom magam. 
— A pletykák mindig kés őbb keletkez-
nek! 

De rni történik ugyanekkor és ezt köve-
tően a szerkesztővel? A kedvező  elbírá-
lásban részesült kézirat nemegyszer ellen-
állást vált ki belőle, érzi, hogy recenzen-
sei nem voltak méltók önmagukhoz, s ha 
nem .akar rosszmájú akarnoknak tetszeni 
a szerző  szemében, kénytelen elfogadni a 
kéziratot, bels ő  lázongása azonban nem 
hagy békét neki, s feladatánakerzi, hogy 
gyúrja, foltozza, tapassza a m űvet, ha már 
a nevét kell adnia hozzá. 

BUZGóSАGA AZONBAN 
TÖBBSZÖRÖSEN KА ROS! 

Mindenekelőtt munkája nyomán s szán-
déka ellenére az írók legtöbbjében kiala-
kul egy ferde képzet, miszerint a kiadó az 
irodalom fölé akar emelkedni. Ennél is 
kínosabb azonban, hogy a kéziraton esz-
közölt változtatások eredményeképp a 
szerző  nem érzi magáénak mindenestül a 
könyvét. Egy számára idegen szellem, 
nyelvi tudat, ízlés vonásait, jegyeit érzi a 
sorokból előtörni, s amennyiben feltéte-
lezzük, hogy a kiadó írói múveket publi-
kál, és nem irodalommal is kacérkodó ha-
landók krikszkrakszait, azonmód és a 
legélesebben felmerül a kérdés: vajon jog-
gal túr-e bele a szerkeszt ő, mindegy, 
hogy kicsoda, abba a szövegbe, melyet a 
szerző  minden bizonnyal épp benyújtott 
formájában talált legjobbnak? Aligha. 
Hiszen mi lenne, ha például egy képkiállí-
tás avatott és bölcs szervez ője a megnyi-
tás előtti napon a fölsorakoztatott m űvek 
elé járulna a festővel, s arról próbálná 
meggyđzni, hogy itt meg itt vakargassa le 
ezt meg ezt a színt, mázoljon oda helyet-
te egy árnyalattal élénkebbet vagy, tom-
pábbat, s ráadásul a kompozíció 'elemeit 
is megbolygatná? 

Szinte hallom az ellenvetést: diszting-
váljunk, hisz míg a festő  viszonylag olcsó 
nyersanyaggal dolgozik, és közte meg a 
néző  között nincs közvetít ő , addig a könyv 
kiadón és nyomdán át jut el az olvasóhoz, 
miközben a társadalomnak nem is kis 
pénzét emészti fel, tehát a nagy befekte-
tés miatt szinte muszáj jónak lennie. E 
lelkinsmeretességében túlbuzgó kifogást 
azonban egykönnyen meg lehet dönteni, 
mert ha jobban odafigyelünk, kiderül, 
hogy embertelen. Egy nem létez ő, fiktív 
társadalmi igény nevében (s alighanem 
a saját tudását, rátermettségét is bizo-
nyítandó) a szerkesztő  megsérti az alkotó 
önérzetét — félig meddig egyenruhába 
bújtatja a művet, s közben maga is le-
sérül, észrevétlenül. 

A kiadó szerkesztési elvei tíz-tizenöt 
éves késést mutatnak: a mai gyakorlat 
nagyjából az akkori , mostoha körülmé-
nyek között lett volna célravezet ő. Íróink 
egy részét elvitte a háború, irodalmunk 
épp csak vegetált, méghozzá sokkal in-
kább a „termő  por" vonzásában, mint ma,  

fokozott ütemű  megoszlása idején; a 
könyvbehozatal elenyész ő  volt, vagy ép-
penséggel nem is importáltunk, s az írott 
szónak, különösen pedig a vajdasági szép 
szónak, sok más funkciója mellett, de nem 
utolsósorban, az anyanyelv ápolását; a 
nyelvérzék ébren tartását is vállalnia kel-
lett volna. 

Ma azonban már nem arra kellene tö-
rekednünk, •hogy a kikerülő  könyv „hi-
bátlan" legyen nyelvében, hanem hogy 
hamisítatlanul, híven állítsa elénk a szer-
zőt, következésképp a lektorálást eredeti 
művek esetében feleslegesnek tartom, 
mint ahogy felesleges a 'kéziratok „tar-
talmi" megbolygatása, toldozása-foldozá-
sa is. Miért? Ha tegyük fel, egyik köl-
tőnk 2000 sornyi verset nyújt be, abból 
nem nehéz kiválogatni azt a száz=kétszáz 
sort, vagy még kevesebbet, ami valóban 
érték. A többi csak hordalékanyag, körí-
tés, s ha a kötet magjában költő  és szer-
kesztő  megegyezik, a többi már nem lé-
nyeges, csinálja úgy a szerz ő, ahogy akar-
ja, az orientatíve javasolt terjedelem ha-
tárain belül. Ez annál inkább fontosnak 
tetszik, mert az utóbbi id őben több ízben 
is bebizonyosodott, hogy a szerkeszt ő  túl-
zott bábáskodása keservesen megbosszulja 
magát. Gondoljunk csak Tolnai Ottó Si-
rálymellcsont c. kötetére. Legendák kap-
tak lábra, hogy Tomán „elszerkesztette" 
a könyvet. S a legendáknak, még ha egé-
szen naivul törtek is felszínre, volt alap-
ja, mert ha a szerkeszt ő  megmagyarázza 
Tolnainak, hogy egy semmivel sem ment-
hető  adminisztratív melléfogás folytán 
csak 1200 soros lehet :kötete, s ezen belül 
ő, a •szerkesztő  a Kodályhoz, a Tiszavirág-
hoz stb. ragaszkodik, a többit pedig rá-
bízza a szerzőre, akkor Tomán diszkvali-
fikálására .nem kerülhetett volna sor. Ak-
kor a kiadót mint intézményt lehetett 
volna radikálisan •megtámadni a „sok jó 
vers" (?!) ismételten felpanaszolt kiha-
gyása miatt, hisz az 1967-es esztend őben 
isallt a játék, s a „nyitva van az arany-
kapu, csak bújjatok rajta" alapján szépen 
be is somfordált két-három •hitvany mun-
kácska irodalmunkba. A kérdések itt me-
rülnek fel, és semmiképp a „sok jó vers" 
körül. 

Mindezt el kellett mondani, hogy job-
ban megérthessük, miért roncsolja magát 
a szerkesztő  is, ha „hivatása" magaslatán 
akar maradni, s tétovázás nélkül vállalja 
a foltozó varga, a minőségi ellenőr vagy 
épp a társszerző  .szerepét. Minél mélyebb-
re merül „szerkeszt ői" munkájában, annál 
inkább bürokratizálódik. Minél több ja-
vítást eszközöl a szövegeken, minél több 
változtatást javasol és visz keresztül kar-
doskodón vagy „megnyerő" mosollyal, an-
nál inkább a sajátjának is •érzi akarva-
akaratlan a művet, s ily módon végképp 
eltömíti maga előtt a kritikusi ítélkezés 
útját. Hogyisne, hiszen ha a szerz ő  bele-
egyezésével „minden" .gyengének, hitvány-
nak tartott részt kigyomlál a m űből, 
ugyan miféle erkölcsiség parancsára bí-
rálja meg ugyanazt később? 

„Munkája sok tekintetben a földrajzi 
íróéhoz ... hasonlatos, aki arra vállalko-
zik, hogy Vajdaság földrajzát írja meg, s 
azt :kényszerül leírni, hogy Vajdaság leg-
magasabb csúcsa a Čot — ám abban a 
tudatban, .hogy az ország legmagasabb 
csúcsa a Triglav és Európáé a Mont 
Blanc" —írja Bori Imre A jugoszláviai 
magyar irodalom története 1919-1945-ig 
c. monográfiája utószavában, találóan vi-
lágítva meg azt a dilemmát, mellyel a 
kiadó szerkesztője nap nap után szembe-
sül. Mert čoti műveket szerkeszt legin-
kább, čoti vélemények alapján, s végül 
a kéziratokon való piszmogás, pepecselés 
taposómalmában maga is čoti igényűvé 
válik: a második famózus fülszöveg után 
már lelkiismerete is elszenderül csendben. 
Természetesen ha a szerkeszt ő  „alföldi 
emberként" érkezik a kiadóba, ha csöp-
pet sem zavarja annak a tudata, hogy a 
Čot mellett Triglavok, Mont Blanc-ok, sőt 
Himaláják is vannak, akkor nincs külö-
nösebb baj — „otthon vagyunk". Am ha 
eleve elégedetlenül lép a gépezetbe, min- 

den porcikájában Cot-ellenes hangulat-
ban, éppen mert •érzi, hagy sorsa a Čot, 
akkor keserves napok várnak rá. Kett ős 
életre kényszerül: látszólag feladja elveit, 
belesimul, beleolvad irodalmunk hétköz-
napjaiba, lelke mélyén azonban továbbra 
is munkálnak — egy jellegzetes, már-már 
szkizofrén állapotot hozva létre — az im-
már objektíve elmondhatatlanná vált töb-
bet, mást akarás lázai. Persze e lázakat 
szisztematikus és kitartó tűréssel meg le-
het szüntetni, s ha sikerül, el őáll a gép-
csavar: a szellem bürokratája. Reflexei 
megromlanak, óvatos, visszavonul, eszté-
tikai érzékenysége elhal, kihull a szellemi 
élet vérkeringéséb ől. 
S hogy ezek a tünetek megvannak a 

kiadóban, mi sem bizonyítja jobban, mint 
hagy szerkeszt őink hallgatnak. Juhász 
Géza már évek óta nem ír, Tomán László 
apró kis jegyzeteket rovogat, és én, én 
ugyan mit produkálok?! 

E csöppet sem szívderítő  helyzet létre-
jöttét egész biztosan nagymértékben se-
gítette az is, hogy a könyv'kiadás gazda-
sági ténykedéssé lett, •ami már maga is 
abszurdum. Ha egy eredend ően irodalmi 
érdeklődésű  szer+kesztőcsoport hétr ől hét-
re a kiadó :gazdasági helyzetér ől, nehéz-
ségeiről kénytelen tárgyalni, több órás 
üléseken, s nem a kiadandó művekről, 
akkor ne is csodálkozzunk. 

Nem, nem, félreértés ne essék! Nem 
akarok igazolást keresni az objektív 
okokban, csak épp az eddigiek kiegészí-
téseképpen róluk sem akarok megfeled-
kezni. 

Igy érzem, sikerült elég sötét képet 
festenem: ideje lenne már fölszabadítani 
szorongó lelkemet néhány célszer ű, ki-
utat sejtető  javaslattal, ám még miel őtt 
ezt megtenném, hadd hívjam fel a figyel-
met bürokráciánk még egy, meglepő-
nek nem meglepő , ám annál kirívóbb vo-
nására. A szerzői tiszteletdíjak kifizetésé-
re gondolok. Egy mit tudom én, kitől, 
kiktől származó gyakorlat alapján így fi-
zetünk: vannak „rangos" íróink, „nevek", 
ők kapjak a nagyobb pénzeket, aztán van 
egy közepes gárda, közepes honorárium-
mal, és vannak „kezdők", „csikók", iro-
dalmi „gyakornokok", ők a legkevesebbet. 
Nem művekért fizetünk, hanem nevek 
szerint. Ehhez nem kell 'kammentár! 

S végül álljon itt néhány javaslat: 
A kiskapukat haladéktalanul be kell 

zárni. 
A recenzeálást (mert merő  formali-

tás) szüntessük meg; a kéziratot csak ak-
kor adjuk véleményezésre, ha a szerkesz-
tőség képtelen dönteni sorsáról, akkor 
azonban négy-öt embernek is, ha kell. 

Tegyük lehetővé a szerkesztőknek, 
hogy megbékéljenek önmagukkal, s a ma-
guk módján és erejéb ől részesei legyenek 
a jugoszláviai magyar irodalom, és általá-
ban az irodalom, történéseinek. Tekint-
sünk el tehát a szerkesztés eddigi elvei-
től, de ugyanakkor várjuk el t őlük, hogy 
megszólaljanak, mert tarthatatlan az, ha 
egy-egy szerkesztő  munkája a művek el-
adminisztrálásában merül ki. 

Művekért fizessünk, ne nevek sze-
rint! — s ami ebből logikusan következik: 

Beérkezett és elolvasott, lehet őleg 
megtárgyalt kéziratok alapján álljon ösz-
sze a kiadó évi terve, s szerz ődéskötésre 
csakis a művek ismeretében kerüljön sor. 
E nagyon fontos mozzanat azonban csakis 
akkor válhat valóra, ha a kéziratokat 
meghatározott időpontra kérjük, záros 
határidővel, s a megkés őket csak az eset-
ben fogadjuk el, ha jobbak az átlagnál. 
Ily módon a kerettervbe minden bizony-
nyal az értékesebb alkotások kerülhetné-
nek, kialakulna egy minőségi sorrend, 
mely a kiskapukat nagyszerűen zárná. 
E határozott, világos koncepciójú tervezés 
annál is inkább indokolt, mert irodalmunk 
sokkal gyorsabban erősödik, izmosodik, 
mint amilyen mértékben a kiadónak jut-
tatott társadalmi támo:gatás összege nö-
vekszik. 

A vitát ezzel megnyitom. 

Utasi Csaba 
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