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Arthur London forradalmi életútja azok 
közül való, melyeket századunk egyik leg-
sötétebb „fenoménje", a sztálinizmus határo-
zott meg sorsdönt ően. 

Osztravai kisiparos családban született 
1915-ben. Tázennégy éves korában már tagja 
a Kommunista Ifjúságnak s mozgalmi tevé-
kenységéért többször ül börtönben, majd 
1934-ben Moszkvába megy, s a Komintern 
if júságá osztályán dolgozik, 1936-tól pedig a 
Nemzetközi Brigádok katonájaként harcol a 
spanyol forradalomban, egészen Catalónža bu-
kásážg. 1940-től aktív tagja a francia Eilen ,  
állásá Mozgalomnak, 1944-ben deporltálják s 
az Ellenállási Mozgalom Lágeri Bizottságá-
nak egyik legfőbb szervezője lesz Mauthau-
senban. 1949-i ől Csehszlovákia külügymi-
niszter-helyettese, és ezen a poszton, és ilyen 
nemzetközi-forradalmári múlt után — sztálinž 
paradoxon: épp e nemzetközi f orradalmársá-
gának köszönve! — éri a lebukás: az állam-
védelmi szervek 1951 januárjában minden 
előzetes vád nélkül egyszerűen elrabolják és 
bebörtönözik. A „ Slánsky vezette államellenes 
összeesküv ő  központ" ellen megrendezett ki-
rakatpörben életfogytiglani kényszermunkára 
ítélik, 1956-ban kiszabadul, de a nyilvános 
rehabálžtálásra 1968 május elsejéig kell vár-
nia. 1963 óta_Francžaorsxágban, felesége ha-
zájáhan él, s megírja emlékiratát a pörről, 
1968 augusztus 21.-én Prágába érkezik, hogy 
a Csehszlovák Irószövetség kiadóházának is 
átadja könyve kézžratát, ezt a tragikus em-
beri dokumentumot; emberségének és f orra-
dalmárságának egyetlen igazi rehabžlžtálóját 
— de rosszkor érkezžk: öt órával az ánvázžó 
kezdete előtt... 

SLANSKY, GEMINDER, FREIK, FRANK, 
KLEMTIS, REICI.N, šVAB, HAJDI, LOBL, 
MARGOLIUS, FIsCHL, SCHLING, SIMON, 
LONDON: tizennéggy kés ői sorstársa ZINOV-
JEVNEK, KAMENYEVNE к, JEVDOKI-
MOVNAK, BAKAJEVNEK, MRACSKOVSZ-
KIJNAK, TER-VAGANYANNAK, SZMIR-
NOVNAK, DREITZERNEK, REINGOLD- 

• Reflexiók Arthur London: Priznanje, 
Beograd, 1969. 

NAK, PIKELTNEK, HOLZMANNAK, 
FRITZNEK, OLBERGNEK BERMAN-JU-
RINNAK, LURIE MÓZESNEK és NA'1- 
HANNAK, a „trockista- zinovjévista gyilko-
sok terrorista bandája" elleni pör tizenhat 
áldozatának, és PJATKOVNAK, RADEK-
NAK, SZOKOLNYIKOVNAK, SZEREBRJA-
KOVNAK, MURALOVNAK, LIVSITZNEK, 
DNROBNISZNAK, BOGUSZLAVSZKIJNAK, 
KNYAZEVNEK, RATAJCŠAKNAK, NOR-
KINNAK, SESZTOVNAK, SZTRAILOV-
NAK, TUROKNAK, HRASENAK, PUSIN-
NAK és ARNOLDNAK, a „trockista bandi-
ták" másik nagy csoportjának; és TUHA-
CSEVSZKIJNEK, JAKIRNAK, UBOREVICS-
NEK, KORKNAK, EIDEMANNAK, FELD-
MANNAK, PRIMAK0VNAK,_ PUTNANAK, 
— a háború előtti moszkvai boszorkánypörök 
szédítően hosszü áldozatsorának. Meg az 1949-
ben kezd ődő  kelet-európai reprízek, a moszk-
vai pörök mintájára megrendezett tragikus 
cirkuszok tiranai (KOCI DZODZE), szó f iaá 
(TRAJCSE KOSZTOV), budapesti (RAJK 
LÁSZL И) áldozatainak. 

Tizennégy ember, tizennégy csehszlovák 
kommunista, aki életét aszó teljes értelmé-
ben a forradalomra tette, hogy végül is a 
győztesnek vélt forradalomnak — s ami még 
rosszabb magának a Pártnak legyrnek 
hátborzongató martalékai: Löbl, Hajdú és 
London kivételével, akiket életfogytáglani 
fegyházra ítélnek, a tizenegy kivégzett for-
гadalmár hamvát egy krumpliszsákba teszik s 
teheгautón Prágán kívülre szállítják azzal a 
céllal, hogy ott majd szétszórják a -mez őn; 
útközben azonban egy csúszós kapaszkodó-
hoz ér a kísérteties expedí сžб  'és megszüle-
tik az ötlet: a nép, az állam, a Párt meg-
rögzött ellenségeinek itt kell szétszórni a ham-
vát, hogy ne csússzanak annyira a kerekek... 

Ez volt a vég, melynek ijeszt ő  jelképessé-
ge a középkori boszorkányégetések rítusára 
asszociáltat. De e pokolian-irracžonálás záró-
aktus előzménye sem volt kevésbé irracionális. 
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1. 
theatrtim 
ninndi 

„NOS, MI MÁS AZ EMBERI .ÉLET, 
MINT EGY NAGY SZíNDARAB, 
MELYBEN MINDENKI ÖNMAGÁT ФΡ L 
ELÜTó ÁLARCOT BORIT MAGÁRA 
ЕS IGY JÁRKÁL ÉS JÁTSSZA A 
VÁLASZTOTT SZEREPET, AMí Б  A 
NAGY SZíNIGAZGATÓ LE NEM 
SZóLÍTJA A SZINRőL", 

(Rotterdami Erazmus) 

Arthur London könyve az önértéke mellett, 
Irigy. kreatív emléket állít a szerz ő  személyes 
drámájának, s ily módon mindennem ű  Poli-
tikai ,rehablitácіónáP" értékesebb rehabilitá-
ciót képvisel, egy .általánosabb jellegű  érték-
kel is bír: nagy .jelentőségű  kordokumentum, 
mely minden eddiginél teljesebben tárja fel, 
leplezi le a sztálini boszorkánypörök meg-
rendezésének módszerét, a pokoliarr. zseniális 
ideológiai taktikát, mellyel, az Emberiség 
Nagy Boldogítójának sik.erült elérnie, hogy a 
forradalom felzabálja legjobb fiait, mártír-
sorsra juttassa a kommunisták mind máig fel 
nem mért s nyilván fel sem mérhet ő  soka-
ságát. 

London emlékez ő  . vallomása . közben kiraj-
zolódnak egy tragikus bohózat, egy ijeszt ően 
irreális politikai színjáték körvonalai. Egy 
színjátéké, mely abban különbözik a közönsé-
ges politikai bohózatoktól, hogy véresen ko-
moly, fejeket követel ő  telhetetlen kannibaliz-
mus s nem holmi ártatlan politikai pozíció-
harc, melynek csupán az a célja, hogy a 
szerep eljátsz.dsa után a régi szereplőket fél-
retegye és helyükre újakat állítson. 

DRÁPЛAÍRÁS STÁLINI M ÓDRA 

E politikai színjáték egy fantasztikus pre, 
kóncepeión, alapszik, melynek értelmébe í el őré 
elkészül a vád, a politikai b űntettek végnél-
küli lajstroma, kirajzolódnak a pör körvona-
lai — s csak ekkor következik a szerepl ők 
kiszemelése és letartóztatása vagy éppen,: kö- 
zönséges elrablása. Miután pedig megvan-
nak;  a szerepl ők, kezdődik a tragikus bohózat 
részleteinek kidolgozása. A, börtön csehszlovák 
nyomozói, „igazi főnökeikkel" - ahogy. a 
hazai Allamvédelmi Szolgálatra rátapadt 
Szovjet instruktorokat nevezik állandóan 
együttműködve, utasításaikat vakon követve, 
napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra 
egyre gazdagabb, eseménydúsabb fabulát csi-
karnak ki a szereplőkből, a kierőszakolt „val-, 
lomások" kéziratát viszik az instruktorokhoz ;  
azok belejavítanak,. kihúznak és. betoldanak 
— már ahogy ezt a pre-koncepció megköve-
teli —  s az ily módon véglegesített szöveg-
részt ,oldalanként, aláíratják, hitelesítik a .  
bohózat szerepl őivel, akik minden egyes elfo-
gadott, .magukénak vállalt gépirat-oldallal 
egyre jobban és egyre végzetesebben gaba -
lyodnak bele a véres szerepbe. 

A kicsikart rész-„vallomások", mindegyiké-
ben .van némg kis igazság, például egy-egy 
ténylegesen megtörtént esemény ' a szereplő  
mozgalmi múltjából,, de a bohózat kreálói 
mindennek olyan cinikusan rosszindulatú ér-
telmet adnak, a részleteket olyan perverz vi-
§zonyba hozzák a kieszelt, fiktív fabula 
egészével, hogy végül is a szerepl ő  legtisztabb 
tettei, mozgalmi akciói, s őt hivatalbeli apró-
cseprő  intézkedései is a B űn bgzonyítékagvá  

válnak. A tényleges események, valóságos tet-
tek, apró részigazságok a darab szerz ői szá-
mára ily módon puszta irodalmi motívumok, 
melyeket szabadon lehet alakítani, variálni, 
módosítani, már ahogy azt a kompozíció egé-
sze megköveteli. „Többé már nem a tények-
ről és az igazságról van szó, hanem egy 
szerűen — a formulákról. A skolasztika és 
eretnekség világa — jellemzi London a 
szövegcsinálásnak e módszerét, s felfedi a 
pszichikai okokat is, miért vállalja a szereplő  
végül is a cinikusan átértelmezett, pokolian 
eltorzított részigazságokat, a végzetes formu-
lákat: „Az ember nem küzd már minden 
egyes szóért, hisz a mondat egyéb elemei je-
lentéktelennek tűnnek számára. Holott ez a 
vállalt szó, ez az engedmény újabb mondatot, 
újabb szót von maga után, olyat, amit ismét 
ők ajánlanak fel és er őszakolnak ki." A sze-
replő  nem ismeri a szerep egészét, minden 
mozzanatát, és így a „vallomás” kicsikarása 
közben nem tud kellőképpen védekezni, vál-
lalja a jelentéktelennek tűnő  apróságokat, az 
elő regyártott cselekményfonál kis részeit, 
holott azok hínárszálként csavarodnak a nya-
kára és húzzák egyre mélyebbre. 

A kicsikart részleteket aztán egy cudar 
logikával ötvözik eggyé a darab írói. London 
beismeri, hogy objektíve, akarata ellenére 
trockista volt Franciaországban? — Ezek sze-
rint részben már Spanyolországban is annak 
kellett lennie, s ha trockisztikus volt a tevé-
kenysége'Spanyoloršzágban, vajon mentes le-
hetett-e a trockizmustól már el őbb, a Szovjet-
unióban? S így időszakról időszakra, бvrő l 
évre haladva visszafelé, e cudar logika be-
bizonyítja, hogy  London  trockizmúsának a 
gyökere — gyermekkori anarchizmusában van, 
hisz maga is bevallotta, hogy már tizenhat 
éves korában egy .  terrorista akciót tervezett :.. 
S ezzel kész a szerep, a nemzetközi forradal-
márból megszületett a megrögzött gonosztev ő , 
az eredend ő  bűnös, aki talán már az anya-
tejjel is trockizmust szívott magába! 

De nem, mégsem kész a szerep. Amikor 
London némi megkönnyebbüléssel már azt 
feltételezi, hogy végre túl van, ezen az isten-
telen cirkuszorr, égy hirtelen fordulat, ' egy 
igazi Sztálin ex machina következik: Lon-
don, a „trockista csoport vezére" az önálló kis 
tragikomédiából egyszerre. átkerül egy gigan-
tikusba, melyet a Népek Nagy Boldogítójának 
szorgalmas drámaírói a Rudolf Slánsky ve-
zette államellenes összeesküv ő  központ" címet 
adják, s őt, az eredeti f őszerepl ő t most mel-
lékszerepl őnek teszik meg az eredetinél jóval 
véresebb komédiában (az „államellenes össze-
eskiivő  központ" egyik kulcsembere lesz), mig 
„trockista csoportjának" egyes tagjai a kis-
komédiákban kapnak új szerepet, tudniillik a 
kis-pörökben, melyeket a szocrealizmusnak e 
félelmetes drámaírói,, amolyan egyfelvonáso-
soknak terveznek" Nagy. Pör mellé; köri= 
tésként. 
Ezzel a váratlan fordulattal megkezdődik 

London szerepének átkreálása:. A „trockista 
csoport vezérének" b űnlístáját egy kicsit meg-
rövidítik, rengeteg „gaztette" közul csak azt 
tartják meg, ami a Nagy. Pörhöz kell. Az 
elengedeti , ;bűnök" egy része azonban olyan, 
hogy más szerepl őnek jól állna — tehát arra 
kell átruházni. Londonnak azt a nem lé-
tez ő , de mégis elengedett , gaztettét" például, 
hogy a háború alatt, a francia Ellenállási 
Mozgalom aktivistájaként azzal a feladattal 
küldte Csehszlovákiába Klecánt, hogy az Il-
legális Kommunista Párt Központi Bizottsá-
gát játssza a Gestapo kezére — a tragikus 
bóhózat szerz ő i. egyszerűen .  átpasszolják Reg-
cinnek ;  hisz ez a „gaztett" az ő  háború alatti 
ténykedéséhez jobban illik, mint Londoné-
hoz_.. Új szerep, új szöveg: az „adminiszt-
ratív jegyzőkönyvek" és „előzetes jegyzőköny-
vek" után következik a „bíróságnak szánt 
jegyz őköny" megszövegezése — a kilenchóna-
pos vallatás, gyötrés, pszichikai-ideológiai pre-
parálás után újabb tizenkét hónapot igényel 
London szerepének véglegesítése. S ez termé-
szetes is, hisz a feladat, mely a Nagy Pör 
pre-koncepciójából következik, nagyobb az 
előzőnél, s kifinomultabb komponálókészséget 
és gazdagabb alkotófantáziát . is igényel: „Be, 
iktatni, beilleszteni, beolvasztani a részlete-
ket. (...) összegyűjteni a többi vádlott jegy 
zőkönyveiből azokat a részleteket, melyek 
beillenek az én jegyz őkönyveimbe — annak  

ellenére, hogy e vádlottakkal semmi közünk 
egymáshoz — s beolvasztani a kontextusukból 
kitépett részleteket. az  én jegyz őkönyveimbe. 
Úgy átformálni e részleteket, mintha az én 
vallomásaim lennének vádlott-társaim ellen, s 
hallani az én jegyzőkönyveimbő l való, ugyan-
ilyen átdolgozáson átment. részleteket vádlott-
társaim vallomásaként. Úi neveket fedezni fel 
kérdéseimben, válaszaimban, vádlott-társaim 
állításaiban." 

A SZTÁ'LINI PREMIER 

Mindent a legaprólékosabban el ő relátni, ki-
dolgozni, gondosan árnyalni és motiválni, 
hogy a nyilvános tárgyaláson, a nagy be-
mutatón majd minden simán menjen, a cse-
lekmény a lehető  legvalószerűbbnek tűnjön, a 
kompozíción ne érz ődjön a konstruáltság, a 
jellemek meggyő zőek legyenek, és a rende-
zést se érhesse kifogás. S miután e recept 
szerint elkészül a darab, a szovjet tanács-
adóknak egy koordinációs bizottsága még 
egyszer figyelmesen átfésüli az egészet, nehogy 
valamilyen ellentmondás maradjon a jegyz ő -
könyvekben és a tanúk vallomásában. Az 
utolsó revízión is átesett szöveget aztán a 
szereplők kifogástalannl és kivétel nélkül be-
vágják: megtanulják a leckét Slánsky, az 
„államellenes összeesküv ő  központ vezére", a 
„központ" tizenhárom f ővádlottja és a statisz-
ták, a tanúk, a közvádló, a törvényszéki el-
nök, a védőügyvédek... A szövegtanulás 
már természetesen, konkrét rendez ő i utasítások 
alapján történik. Londonnak például el őző leg 
megparancsolják: „Magának Slánsky szemébe 
kell nézni, lassan beszélni és nem megengedni 
neki, hogy megzavarja, és különösen fontos 
szó szerint a szöveghez tartania magát ..." A 
rendező i utasítások azonban módosulhatnak is: 
Londonék a tárgyalás el őtt azt a feladatot 
kapják, hogy az utolsó szó jogán majd úgy 
szóljanak, hogy a teljes őszinteség benyomá-
sát keltsék, a több napos pör alatt viszont, ki 
tudja milyen .  meggondolásból, már úgy mó-
dosul e feladat hogy a zárómonológoknak a 
megbánás benyomását szükséges kelteniük .. . 
A szövegtanulásnál a szerepl ők ügyelnek a 
darab többi részvev őjének a szerepére is; 
London például fejb ől tudja, melyik pilla-
natban fogja majd félbeszakítani a köz-
vádló és a törvényszéki elnök, s milyen kér-
déseket fognak neki feltenni. 

S 'végül, mi` el ..premier nem képzelhet ő  el 
főpróba nélkül, ez is megtörténik, méghozzá 
úgy, hogy a szereplők magnóba mondják a 
szöveget, nehogy a tárgyaláson esetleg meg-
másítsák „vallomásaikat", ugyanakkor pedig a 
végső  óvóintézКedésrő l is gondoskodnak: ha a 
tárgyalás alatt a szerepl ők közül valaki még-
iscsak kilépne a szerepb ő l, a törvényszéki el-
nököt egy jelz őberendezés fogja figyelmez-
tetni, hogy szakítsa félbe. a tárgyalást, azaz: 
rántsa össze a függönyt... 

Ekkora előkiszület, ilyen gondos írói és 
rendezői alkotómunka után a darab, termé-
szetesen, simán is megy a premieren, a tár-
gyalás zökken űmentesen közeledik végcélja 
felé, a vádlottak rendületlenül vallanak", 
senki se lép ki jól betanult szerepéb ő l, tökéle-
tes az összhang -- és mégis, a gondosan meg-
rostált, delegálással összeválogatott hallgató-
ság néma marad, senki sem tapsol, a jelene-
tek a játszó és néz őtér közötti, a jó 
előadáshoz periig elengedhetetlenül szükséges 
kontaktus megteremtése nékül peregnek. Va-
lahol mégis mulasztás történt az el őkészületek 
során, valahogy mégiscsak hiba csúszott a 
darabba? — Tény, hogy a szöveg nem men-
tes némi zavaró, disszonáns hangoktól; a kér-
dések és feleletek például túlságosan is simán 
siklanak, a megrögzött b űnösök nem tudnak 
mértéktartóak lenni az önmocskolásban, az 
önnön torkuknak szegezett min ősítő  jelzők 
unosuntalan visszatérnek, sablonosan ismét-
lődnek, a védőügyvédek mintegy versenyez-
nek a közvádlóval, ki tud er ő teljesebb útálatot 
gerjeszteni a hallgatóságban az elvetemült 



4 

gonosztevők iránt, s az ítéletszövegébe pedig 
becsúszik egy zavaró, lapsusnak is beill ő  meg-
állapítás: „A PART GYŐZEDELMESEN 
KERÜLT KI E HARCBLL, S MÁSKÉPPEN 
NEM IS LEHETETT ..." 
A tárgyalóteremben honoló fagyos csönd 

magyarázata_ azonban nyilván nem ezekben az 
apró-cseprő, végül is a leggondosabban el ő -
készített premiereken is el őforduló mulasztá-
sokban van; a publikumra is nyilván átra-
gadt az intenzív undor, melyet Arthur London 
érzett a bemutatón, az útátkozás amiatt, hogy 
harcedzett forradalmárok, emberek, akik éle-
tüket az új társadalomra tették, ilyen mélyre 
süllyedhetnek — e társadalom küszöbén. 

Mert a végső  dehumanizáltság légköre űli 
meg ezt a nagy színiel őadást, a szereplők 
— vádlók és vádlottak —emberségükb ől vég-
leg kivetkőzött, erkölcsi integritásukban vég-
sőkig megtépázott, lezüllött, szánalmasan-un-
dort keltő  figurák, egy irracionális „valóság" 
valótlan bábjai. Az egyetlen igazán-emberi 
jelenség az undornak, csömörnek, ember-
szégyennek e nagy színjátékában, e tragikus 
bohózatban — egy terven kívüli komikus ese-
mény: a szerencsétlen, csonttá soványodott 
Schling „vallomás" közben annyira beleéli 
magát a szerepbe, a rendez ői utasítást követve 
Oly szenvedélyesen gesztikulál, hogy egy pil-
lanatra megfeledkezik lötyög ő  nadrágjáról 
— s a zsúfolásig megtelt törvényszéki terem-
ben hangos, hisztérikus nevetés csap fel az 
alsónadrágban valló vádlott láttán, akib ől 
egyébként elsőnek tör fel az elementárisan-
emberi reakció, az egészséges nevetés, és futó-
tűzként terjed át a szörny ű  komédia publiku-
mára és többi szerepl őjére is. Slánsky kivé-
telével, aki görcsös sírással reagál a terven 
kívüli epizódra, és Geminderével, akit szo-
borrá merevít az el őadás váratlan kisiklása, a 
vádlottak erőteljes hahotába csapnak, míg a 
közvádló az újságba bújva, a bírak a dosz-
sziékba merülve, az őrök pedig elfojtott kun-
cogással tesznek kétségbeesett, de természete-
sen sikertelen kísérletet a nevetés leplezésére. 
London kommentárja a helyzet elevenjébe 
vág: „Ez a nevetés, melyet a barátunkat ért 
szerencsétlenség váltott ki, csak alkalom volt 
arra, hogy e szörnyű  tragédia szerepl ői kol-
lektíve fellazuljanak." 

AZ ESZMEI MONDANIVALÓ: 
A TITOISTA JUGOSZLÁVIA 

lönösen a volt spanyolországi önkéntesek jól 
megszervezett trockista csoportjára támaszko-
dott az álla тn- és Szovjetunióellenes, naciona-
lista összeebküvés szervezésekor, a vádirat 
pedig továbbfejleszti e Slánsky—Tito párhu-
zamot, s ennek érdekében megállapítja a 
kontrasztot is, tudniillik azt, hogy a Slánsky 
vezette összeesküvőknek sikerült ugyan fontos 
pozíciókhoz jutni az állami és pártorgánu-
mokban, de „nem sikerült nekik, mint Titonak 
Jugoszláviában, maguk alá rendelni a Párt és 
az állam legfőbb orgánumait, megkaparin-
tani a hatalmat és ily módon elérni gonosz-
tevő  céljukat." A dráma szerz ői az ítélet 
szövegezésekor aztán még ennél is tovább 
mennek. Ne,n elégszenek meg a puszta meg-
állapítással, hogy a vizsgálat bebizonyította 
Tito és Slá г.sky céljainak azonosságát, hanem 
részletezik is — nem túlságosan eredetien, 
tudniillik a Tájékoztató Iroda közismert re-
zolúcióját variálgatva — az állítólagos köz ős 
bűnt: Slánskyék „Tito példáját követve" szin-
tén azt akarták, hogy kell ő  pillanatban rá-
erőszakolják: a Pártra a fordulatot és elhúz-
zák a szocializmus árulóinak táborába, az 
országot pedig az amerikai imperialisták tú-
torkodásának szolgáltassák ki... 

A szerz ők azonban helyenként rosszul ál-
cázzák a darab eszmei mondanivalóját, expli-
cite tálalják az ideológiát, (aminek még a 
szocialista esztétika szerint is szervesen és 
spontánul kellene következni a cselekmény-
ből és kompozícióból), néhányszor pedig egé-
szen durván, fület sért ően el is szólják ma-
gukat, kibeszélik a darab tényleges raisonját. 
A vádiratb«n például nagyon kihangsúlyoz-
zák, hogy a csehszlovákiai „trockisták-titois-
ták-cionisták" minden erejükkel arra töreked-
tek, hogy megakadályozzák a csehszlovák áru 
kivitelét a Szovjetunióba és a népi demok-
ráciákba, semmibe véve a szerz ődéseket és 
jóval magasabb árat követelve a világpiaci-
nál, az ítéletek indoklásában pedig dagályos 
patetikával hirdetik a csehszlovák nép „szilárd 
elhatározását", hogy megsemmisít mindenkit, 
aki el akarja venni a szabadságát, a szabad-
ságot — „MELYET A SZOVJETUNIT ÉS 
DICSО  HADSEREGE HARCOLT KI A 
SZAMARA" ... Az ilyen és hasonló elszólá-
sok után a közvádló egzaltált felkiáltása 
— „CSEHSZLOVAKIA NEM LESZ MÁSO-
DIK JUGOSZLAVIA!" — számunkra már, a 
titoista Jugoszlávia polgárai számára egészen 
egyértelműen hangzik: nem ideológiákról, im-
perializmusról, bels ő  ellenségről, osztályharc-
ról és egyebekről van itt szó, hanem csupán és 
csakis Joszif Visszárionovics Sztálin, a Dics ő  
Generalisszimusz gazdasági és politikai hege-
móniájának kissé ideges, kapkodó, siet ős vé-
delméről. 

szövi be Zavodsky Szolgálatát, alattvalói 
nem őt, hanem az instruktorokat tartják igazi 
főnökeiknek, a formális főnök pedig egy te-
hetetlen báb, akivel tetszés szerint lehet ma-
nipulálni, s akinek végül is az a szerep jut, 
hogy a csehszlovák pörök utolsó vádlottja 
legyen, akit az , olvadás" el őtt még kivégez-
nek. A manipulálás eszköze Simon is, (a ne-
ves publicista, aki Slánsky letartóztatása után 
egy egész beszámolót ír Gotwaldnak Slánsky 
„káros tevékenységér ől"), valamint Šváb is (a 
rendőri módszerek közismert szorgalmazója a 
Pártban): a szerep eljátszása után a „b űnö-
sök" ellen kijátszott denunciálót), és a Párt 
fő-hóhérát is a. „b űnösök" lajstromára te-
szik. A tegnapi vádlókból így lesznek ma vád-
lottak, s még azok is, akik látszólag kimarad-
nak a játékból, így vagy úgy szintén kiszol-
gáltatottjai a misztikus „nagy rendez ő" forgó-
színpada példásan funkcionáló gépezetének: 
Londonék „vallomásait" Štefan Reis, az igaz-
ságügyminiszter is átnézi, de mivel őróla is 
tartalmaznak kompromittáló adatokat, mi-
előtt a „vallomások" hozzá kerülnének, a ren-
dezők kiemelik a rá vonatkozó szövegeket, és 
félreteszik — hogy kellő  pillanatban majd 
elő  lehessen venni... Hasonlóan járnak el 
Zapotockyval, a köztársasági elnökkel, s ma-
gával Gottwalddal is: „elnézik" ugyan még 
azokat a rendelkezéseiket és direktíváikat is, 
amelyeknek puszta alattvalói, hivatalbeli vég-
rehajtása miatt Londonékat bűnösöknek nyil-
vánítják, de ez nem jelenti azt, hogy őket 
ténylegesen is kihagyják a darabból, hisz az 
elnézés" afféle Damoklész-kardot jelent 

Gottwaldék feje fölött, mely arra inti őket, 
hogy az „igazságszolgáltatás" alázatos, szó-
fogadó szentesítői legyenek a tragikus bohó-
zatban. Az instruktorok azonban e ravasz 
taktikát nemcsak a pillanatnyilag hatalmon 
levő  garnitúrával szemben alkalmazzák, ha-
nem kiterjesztik a lebukottak utódaira is: 
Slánskyék „vallomásai" kompromittáló adato-
kat tartalmaznak azokról is, akik az ő  he-
lyükre jöttek az állam és a Párt gépezetében 
(például Novotnyról), s ily módon a színjáték 
kreálói egyidej űleg nem csupán egy darabon 
dolgoznak, hanem egy démonikus „csehszlovák 
sorozatot" készítenek el ő, melyet csak azért 
nem lehetett egészében a színre vinni, mert 
közbejött a XX. kongresszus. 

A NAGY RENDEZI  SZEREPLŐ  IS 
EGY  ŰTTAL 

De miért e szörnyű  színjáték, teljes irra-
cionalizmusában van-e némi raison is, valami, 
ami arról tanúskodna, hogy a darab mégsem 
holmi fantázia-szülte planétán, hanem itt, e 
meggyötört Földön, a nemzedékr ől nemzedékre 
módszeresen kínzott s emberségében elta-
kart, de teljesen absztrakttá, teljesen irracio-
nálissá mégsem vált élő  emberek világában 
játszódik? 

Ez a raiso і  a sztálini theatrum mundi bels ő  
logikája értelmében nevezhető  csak ésszerű-
ségnek, célnak, de mégis létezik, s a neve: a 
titoista Jugoszlávia. 

Arthur London, az igazhív ő  kommunista, 
aki saját bevallása szerint a tiranai, szófiai és 
budapesti kirakatpörök idején még rendület-
lenül hisz Sztálin szocializmust csúfoló rend-
szerének mákulátlanságában, igen kés őn, csak 
saját drámájának kritikai elemzése révén 
jut el a felismeréshez, hogy e pörök végs ő  és 
tényleges célja a sztálini hegemónia vasmar-
kából kisiklott eretnek Jugoszlávia diszkredi-
tálása, és esetleges megtörése, visszatérítése az 
egyetlen üd' ös és üdvözít ő  útra. 

Bebizonyítani a progresszív világközvéle-
mény előtt, hogy a titoista Jugoszlávia az 
amerikai, brit és francia imperialisták szol-
gájaként veszélyezteti a környező  országok 
függetlenségét és szocialista társadalmi be-
rendezését: ez a gondosan álcázott eszmei 
mondanivaló sejlik Ici Londonok szocrealista 
drámájából. Šváb például „bevallja" a be-
mutatón, hoуy Slánsky is, akárcsak Tito, kű- 

AHOL A BŐRTŐNŐR IS FOGOLY 

Arthur London többször utal a tragikus 
bohózat alatt tapasztalt különös valóság-
érzetére, a pszichikai állapotra, melyben in-
tenzíven érzi, hogy időn kívül, valótlan 
világban él. 

E valótlanná vált valóság egyik legf őbb 
jellemzője, hogy benne mindenki — a ha-
talmon levő  és a lebukott, a vádló és a vá đ-
lott, a hóhér és az áldozat — egyazon 
irracionális Sors kiszolgáltatottja, az erazmusi 
„nagy színdarab" végs ő  fokon egyaránt tra-
gikus szerepő  részvevője, akit a háttérben 
maradó, titokzatos „nagy színigazgató" bár-
melyik pillanatban leszólíthat a színr ő l. 

Londont például Slánsky lefokozása és le-
tartóztatása előtt, tehát közvetve vagy köz-
vetlenül Slánsky közreműködésével rabolták el 

s csakhamar ő  is. London sorsára jut, őt is 
leszólítják a színről. Hasonló a sorsa Oswald 
Zavodskynak is, az Állambiztonsági Szolgálat 
főnökének, akinek irányításával készül a nagy 
színielőadás_ -, s közben egyféleképp ő  is 
ugyanolyan kiszolgáltatottja az eseményeknek, 
mint azok, akiket az ő  emberei szemeltek ki: a 
szovjet instruktorok hálózata pókhálóként 

A sztálini theatrum mundi jellegéből ter-
mészetszerűen, logikusan következik, hogy a 
szovjet szakért ők sem független rendez ők, ha-
nem maguk is kiszolgáltatottjai a háttérben 
maradó Nagy Rendez őnek, illetve a két leg-
kreatívabb segédrendez őjének: Visinszkij nek, a 
szocialista jogszakértőnek, (aki szocialista jel-
leget tulajdonított a Machiavelli-féle lehetsé-
ges bűnnek és az inkvizíció elvének, hogy a 
puszta bevallás is elég bizonyíték), meg Bériá-
nak, a szocialista hóhérnak. A harmincas 
években induló tragikus bohózatsorozat dé-
monikusságát azonban az tet őzi be, hogy a 
Nagy Rendező  sem csupán sátánian meg-
szállott, fanatikus rendez ője e sorozatnak, 
hanem egyúttal ő  maga is szere¢ o", egy olyan 
történelmi szerep eljátszója, amely legalább 
oly mértékben „választotta" őt, mint ő  a 
szerepet. „Sztálin nem teremt ője a rendszer-
nek, melyet róla neveztek el, ő  eszköze an-
nak az abszolút szervezetnek és abszolút 
szellemének, amely a bérmunka és a t đke 
hatályon kívül nem helyezett viszonyán nyug-
vó politikai elidegenedés metafizikájaként 
egzisztál." (F. Muhié). Az abszolút szervezet 
mint gazdasági függvény, és Sztálin mint 
ennek a szervezetnek az eszköze: nyilván ez az 
egyetlen materialisztikus kiindulópont, mely a 
Nagy Rendező  pokoli szerepének demisztifiká-
lásához vezethet. „A tervezés centralizálódása 
oly mértékben igyekezett abszoluttá válni, 
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amilyen mértékű  volt a gazdasági elmaradott-
ság (...) nyomása. Az abszolutizált politikai 
gazdálkodás az alapja az állami- és párt-
abszolutizmusnak, a politikai abszolutizmus-
nak(...), az abszolút államférfiú és uralkodó 
jelenségének, akarata és eszméi abszolutizáló-
dásának, mindannak, amit a „személyi kultusz 
jelent." (A. Kreši ć). Ezek szerint tehát, végső  
fokon, a Nagy Rendez ő  sem független, mert 
mögötte áll egy nála is hatalmasabb „ren-
dező", amely szerepet oszt ki őnéki is: a cári 
Oroszország feudális gazdasági viszonyai, me-
lyeket a világháború, az ellenforradalom és az 
intervenció csak még jobban betet őz... Ez 
azonban, természetesen, nem menti fel a Nagy 
Rendezőt a szörnyűséges gonosztettek erkölcsi 
terhe alól, de _társadalmi keretek közé helyezi 
monstruózus személyi tetteit, melyeket egyéb-
ként csak pszichopatológiailag lehetne ma-
gyarázni. A sztálinizmus: egy egész rendszer 
deformálódása, s ezt nyilvánvalóan nem lehet 
visszavezetni egyetlenegy személy pszichikai 
sajátságaira, bár ezek sem mellékes tényez ők: 
Sztálin mentalitásában (Lenin, 1922: Sztálin 
egy „durva nagyorosz fogdmeg") a történelmi 
szerep ideális, a feladattal fanatikusan azo-
nosuló szereplőre talált, aki nem ismeri a 
brechti „v-effektusokat", s patetikus alakítás-
sal mindig túljátssza szerepét, túlteljesíti fel-
adatát. 

2. 
Іr;,gona 
вz:índf k- 
kн l 
- a  pokolba  

„AZ ELVTÁRSAKAT, AKIK AZT 
MONDJÁK: » KI KELLETT VOLNA 
TARTANI !«' EMLÉKEZTETEM AR-
RA, HOGY A PÁRT KEZEIBEN VOL-
TAM, HOGY A PÁRT VÁDOLT 
MEG, íTÉLKEZETT FÖLÖTTEM ÉS 
íTÉLT EL... ILYEN K~RÜLMÉ- 
NYEK KÖZT HOGYAN HARCOLJAK, 
I41SZ AZ ELLENFÉL A PÁRT ÉS 
A SZOVJET TANÁCSADÓK, S MIN-
DEN SZEMBESZEGÜLÉS HARCNAK 
BIZONYUL A PÁRT ÉS A SZOV-
JETUNIÓ ELLEN?" 

(Arthur London) 

Mivel magyarázható, hogy emberek, Kom-
munisták, akik megjárták a hazai és kiilföld.i 
börtönök és lágerok kapitalista és fasiszta 
labirintusát, a magát szocialista žgazságszol-
gáltatásnak tžtuláló rendőri hatalom előtt oly 
szánalmasan kapitulálnak? Mivel magyaráz-
ható, hogy harcedzett, az igazságosabb, em-
berségesebb életért folyó mozgalomban meg-
acélosodott nemzetközi forradalmárok l гajlan-
dók vállalni a teljes egészében hazug és 
embertelen szerepet a szörny ű  bohózatban, 
hajlandók „bevallani" a Párt-ellenes, népel-
lenes, államellenes és mi minden „ellenes" 
gaztettek szennyes halmazát? 

A börtönbeli életviszonyokkal, a „vallo-
másra" kényszerítő  kínzóeszközök elviselke-
tetlenségével? — Részben, de csak részben, 
evvel is. Arthur London beszámol a fizikai 
és pszichikai gyötrések inkvizíciós rendszeré-
rő l, melyben kivétel nélkül megtalálhatók a 
mindenkori, hagyományos . vallatóešzközök és 
módok: éheztetés, verés, kényszerséta a hará-
nyi cellában a végkimerülésig, megalázások, 
szembesítés hazug tanúkkal, perfid- žgérgeté-
sek, hogy vallomás esetén elnézik a vád leg-
nagyobb részét, stb. stb. E hagyományos uzód-
szerek közül London a megaláztatást viseli el 
a legnehezebben. Beszámol például arról,hogy  

a kezdeti id őszakban, a „vallomások" kicsika-
rása előtt hátrakötött kezekkel, térdre eresz-
kedve, szó szerint állati módon kellett meg-
kísérelnže — rendszerint sikertelenül — az un-
dorító lötty elfogyasztását a földre helyezett 
(iorcžóból, a szükségét pedig állva, bilincsbe 
vert kezekkel, az őr szemeláttára kellett vé-
geznie stb. „Ezek a módszerek barbárok, kö-
zéfikoriak és fasiszták. Az ember, akire alkal-
mazzák, megalázva, az emberi névt ől meg-
fosztva Przi magát" — tör ki Londonból az 
elkeseredés, de a sors cinikus í гóniája>  hogy 
ez még nem minden, s őt, e klasszikus módsze-
rek már-már gyerekjátéknak t űnnek a „szocia-
lista" inkvizíció specialitásához, az alvás 
megakadályozásához képest: „Megismerkedtem 
a náci koncentrációs lágerokkal, méghozzá a 
legrosszabbakkal: Neue Bremevel és Maut-
Iiausennal. Azonban a szidások, fenyegetések, 
ütlegelések, az éhség és szomjúság gyerekjá-
tékok az alvás szisztematikus megakadályozá-
sához, e pokoli kínzáshoz képest, mely kžlú-
gozza az ember minden gondolatát és állattá 
siillyeszti, melyet egyedül a létfenntartási ösz-

tön ural." 
A „vallomást" azonban mégsem csuhán, s 

zzenz is els ősorban ezekkel a гégž és új inkvi-
zíciós módszerekkel csikarják ki Londonék-
ból, és nem is holmi tudatromboló injekcžók-
hal, ahogy azt a sztálini boszorkánypörök 
elemz ő i közül többen is feltételezték. A po-
litikai bűnösséget a tragikus bohózat k г•eá-
lói elsősorban ideológiai fegyverrel, mód-
szeres eszmei preparálással kényszerítik гá 
a jól kiszemelt, gondosan megválogatott ál-
dazatokra. 

A PREPARÁLÁS ESZМ ENY! 
ALANYA: A HIVŐ -FDRRADALМÁR 

„A Párt rendelte el a maga letartóztatá-
sát. (...) Ismétlem, a helyzet igen komoly, 
nemzetközi kémek és árulók összeesküvésé-
ről van szó a Szovjetunió és a népi demokrá-
ciók ellen. A maga feladata hozzájárulni az 
igazság felderítéséhez. (...) Régóta tagja a 
Pártnak, s ezért apellálok magára, segítsen 
a Szovjetuniónak és Pártunknak" — szólít-
ja fel az ukrános-oroszos hangsúllyal beszél ő  
nyomozó a bekötött szem ű  Londont az első  
kihallgatáson, s ez a felhívás lesz a „vallomás" 
kikényszerítésének vezérmotívuma, ez az „apel-
lálás" tér vissza a hónapokig tartó vallatás 
alatt ezer és ezer variációban, s végül is nem 
eredménytelenül. Mert ez az unalomig ismé-
telt felhívás a bebörtönzött nemzetközi for-
radalmárok, er ős hitű  kommunisták számára 
nem csupán külső  parancs, hanem egyúttal 
személyes etikai imperativus is, és ezt a rend-
őrök nagyon jól tudják és ki is használják: 
a kiszemelteknek a Párt és a Szovjetunió 
iránti feltétlen h űsége és önkéntes odaadása 
a legfőbb garancia a számukra, hogy az ál-
dozatok preparálhatók, s hogy „nyomozó"—
munkájuk ezáltal sikerrel fog járni. 

A két világháború között, amikor a Szov-
jetunió volt a világ els ő  és egyetlen országa, 
melyben sikerrel végz ődött a proletárforra-
dalom, a nemzetközi kommunista mozgalom-
ban kialakult a forradalmár feltétlenül hív ő , 
a kritikai gondolat vagy szkepszis legkisebb 
megnyilvánulását is ösztönösen elnyomó, ma-
gába fojtó típusa. Lehet-e, szabad-e nekem, 
kommunistának, egy pillanatra is megrendül- 
ni, egy kicsit is kételkedni abban, ami a 
Szovjetunióban és Pártjában, az imperializ-
mus és fasizmus dög-világa kell ős közepén 
magára hagyatva harcoló proletárországban 
és mozgalmában történik? Nem azt jelenti-e 
kicsinyesked ő, az apró-csepr ő  zavaró jelen-
ségeken, hibákon és mulasztásokon fennaka-
dó kriticizmusom, hogy objektíve, akaratom 
ellenére én is azoknak a plattformjá гa sod-
ródok akiknek reakciós tábora alig várja a 
velük szembenálló tábor bels ő  gyengeségeinek 
minden megnyilvánulását? 

Arthur London is ennek a kornak a ne-
veltje, ő  is hívő-forradalmár. Ember, aki nem 
elvakult, szemellenz ős közkatonája ugyan a 
mozgalomnak, tudniillik sok mindent lát, tud, 
észrevesz — de az észleltekre, melyek feltét-
len hitét és teljes odaadását kísértik, apnage 
satanas-t kiált. Könyveb ő l kitűnik például, 
hogy. jól ismerte Visinszkij hírhedt jogelmé-
letét; emlékezik id ős, szovjet-barát édesapja 
moszkvai látogatására és amiatti döbbenetére, 
hogy a szocialista Szovjetunióba afféle get-
tóba zárják, tudniillik a Birob dzsán autonóm 
tartományban összpontosítják a zsidókat; 
moszkvai tartózkodása idejére esik Kirov 
meggyilkolása ;  Zinovjev és Kamenyev pöre, 
a Hotel Luxból, a külföldi kommunisták 
szállójából és a Komintern folyosóiról a sze-
me láttára t űnnek el a neves nemzetközi for-
radalmárok, Kún Béla, Neumann és sorstár-
saik; Párizsban megszerzi és elolvassa a 
„jobboldali és anti-szovjet trockista blokk" 
pörének sztenogramját, s benne Kresztinsz-
kij kijelentését a tárgyaláson, hogy a vizsgá-
lat folyamán adott vallomásai hazugok voltak, 
melyeket csak azért vállalt, mert saját ta-
pasztalata meggy őzte arról, hogy úgyse von-
hatja vissza őket a tárgyalásig, ha arra 
egyáltalán sor kerül, s így a Párt vezet ősége 
és a kormány sohasem fog értesülni arról, 
hogy ezek az ő  vallomásai hazugok voltak; 
Párizsban tapasztalja Arthur London azt is, 
hogy miután a Komintern feloszlatta a Len-
gyel KP-t, a Szovjetunióba utalt lengyel 
kommunisták a rájuk váró nehéz napok tuda- 
tóval idulnak útra; 1945-ben egyik francia 
mozgalmi barátjától a személyes részvétel 
hitelességével értesül a sztálini Szibé гiá:ól; 
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elrablása el ő tt elolvassa a könyvet a szófiai 
perről mely már annak idején is megzavar-
ta, tudniillik Kosztov a tárgyaláson, Kresz-
tinszkijhez hasonlóan, vissza akarta vonni a 
vallomásait", de ekkor a tárgyalóteremben 

hirtelen kikapcsolták a hangszórókat, s gyor-
san beterelték a tanúk sokaságát... 

AKINEK A HIT: LÉTFELTÉTEL 

Sok mindent észlel és tapasztal London a 
tragédiája beállta el őtt is, csak éppen egyet 
nem akar: lát,zi és gondolkodni. Nem akar, 
mert ösztönösen érzi, hogy ez a kételyhez 
vezetné, a mozgalom, a Párt, a Szovjetunió 
makulátlanságának a megkérd őjelezése vi-
szont egyúttal sajátlétének a kétségbe vonását 
is jelentené. Miféle kommunista vagyok én, 
ha a két tábor élethalálharcának idején a 
magam táborában is kételkedem? Mivel véd-
jem ki harcomat, eddigi életemet, ha nem 
hiszek az eszme, a mozgalom tisztaságában, 
amelyre pedig ezt az életet mindenest ől feltet-
tem? Más szóval, hogyan higgyek továbbra is 
rendületlenül, harcra ösztönz ően létem, egzisz-
tenciám értelmében, ha nem hiszek már többé, 
vagy legalábbis nem olyan állhatatosan mint 
eddig, magában a forradalomban, az egyetlen 
győztes forradalom országában és Pártjában? 
E kérdések London számára is létfontosságú-
ak. „Vajon harcunk és célunk, melyet fárad-
hatatlanul kerestünk, megtartotta-e az érté-
két?" — kérdi az önvizsgálat egyik nehéz 
pillanatában, amikor a förtelmes jelen, a 
„szocialista" inkvizíció valósága el ő l a boldog 
múltba, azokba az évekbe menekül vissza, 
amikor az illegalitás lehetetlen körülményei 
között is olyan szép volt a Párthoz, emberek 
szolidáris közösségéhez tartozni, s a kérdésre 
adott válasza fényt vet a látni nem akaró 
hívő-forradalmári magatartásának egziszten-
ciális indítékaira is: „Mint ahogy nem tudsz 
szabadulni a múlttól, amelybe állandóan visz-
sza-visszamenekülsz, hogy elfelejtsd a jelent, 
ugyanígy nem tagadhatod meg az életedet és 
bátorságodat, harcaidat és a barátságokat 
sem, melyek annak idején léteztek..." Az 
élete alkonya felé közeled ő  harcos, aki gye-
rekfejjel azonosult az üggyel, az eszmével, és 
azóta folyamatosan egynek tudja magát vele 
— annyi kockázat, börtön, áldozathozatal, 
annyi szépséges harc után egyszer űen képtelen 
beismerni, hogy az ügy, az eszme, melyre 
életét tette, id őközben rossz sáfárokra talált, 
s ezáltal harcos múltja, egész élete veszített 
értékéb ő l és értelméb ő l, bizonyos mértékben 
devalválódott. 

Az ember, aki egyszerűen nem tud, nem 
bír, egzisztenciálisan képtelen más lenni, 
mint igazhívő : ez magyarázza London maga-
tartását az elrablási utáni napokban és he-
tekben, amikor zavart csodálkozással néz a 
történtekre és halmozza a kérdéseket, melyek 
hol a szent naivitás poetikus fényében csil-
lognak — hol pedig a képmutatással határo-
sak. Hogyan lehetséges, hogy az, aki annyit 
látott, hallott, személyesen is átélt Sztálin 
katonájaként, s aki például már 1949-ben 
azt olvassa az egyik svájci újságban, hogy 
nagy kérdés, Arthur London a soronlevő  pör 
fővádlottja vagy koronatanúja lesz-e majd, 
hogyan lehetséges, hogy ez az ember nem lát-
ja rögtön, elrablása pillanatában, hogy mir ől 
van szó, hanem méla rácsodálkozással vi-
szonyul a történtekhez? — London szent 
naivitása és képmutatása egy és ugyanazon t ő -

ről fakad: a mozgalom, a Párt, a Szovjetunió 
makulátlanságában hinni akaró, tulajdon lé-
t
i
nek- kétségbevonását "elkerülend ő ; hinni 

kényszerül ő  ember tudatvilágában, melyben 
hol spontánul (poetikusan), hol kier őszakoltan 
(képmutatóan) dominál a Hit, az empirikus 
tények minden cáfolata ellenére. 
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A HIT LUCIFEIRI HATALMA 

A hívő-forradalmári hit nemcsak az em-
berség fokozott érvényesítésére, az -embersé-
gesebb életért folyó harc feltétlen vállalására 
Képesít, hanem luciferi hatalma, embert de-
valváló mitikus ereje is van. 
London esetében ez mindenekel őtt abban 

nyilvánul meg, hogy fellazítja, s végül tel-
jesen tel is őrli morális integritását, az em-
ber a Hit foglyaként meghasonlik önmagá-
val. Kezdődik e tolyamat azzal, hogy a feltét-
len hit embere a vallatást vezet ő  ideo-
lógusoknak — akik épp e feltétlen hit-
re építik pokoli taktikájukat — figyel-
mesen válaszolgat, múltjának apró-csepr ő  
részleteit is teltárja el őttük, mert minden 
erejével segíteni akar a Pártnak a dolgok 
felderítésében és tisztázásában, s közben ké-
telkedni kezd —önmagában: „A harcban és 
fegyelemben eltöltött éveink a Pártban, egész 
múltbeli nevelésünk belénk oltotta, hogy a 
Párt sohasem téved, hogy a Szovjetumónak 
mindig igaza van. Az ember kész az önkriti» 
kára, elfogadja a lehet őséget, hogy munkájá-
ban önkéntelenül is hibázhatott, és íly módon 
kárt okozott a pártnak." A beidegz ődött hit, 
hogy a Párt és az ország, mely gy őzelemre 
vitte a forradalmat, sohasem tévedhet, 
szemben az egyes pártemberrel: erre a 
mítoszra épül .az „objektív", a szemé-
lyes szándéktól független b űnösség mítosza, 
s ez Londont is hatalmába keríti, behálóza, 
megmérgezi, s annyira, hogy végül már ta-
pasztalja magán azt a jelenséget, melyet a 
másként-igazhívő  krisztiánus Kierkegaard ta-
pasztalt: abbeli félelmében, hogy vétkesnek 
bizonyulhat, az ember bűnössé válik önmaga 
elő tt, noha ténylegesen nem is vétkezett. Ha 
a szándékos politikai gaztetteket nem is, de 
a bűnösségnek ezt az -,‚objektív", ideologi-
zált válfaját London is viszonylag hamar 
vállalja, és ezzel önkéntesen meggyalázza ma-
gát. lgazhívő  hite legigazibb énje ellen for-
dítja, rákényszeríti az önmocskolásra, bár 
bűntudata nem olyan abnormálisan súlyos, 
mint egyes sorstársaié, akik még a cirkusz le-
zajlása után, a börtönben is szilárdan meg 
vannak győződve arról, hogy objektíve 
igenis b őnösek, igenis megérdemelték a Párt 
büntetését, bár az lehetne talán egy kicsit 
enyhébb is... 

Az önmagával való meghasonláson kívül 
a feltétlen hit luciferi ereje egy másik terü-
leten is rombolóan hat birtokosára: fel őrli az 
egykori harcostársak szolidáris egységét. A 
nyomozók unalomig ismételt, tudatbombázó 
kérdésének hatására, hogy nem gondolja ta-
lán, hogy a Párt elrendelte volna a letartóz-
tatását, ha nem volna csakugyan b űnös, Lon-
don megtörik és vállalja az „objektív" b űnös-
ségét, aóznban szubjektív, szándékos bűnök 
„bevallásáról" hallant sem akar. De igen jel-
lemző  igazhívőségére, hogy azt ;  amit szemé-
lyesen, nem hajlandó . vállalni, mert gonosz 
koholmánynak tart, azt égykori hárcostársai, 
a spanyol forradalomban, a francia Ellenál- 

lási Mozgalomban és a hitleri konclágerokban 
vele együtt küzdő  tesi-lelki jóbarátai esetében 
nem tartja kizártnak. „Kételkedni kezdek ba-
rátaimban, kérdem magamtól, vajon nem ver-
buválta-e be őket csakugyan az ellenség ;  ab-
ban az időszakban, amikor nem voltam velük 
közelebbi érintkezésben ..." Kételkedni min-
denkiben, magában és — mindenekelőtt —
másokban, a Párt konkrét, hús-vér emberei-
ben, a több évtizedes harcban személyesen 
megismert és megszeretett bajtársakban is —
csak épp az absztrakcióban, „a- Pártban" 
nem: ez az igazhív ő -forradalmári logika em-
berileg egyre jobban lezülleszti a tragikus 
bohózat szerepl ő it. Hihetetlen, de igaz: ugyan-
azok az emberek, akik a fasiszta börtönökben 
és konclágerokban. életre-halálra szolidarizál-
tak egymással, most — ,.a Pártba" vetett fa-
natikus hitükben meg nem törve a több hó-
napos förtelmes kínzások, gyötrések és meg-
aláztatások után sem — kölcsönösen mocsko-
lódnak, a leggyalázatosabb „vallomásokat" 
teszik egymásról, denunciálnak, . szemrebbenés 
nélkül hazudnak még a szembesítéskor is stb., 
nemcsak morális integritásuk, hanem ember-
voltuk teljes feláldozása árán: „Végül gy űlöl-
ni kezded őket, mert megvadult falkát látsz 
bennük, akik űzött vadállattá tesznek téged 
is." 

London egy helyen megállapítja vallatói-
ról, akiket általában nem tart született hóhé-
roknak, hanem a Párt er őskezű  katonáinak, 
akik szintén hisznek a Párt igazában, s ezért 
saját missziójukban is — hogy számukra a 
Párt absztrakt fogalom, mert ők gyakorlati-
lag sohasem voltak kapcsolatban a Párt életé-
vel és ezért nincs is iránta felel ősségérzetük. 
E bírálat nem mentes -a London reakcióira 
annyira jellemző  naiv poézistól és poétikus 
naivitástól: nem látja, hogy egyféleképp ő  ma-
ga is absztrakciót lát a Pártban, egy Eszmét, 
melyet nem ,lehet bemocskolni. Vagy nem 
ezért hiszi-e olyan "fanatikusan a börtönben 
töltött els ő  hónapok, azok a tragikus tapasz-
talatok megszerzése után is,amelyek a hív ő -
forradalmáron kívül mindenki mást rég meg-
rendítettek volna már a Pártba vetett hitben 
— nem azért hiszi-e rendületlenül bebörtönzé-
se után, hogy valami kínos tévedésről van 
szó, vagy esetleg némi elferdülésr ől az Al-
lambiztonsági Szolgálatban, de a Pártban 
minden rendben, a Párt nem tehet ilyesmit, 
s csak az a kérdés, vallatói mikor tesznek 
végre eleget az ő  kérésének, hogy szembe-
sítsék a KB valamelyik tagjával, s akkor ez 
az egész gonosz félreértés egyszerre szertfosz-
lik majd... 

A Pártba mint . absztraktumba vetett fana-
tikus hit és az iránta tanúsított feltétlen bi-
zalom — végs ő  soron ez teszi egyaránt enge-
delmes, a kiosztott szerepet azonos h űséggel 
eljátszó áldozattá a bohózat szenved ő  ala-
nyait és kreálóit. Ez, s nem pedig az az 
egyébként vitathatatlan tény, hogy a „szemé-
lyi kultusz" időszakában is, akárcsak a keresz-
tény köžépkorban, kialakult egy sajátságos 
„alattvalói mazochizmus" (A. Kreši ć), mely 
a különféle karrieristákat szüntelenül meg-
szállva tartotta és arra ösztönözte, hogy ver-
sengjenek a mindenható Uralkodó és annak 
meghatalmazottjai, tudniillik a funkcionáriu-
sok körüludvarlásában. Ez a jelenség valós, 
de nem ez a jellegzetes a kommunista 
mozgalomnak a „személyi kultusszal" jelölt 
zsákutcájára. Mint egyébként minden moz-
galomnak, a baloldalinak is voltak (és 
vannak és lesznek) karrieristái, szolga-
lelkű  udvaroncai, meggy őződés nélküli kiszol-
gálói, egyszóval: gazemberei, ez nyilvánvaló, 
de a mozgalom alakulására Lenin halála után 
nem ez az abszolút kisebbséget képez ő  selejt-
tagság hatott sorsdönt ően. A mozdalmat — 
tragikus paradoxon! — a tisztességes többség 
kristálytiszta hite, a Párt iránti teljes és ön-
zetlen odaadása, a legtisztességesebb emberi és 
kommunistás indítékok vezették zsákutcába. Ez 
a tragikus paradoxon nyilvánult meg Lon-
doriék sorsában is: igazhív ői bennső  tiszta-
sággal juttatták magukat az embertelenség 
fértőjébe, az öngyalázás és kölcsönös mocs-
kolódások posványában. 



7 

A SZERVEZET FELZABA" UA 
AZ  EMBERT  

Naiv dolog lenne, természetesen, azt felté-
telezni,hogy ezt a legjobb indulatú eltéve-
lyedést pusztán az igazhív ő -kommunisták 
személyes kvalitásai, túlméretezett hite, ab-
szolút odaadása stb. eredményezte. Mint 
ahogy a legf őbb igazhívő , J. V. Sztálin eseté-
ben a személyiség eltorzulása, vadsága stb. 
mellett lehetetlen meg nem látni az objektív, 
történelmi mozzanatokat is, melyek e szemé-
lyes. tulajdonságokat mintegy követelték, úgy 
a „kis" pártemberek és funkcionáriusok ma-
gatartását sem lehet puszta pszichikai-morális 
tényez őkre visszavezetni. Az abszolutizált po-
litikai gazdálkodás, melyet végs ő  fokon a 
történelmi hagyaték, a feudális cári Orosz-
ország hívott életre, mintegy törvényszerűen 
nyomta rá bélyegét a Pártra is, az egész szer-
vezet szellemére, programjára, munkamód-
szereire és diszciplinájára. A viszony itt is 
kölcsönös: a sztálini Pártot emberek, párt-
tagok építették ki ugyan, de legalább olyan 
mértékben „építette" a Párt is, saját igényei-
nek megfelel ően, magukat az épít őket. Az 
ily módon létrejött szervezetben aztán az 
egyes-ember, a párttag személyes kvalitásai, 
embersége, etikája csaknem közömbössé vált, 
illetve megszűnt a mozgalomra visszaható 
aktív tényező  lenni. „A párttagok monolit-
ságáról és vasfegyelmér ől szóló teóriában 
benne van a sztálinizmus egész politikai rej-
télye. E teória szerint a politikai szervezet 
abszorbeálja tagjainak teljes egzisztenciáját, 
létük legperiferikusabb elemeit is; a szabad-
ság hagyományos fogalmát mint korlátlan 
személyi megnyilatkozást, s a szabadság filo-
zófiai fogalmát mint az ember önmeghatáro-
zásának lehetőségét a társadalmi determinált-
ság keretei körött, chimerikus és absztrakt 
fogalmakként vetik el, s helyükre a szabad-
ságnak mint a szükségszerűség felismerésének 
jellegzetesen hegeliánus koncepciója kerül 
— a párttag csak annyiban lesz szabad, 
amennyiben végrehajtja (...) a legmagasabb 
fórumokon meghozott programot. A párttagra 
való hivatkozással (...) meghozott programo-
kat és döntéseket nem vetik kritikai vizsgálat 
alá, hanem autoritatív utasításként szolgál-
nak a cselekvéshez; ily módon id ővel kiala-
kul a feltétlen önalárendelés és passzív 
engedelmeskedés szokása, amely igen gyor-
san a gondolati reflexek és gyakorlati tettek 
automatizmusává torzul" (F. Muhii). Az em-
ber, a kommunista-indivídum beleveszik az 
absztrakt Párt absztrakt Tömegébe, s végül is 
odajut — mint London írja —, hogy elfelejt 
saját fejével gondolkodni, lemond a gondol-
kodás és kétségbevonás jogáról, s mindent „a 
Párttól", a legmagasabb helyr ő l vár. Avval a 
párttaggal pedig, aki személyisége alapvet ő  
meghatározó jegyeit ily mértékben elvesz-
tette, az égvilágon mindent el lehet érni — a 
Párt állítólagos érdekében. Az organizációba 
veszett, magát sodortatni hagyó, személyiségé-
től megfosztott pártember mentalitásával 
magyarázható például, hogy miért áll el Lon-
don eredeti tervét ől, hogy a vallatás folyamán 
vállalja ugyan a szerepet, de majd a nyil-
vános tárgyaláson mindent visszavon: a löbb 
évtizedes mozgalmi tevékenységben spontánul 
kialakult ideológiai reflexe, s a lebukás utáni 
több hónapos ideológiai preparálás végül is 
legyőzte az ellenállás szándékát, az állítólagos 
pártérdek megsemmisítette az embert: London 
elhiszi magának és instruktorainak, hogy a 
végső  és egy egyetlen tisztességes gesztus — a 
vallomások" visszavonása a tárgyaláson 

— objektíve azt jelentené, hogy utolsó pilla-
natáig, az akasztófáig mocskolta a Pártot, 
utolsó tettével is megkísérelte diszkreditálni a 
világközvélemény előtt .. . 

3. 
történelmi 
lecke 
jelennel 
és 
i öv őnek 

„DE  NEM!  
AZ 1GAZ$ÁG A LEGELSi"2!" 

(, Đ8 Бр  Broz ÍitO) 

Arthur London könyve több mint tanulsá-
gos. Önelemzése és társadalom-kritikai ref-
lexióinak sokasága számos olyan következletést 
implikál, amely meghaladja a pusztán sze-
mélyžt. E következtetések az új-jugoszláv tár-
sadalmi és politikai feltételek közt neveke-
dett kommunista számára jobbára magától 
é; tetődnek, de hangsúlyozásuk mégsem t űnik 
fölöslegesnek, hisz különösképpen aktualizál-
ták őket a nemzetközi kommunista mozgalom 
közelmúlti eseményei. 

London drámája, s általában a sztálini 
boszorkánypörök nem holmi „hibák" és „el-
hajlások" következménye, s nem vezethet ők 
vissza Sztálin személyének puszta kultuszára 
sem: a pörök mögött az egészében megromlott, 
misztikussá és irracionálissá torzult Párt  6.11. A 
Sztálin-típusú Párt zártsága, a professzionális 
politikusok hierarchiája, a transzcendentális 
dicsfény, mely a pártvezet őket s legfőként a 
Nagy Vezért övezi, a hiszterikus kampá-
nyok és az „áldozati báránykák" gyakori fel-
mutatása — e világi mágia és rituálé (F. 
Muhii), mely a középkori feudális egyház 
szellemére emlékeztet: ez vólt a pörök :télis  

háttere és táptalaja. A történelmi lecke tehát 
magától adódik: minden kommunista pártnak 
vitális érdeke a nyíltság, a bels ő  demokratiz-
mus, a „fenti" és „lenti" szervek, a veze-
tők és a „közönséges" tagok emberi, s nem 
pedig religiózus viszonya, egszóval: a pát-
élet és pártszellem megtisztítása a középko гi-
ság minden maradványától. 

Ezt azonban, természetesen, puszta ideoló-
giai eszközökkel nem érheti el egyetlen párt 
még oly bölcs vezet ősége sem. A Párt sztali-
nisztikus szelleme a sztalinisztikus államgazda-
ság és termelési-társadalmi viszonyok jellegé-
ből következik, tehát a pártélet tényleges 
de-teologizálása nem képzelhet ő  el másként, 
mint olyan gazdaság és olyan társadalmi 
viszonyok kiépítésével, melyek nemcsak fö-
löslegessé, de lehetetlenné is teszik a Pártnak 
mint monstruózus igazhív ő  szektának a lé-
tét. A társadalmi rendszer, mely a terme-
lés és a vezetés, illetve igazgatás dualizmusán 
alapszik, törvényszer űen teremt egy Ilyen 
szektát, következésképp: a Párton belüli kö-
zépkoriság likvidálásának egyetlen hatékony 
módja e dualizmus feloldása. Ennek pedig 
mindmáig legreálisabb lehet ősége és eszköze a 
tényleges és teljes önigazgatás. 

Arthur London drámájának tragikus záró-
jelenete (öt órával az invázió el őtt érkezik 
hazájába emlékiratai kéziratával) megszívle-
lendő  példázat: azt jelképezi, hogy a meg-
semmisített vagy megnyomorított forradalmári 
életeket politikailag nem lehet .rehabilitálni". 
A tényre, hogy Sztálin több kiváló kommu-
nistát gyilkoltatott le, mint az egész világ 
burzsoáziája együttvéve (Rodoljub Čolaković), 
nincs semmiféle politikai kárpótlék, semmiféle 
„rehabilitáció". Az a párt, amely lehet ővé 
teszi, hogy a forradalom tulajdon harcosai 
ellen alkalmazza a terrort, melyet az ellenség 
ellen kellene alkalmaznia, vagyis ha lehet ővé 
teszi, hogy a forradalom csakugyan felfalja 
saját gyermekeit, ez a párt nem holmi cere-
moniális szánom-bánommal, hanem csakis egy 
merőben más politikai gyakorlattal rehabili-
tálhatja — nem az áldozatokat, mert azok-
nak az élete jóvátehetetlen, hanem: önmagát. 

A Slánsky-pör rendezői avval akarták iga-
zolni inkvizíciós módszereiket, hogy azok-
nak az alkalmazása pillanatnyilag a Párt 
érdeke, hisz a küls ő  és bels ő  veszély sexele-
gesítését szolgálják. Eltekintve e „veszély" 
reálisságától, marad a történelmi tény, hogy a 
pörök áldozatainak semmi köze sem volt sem-
miféle állam- és pártellenes összeesküvéshez, 
tragikus sorsuk tehát ismételten figyelmeztet a 
régi, de meggyalázott igazságra, hogy a cél 
nem szentesítheti az eszközt abban a mozga-
lomban sem, amely maga elé a legembersé-
gesebb célt t űzte. Az aktuálpolitikai szempon-
tok, a hasznosnak vélt taktikai és stratégiai 
követelmények nem tehetik félre, „jobb id ők-
re" várva, a forradalmi mozgalom immalens 
etikáját, mert ez esetben nincs semmi biztosí-
ték arra, hogy az etikával együtt nem teszik-e 
„félre" magát a forradalmat is. 

London a reménytelenség egyik pillanatá-
ban felteszi a miljkovi ći kérdést:CSAK AD- 
DIG NAGY-E A FORRADALOM, MÍG 
MEG NEM SZÜLETETT?" Kérdésére nem 
talál, olyan körülmények között természetsze-
rűleg nem is találhatott feleletet. Az tény, 
hogy a győztes forradalmak gyakran kompro-
mittálják múltukat, gy őzelem előtti állapo-
tukat — Sztálin proletariátus elleni diktatú-
rája a legelrettent őbb példa azonban ez 
nem jelenti azt, hogy valamiféle fatalisztikus 
törvényszerűségről van szó. Elfogadni, pasz-
szívan szentesíteni az önmagában véve is kétes 



értékű  hipotézist, hogy a forradalom a gy ő -
zelemig csupa ünnep, fölfelé ível ő  roman-
tika, a győzelem után azonban „objektíve", 
„szükségszerűen" csupa hétköznap, apró-csepr ő  
prakticizmus és tétovázó reformerség: ez 
aligha jelenthet mást, mint a „befejezettnek" 
sohasem tekinthető  forradalom mumizálásá-
nak a készségét. A forradalom lehet nagy, jó 
értelemben véve romantikus, a politikai hata-
lom megszerzése után is, jelenthet többet a 
barkácsoló-reformerked ő  tévelygésnél, a múlt 
dicsőségén élősködő  távlattalanságnál — fel-
téve ha van elégséges bels ő  ereje, hajtó-
energiája, s mindenekel őtt szubjektív merész-
sége ahhoz, hogy ismételten szembeforduljon 
tegnapi önmagával. 

Arthur London a „behozott" forradalom, 
„odaajándékozott" szocializmus szomorú pers-
pektívájából szemléli önmagát, kommunista-
ságát, forradalmári-erkölcsi teend őit, amikor 
abszolutizálja hűségét az ötvenes évek- Szov-
jetuniójához és Pártjához. A világháború el ő tt 
kialakult mozgalmi reflexe, a magatartás-
forma, melyet az állandó distancia-teremtés 
jellemzett az imperialista-fasiszta politikai 
valóságtól, s evvel szoros összefüggésben a 
szovjetunióbeli valóság feltétlen, kritikátlan 
méltánylása, őnála továbbra is tevékenyen 
hat, noha időközben a világpolitikai helyzet, 
mely ezt a magatartást létrehozta, gyökeresen 
megváltozott. A Szovjetunió, mint a szocia-
lizmus egykori, egy egész ellenséges világ 
közepébe ékelt egyetlen képviselője mellett 
megjelentek a szövetséges népi demokráciák ;  
és Jugoszlávia, a Szovjetunió után a világ 
első  országa, mely saját forradalma révén 
teremtette meg az új társadalmi berendezést, 
és ezzel a Szovjetunió megszűnt a szocializ-
mus, a szocialista társadalom kritériuma 
lenni. Ez tette számunkra lehet ővé — Lon-
donék pörének el őesté;én — a titoi „DE 
NEM! AZ IGAZSÁG A LEGELSŐ !" kikiál-
tását,. azt a magatartást, amely tragédiájuk 
tapasztalataként őket, a pör áldozatait is kí-
sértette, de amelyet mégsem mertek vállalni, 
nem puszta „bátortalanságból", hanem els ő -
sorban azért, mert nem állt mögöttük a „tör-
ténelmi szerencsének" a miénkéhez hasoriló for-
mája: „A jugoszláv forradalmároknak (.. ) az 
volt a kivételes szerencséjük, hogy a sztálini 
Szovjetunióba vetett hitük megrendülése ide-
jén, és még a sztálini Szovjetunió valódi 
arculatának teljes és tudatos felismerése 
előtt is már volt hol megvetniük a lábukat, 
volt mire építeniük, volt miben hinniük és mit 
védeniük: itt volt a szocialista Jugoszlávia." 
(Sinkó Ervin) 

London az ítélethirdetés alatti állapotát 
kommentálva, felteszi a kérdést, ha mégis le-
leplezték volna a csalást, vajon nem azt je-
lentette volna-e ez, hogy elárulják elvtá гsai-
kat, barátaikat, az emberek millóit világszerte, 
akiknek hozzájuk hasonlóan a Párt jelenti az 
egyetlen reményt, benne látják kínlódásuk 
végét és egy igazságos és tiszta társadalom 
születését. Hogy az igazság, a Párt eltórzulá-
sának feltárása nemcsak a Szovjetunió, ha-
nem egyféleképpen az egész progresszív em-
beriség elárulását jelentené: ezen az igazhívő i 
naivitáson „itt és most" csak ámulni lehet. 
Hisz a spektakuláris pörök sorozata épp azt 
bizonyítja, hogy az igazság elhallgatása sem-
miképpen sem jelentett szolidarizálást a prog-
resszív emberiséggel, mert a tömeges hallga-
tás, ha jelentéktelen mértékben is, de mégis-
csak késleltette azt a folyamatot, mely a XX. 
kongresszushoz vezetett. 

‚ 

London könyve döbbenetes szemléletességgel 
érzékelteti, - micsoda romboló, embert de ттal-
váló hatalma van a'sztálinizmus egyik jelleg-
zetes mítoszának; az „objektív b űnösség", az 
„akaratlanul is az ellenség malmára hajtott 
víz" гítoszánah. A tárgyalás alatt . London 
végül is avval Igyekszik megnyugtatni inkog-
nitóba szorított` lelkiismeretét amiatt, hogy  

továbbra is -vállalja a gyalázatos szerepet, 
noha tudja már, hogy „&rtatlan 'és tehetetlen 
áldozat e lelkiismeret nélküli gonosztevők 
markában, akiknek machiavellisztikus er ő -
feszítései arra irányulnak, hogy megfosszák-az 
embert minden emberi vonásától, szabad-cm-
beri és kommunista lelkiismeretét ől" az-
zal igyekszik megnyugtatni .lelkiismeretét, 
hogy épp 'a lelkiismeret nem engedi meg 
számára, hogy a jelenlegi világpolitikai hely-
zetben objektíve az imperialisták b űnrészesévé 
váljon, hisz a nemzetközi Helyzet feszült, dúl a 
hidegháború és az imperialisták mindent fel-
használhatnak a háború kirobbantására... 
Ez a végs ő  kiniagyarázkodas, ez az utolsó 
szánalmas alibi az emberség teljes. mélypont-
ját, az önmocskolás éá a. nör többi áldozatai- 
val szembeni hazug tanúskodást -akarja ki-
menteni, erkölcsileg igazolni, s ma már 
nyilvánvaló, hogy ezzel ..kinek a malmára" 
hajtotta a'vizet: azokéra; akik Csehszlovákié- 
ban a szovjetunióbeli „olvadás"- ellenére- is 
egy teljes évtizedig késleltetni tudták a 
Slánsky-pör nyilvános revízióját.. Ha valami, 
akkor épp az újhoni boszorkánypőrök tapasz-
talata tette nyilvánvalóvá, hogy a kommu-
nista számára nincs, nem lehet szentebb 
ügy az igazságnál, s ha úgy tűnik is, hogy 
kimondásával világok dőlnek "össze, akkor is ki 
kell mondani! Hisz a történelem egyik tanú-
sága éppen az; hogy a személyes igazság ki-
mondása, sajnos, nemigen döntögeti a világo-
kat — de a politikai-hatalmi perfiditás 
mindig úgy tesz; mintha döntögetné. 

London maga is eljut a felismeréshez, 
hogy a Párt absztrakt eszméjébe vetett fel-
tétlen hit a gondolat elidegenedéséhez ve-
zet, de nem jut el az ezen túllép ő  konklúzió-
hoz, hogy mindennem ű  feltétlen hit a gondo-
lat, az ,erkölcs, az ember teljes lezülléséhez 
vezethet. Hit nélkül nincs tettvállalás, harc-
készség egy jobb világért, ez vitathatat-
lan, de az sem lehet vitás, hogy ehhez a 
harcos, kommunista magatartáshoz ma nincs 
szükség egy abszolút, irracionális Hitre. Lon-
don feleségének, a Komintern francia osztálya 
egykori titkárnőjének és a francia Ellenállási 
Mozgalom már-már legendás hír ű  részvevőjé-
nek axiómája, hogy aki kételkedni kezd a 
Pártban, megszűnik kommunista lenni — ez az 
axióma ma kétségkívül revízióra szorul. A 
mai kommunista nem „a Pártba" kételke-
dik, ha kételkedik, hanem pártjának és ön-
magának minden problematikusnak tűnő  tet-
tében, nem „a Pártot" kérd őjelezi meg, hanem 
egyes akcióinak helyességét, s az abszolút 
Hitet nem az abszolút hitetlenséggel, hanem 
szkepszis és hit dialektikájával, széttéphetetlen 
egységével cseréli fel: nem igazhív ő,- de 
nem is kívülálló hitetlen. 

Liza London;  miután meghallgatta a tár-
gyalás közvetítését férjének és társainak 
„gonosztevő" tevékenységér ől, végleg meg-
inog London részbeni bűnössége tudatában is 
(előzőleg ugyanis azt írta férjének a börtönbe, 
hogy nem kételkedik benne, de hisz a Párt-
ban, s ha a Párt jóváhagyta ezeket az intéz-
kedéseket, akkor valaminek azért kell lenini, 
ami erre feljogosítja...) Meginog, de csak 
egy pillanatra, mert hirtelen fölülkerekedik 
benne a sztálini párt logikája: LEHETET-
LEN, HOGY AZ .EGÉSZ PÁRT TÉVED-
JEN, ÉS N E K E M LEGYEN IGAZAM." 
A pörök azonban épp azt mutatták fel és 
állították az utókor elé történelmi leckeként, 
hogy az egyes -embernek, a kommunista - indi-
vídumnak igenis lehet igaza a Párt több mil- 
liós apparátusával szemben is, tehat a párt-
tagoknak ezt a lehet őségét, jogát, ső t köteles-
ségét a pártnak szentesítenie kell, els ősorban a 
maga érdekében, hisz a szuverén egyéniség ű  
emberekből, s nem absztrakt; személytelen 

tömegből" összeálló sorai sohasem futhatnak 
olyan tragikus zsákutcába, mint futottak a 
sztálinizmus; a párttagok teljes deperszonali-
zálása idején. 

London könyve nagyszerű  példája a kom-
munista disztingválóképességnek. Annyi kín-
zás, megalázás, a sztálini modern inkvizíció 
minden förtelmének átélése után is meg tudja 
különböztetni az eszmét annak eltorzulásá-
tól, a pártot a sztálini karikatúrájától s Lenin 
országát a Népek Boldogítójának birodalmá-
tól: személyes tragédiajaert nem magát az 
eszmét okolja, melyre életét feltette, nem a 
kommunisták pártját kibáztatja, melynek so-
raiban élete legszebb éveit leélte, s nem is a 
Szovjetuniót vádolja, mely ifjúsága legszebb 
reményét képviselte; s őt, a tragikus bohózat 
kreálóit és levezető it, a szovjet instruktorokat 
sem téveszti össze a szovjet emberrel, a szov-
jet néppel általában, hisz még az ítélethirde-
tés pillanataiban is úgy emlékezik vissza rája, 
mint csodálatos, h ősies népre, mely annyi ál-
dozatot hozott és hoz, s melyet megtanult 
szeretni, és amelyet továbbra is szeret. A 
Mítosz ellen, melyet szenvedélyesen gy űlöl, 
nem ellen-mítosszal, hanem minden mítosz 
legfőbb ellenségével, a harcos embers_gge1 
küzdeni: ez Arthur London emberségének és 
kommunistaságának egyik legszebb intelme. 

í ј vidék, 1969. november—december 

BOSNYáK ј STVЛN 



gyász 
a feszülés 
tág termeiben 
fehér burokban 
valaki 

IZIDO az idegen 
a széllel hadakozó 
tegnap 
kristály poharából 
csontig kövesedő n 
csenddé feketed ő n 
tetté zsugorodón 
ágyát megvetette 

a zongora rácsai közt 
sz ű kölve 
köpök izidóra 
mondta a testébe 
szirom csukódóra 
a szemébe 
kristály fonódóra 

napló-részlet 
Bonn, augusztus—szeptember 

ES GIBT NUR EIN WIRKLICH ERNSTES PHILOSOPHISCHES PROBLEM 
DEN SELBSTMORD ÁTSZÖKÖTT IGE LETT KETREC-IDEGEN MAGMA-
KIN FEKETE KÖVEKEN 

a rajzSZÖG meg izidóban 
végül hogy túlordítsalak 
vittelek volna templomba is 
a reeperbahnbummel csak egy fokkal tisztább 
majd átváltozol 

ágyékra szorított kézzel állni 
belülrő l csempén 
a kő  barna nyugalma 
mozdulat lehet még zöld alkalom 

beismerem barátom 
nem volt földrengés 
hatalmas sziklaházba lehajtott fejjel férek 
meg naponta százezerszer tétova lengén körbe-
körbe hangos vigyoraimban távfutó liheg ilyen 
zavarosan csak magamba tudok zuhanni 

WIR MUSSEN ABSURD SEIN WIR DÜRFEN NICHT TÖRICHT SEIN 
HERR W NARANCSSÁRGÁBAN TELEFONÁL 19 ÓRAKOR SZLÁV-EST 
IZIDO ÁTTETSZŐ  SPIRÁLOKAT HÁNY A VÍZ FÖLÉ 

holnapig a terek nyüzsögve összefutnak 
WÁLASSZ 
wir haben die richtigen mánner 
hogy túlordítsalak 
azok szakállam kiirtására 

itt Rheina — Plamzon még sokan 
a reeperbahnbummelon a hölgyek 
az NDP-re szavaztak 
ma este nem fogunk az egypártrendszerr ő l 
mikor a hölgyek 
Ő  

éS 
beismered-É majd piszkos kis privát gescháftjeid 
jAj 
valóban mit is tudnál mondani valóban mit is 
tudnál maradandót a sz ő l ő tő kékrő l a rheina part-
ján a hotelszobák megválthatatlan b ű zérő l. 

DAS EINZIGE DENKEN DAS KEINE LÜGE IST A FOLYÓ FIGYELEM 
HAJÓK SZORULNAK FEHÉRBEN GONDOLOM ÖRVÉNY EGÉSZEN 
KÖZEL GÁTKÉMÉNYEN ÁLLOM A PARTOT IDEGEN IDEGEN IDEGEN 
IDEGÉN 

hogy elmagyarázzam 
a rajzszög anatómiáját 
zuhanó vaskapocsként 
meg versek versek jutottak az eszembe és arcok 
arcok végül a legszebb irodalmi élményem biztos 
valami malacság lesz amit holnap valaki felír 
egy wc falára és én én leszek az aki letörlöm 
hogy magamba töröljem hogy magam ő röljem 
versbe 
fintorba 
undorod majd odahaza férged 
hodzsa szakállát tetvészve 
rongyolódsz púpos feketében ülepedsz szürke szürke 
arccal akár a fakó öregasszony az út túlsó olda- 
láról ki tengeri malacát minden reggel napfölkelte 
elő tt megfüröszti paulino mein lieber paulino 
énekelni minden reggel napfölkelte 

MÁSNAK MÁS A LÉTEZÉS ABSZURDUMA MEGADATIK MINDENKI-
NEK A SZABAD VARIALÁS LEHETŐSÉGE A KÉRDÉS EGÉSZBEN KO-
MOLYTALAN WELCHE ALTERNATIVE GIBT ES WÁLASSZ GONDO-
LATAIM HOLNAP LEIMÁDKOZHATOD SZAKÁLLAM ERDŐ  KIIRT-
HATOD 

a fehérl ő  belsejében PAULINO éneklem köröket 
húzva a faló belsejében kényelmetlen helyzetben 
ferde vetületként rakosgatom testrészeim a körök 
átlóihoz igazodva 
a trójaiak 
már ősidő k óta minden mesterkedésem 

aztán 	 kapu 
haját lenyíratta 	 ma nézd virág a festem 
arcát hasogatta 	 (szakállam erd ő  kivághatod) 
szemét kiszaggatta 

végül 
fehérbe öltözött 

jaj ló fehérl ő  ha bejutsz se szabadulsz 
a körök a hasadban 
kövek a hasadban 

9 
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Paјttenkokkenbusch Bürgersterra a tibeti sivatagok sám ~ta csa-
logánya élete legmegrázóbb temetését énekelte a: tökmez őben. 
Egészen .a ;szuterén márványfaláig hallatszott szagos hangja (a 
jégvirág a legszagosabb!) amint átfázva taposta nyertt ő  akkord-
jait a kopossó platinaburkolatára. 
„epilógusnak bшi~árdkocka fényesen berágódó agyagkorsó írd fel 
egyszerűen körülfonva nem mondom még aranyozottabb kecske-
túrával nem volt dolgom hölgyem köszönöm lezuhanva a csikó-
fogó lóról tavasszal írd fel drága hölgyem fontos lebabráló 
helikopterek ajtajából lógatva lábam az ásító víz fölé csekélyke 
bodzapuskákat h ајj g lxцi a KđsZđR közepébe alulról mosolyogva 
neki oda káprázó egyetlen fogat  szurokba máгitani celofán de-
borús illanó ködben csapkodva azazhogy kett őspont drága höl-
gyem kerekebb az előbb említett szikladarabnál a halottkém 
szájáb!a málszni kacagni mandulájába kapaszkodva" 
Szívre tett kézzel tanwsíithatom, hogy legújabb dalát énekkelte 
kéjben úszva, könnyes szemmel Pattenkokkenbusch Bürgensltrer п  
a ,tibeti sivatagok sánta csalogánya, egyre inkább a déli övezetek 
köré összpontosítva ficánkoló agypépjét és közben apróbb szü-
neteket tartott, hogy kedvére habzsolhassa a hamuban sült túrós 
rétest, monogramot vésve a kaporsó platdnaburkolatáha. Szere гtte 
a TV színes adását, mert itt csakugyan életh ű  színeiben látta 
a zebrát, no meg az aprópénz megfelelőbb volt számára: Most 
inkább azon gondolkozott miközben élete legmegrázóbb temetésért 
énekelte , hogy miéxlt nem suttog ehelyett skót balladákat dato-
lyapálmák tövében öreg matracán , de a platina csikorgott és 
ő  énekelt tovább. (Bocsánatot kérek ha talán látszólag össze-
függéstelenül kezdtem hozzá elbeszélésemhez , megldsérlem ez-
után egy kicsit világosabbá tenni azt.) 
„ebhúst csesnpészлU a napelembe drága hölgyem a pult altlat 
mefltantóјá kiejtette ra zsebéb ől vigyázzon az én platinakopor-
sómról KENGURU mert nem tudok lélegezni ángolnákkal a víz 
alatt is harfisnyakötőjét dobja utánam a sírgödörbe ha földet 
éneklek magam fölé a tóba hogy maradjon valami emlékem 
a bikinijét fordítsa ki és kénem hagyja itt nálam" 
Csodaszép papírcsörgésű  ásványvízhangja volt Bürgersternnek 
és ezért sűrűn hívták őt temetés$ énekelni a búgófülűek. Én 
pedig a szuterénb ől hallgattam a sánrta . csalogány énekét és sdt 
izzadtam ;a márványfalra. Ilyenkor szerettem volna csalogány 
lenni, sántán is tibeti sivatagok felett repülve, de minden hiába-
való volt! Pattenkokkenbusch olyan gyönyörűen énekelt a nár-
ciszízű  éjszakában. „cipőkrém fogvájó rézbögre írd fel drága 
hölgyem egérfogó a padlómra írd fel továbbá öt sörösüvegdugó 

szabályosan elrendezve .a bárszekrényemben írd fel iиgó haris-
nyakötőddel füledre m;elltantбd enyvszagú fenyőfatobozok az 
utazási iroda színes prospektusaiban ezenkívül írd fel kérlek 
sárga pertli enyhén pirítva lassú t űzön 0,45 kaliberű  nyárra 
tűzve és kérlek hozd még el a golyóstollamat és néhány ív levél-
papirost szükségem lesz rá dobd csak ide le a platinaburkolatra 
qs ne nézz erre ha átöltözöm amiel őtt földet éneklek magam 
fölé a tóba" 
Nem irígységből mondom, de a szomszéd lakatos (err ől jut 
eszembe: akvetlenül biztosítsa meg házát a hét lakattad, mert 
a sánta csalogány minden pillanatban odaérhet) is Itanúsíthartja, 
hogy az őrült tibeti részegen veri lenn is platinát és nemegyszer 
csúzlit készít a harisnyaköt őből, mert társra vágyik. Nem fogad 
el soha semmit azért amiiért oly fennséges .temetést éпekel, csak 
azt köti ki, hogy én itt maradjak a szuterénben amíg munká-
ban  van. A márványfal hideg és dohos, de Bürgerstern talán 
a legszebb szoprán akit a búgófülűek valaha is saerz ődtetltek. 
„hangos nótaszóval halkan erősbe torkollva mindig csak egy 
lábon áll az igazi szürkekos vedd már 1e vastaglencsés szem-
üveged és (drága hölgyem) szedjen a gödör szélérői egy kis 
megszironyesodoüt földimogyorót dobja le hozzám a héjáit hogy 
elültessem ha már úgyis ások örökké nem-denem hát hogyne 
kénem engem a búgófülűek szerződtettek a tökmezőbe ezúttaT 
fáj meg mégis a hal sem gerinces" 
A lakatos különben eljárogat a koktélpart'ikra is, amelyet a bú-
gófülűek szoktak rendezni ha ugróverseny v an  a tökmezőben, 
és ax±anyhaj,ú feleségért is magaval viszi a söprwn, amelyet a há-
zigazda küld érte. Nekem két éve telefonáltak utoljára:, hogy 
keresztben csíkozoК  аLsбnadrágban és gyapjúzokniban menjék 
el, de ne vigyek semmit. Nem mehettem, hisz Pattenkokken-
busch B-mollban, énekelt akkor csak úgy magánszorgalomból, 
azóta pedig nem hívtank és így lenn vagyok a: szuterénben. Id đn-
ként fát hasogatok a toanpaél ű  barakk-fűrésszel, vagy kenyeret 
metszek magamnak a papírvágó késsel, és mélán bámulok a szu-
terén vaksötétjébe . lae azért szívesen kimennék már innen, 
csak a sánta csalogány sűrűn énekel , ha pedig töntenetesen 
hamuban sült rétest habzsol, rám zárja :az ajtót és lenyeli a kul-
csot. Mégis, inkább énekel és akkor nem is ke ll  bezárnia a szu-
terén ajtaját, mert ismeri a márványfal titkát. 
„orgonakíséretet ha ¢vár templom ot kaptam a hétvégén rekreáció 
és dekadencia vonaglani a szappanbuborékok között hagy ne 
pattanjon szét egy gömb sem a tüdőn rapró léggömbök telnek 
meg levegővel légzéskor írd fel kérlek fölösleges lélegzeni (ezt 
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csak úgy terven kívül most a legspontánabbul találtam ki drága 
hölgyem) ment levegőbe repülünk ezt már einateán is mondta 
osak nem ebben .a formбban várj kérlek a toalettkulcsot ne vidd 
magaddal és dobd le a mai vitamin adagoniat a platina elbír 
mindent drága hölgyem talán még egy pillanatra a harisnya-
köt&t kölcsön minek mégis szambrerót írj fel a legközelebbi 1'-
togatásria hogy védjen a naptól és menj koktélpartima  a  búgó-
fülűekhez csak óvakodj a tüskehajú trombitástól kérlek fájna 
érted drága hölgyem Italán azért fájna ének" 
Nevetségeisen szentimentális foglalkozásához képest az ásófej ű  
— ahogy magányomban simogattam a gonosz tibetit —, különö-
sen a lakatos aranyhajú felesége kapott t őle több dalt, aaniémt 
időnként élehngt és szükségleti cikkekeit dob le a platinára, néha 
pedig Bürgerstern helyett rám zárja az ajtót. Еn meg hetente 
kétszer tíz percig szopogatom a lábujjam (melyeket ő  tetszés 
szerint felváltva dugdos a számba.: jólapolt körmei vanmiak), 
amit ő  azzal hálál meg, hagy nedves ronggyal letörli a márvány-
falat. Az a legfurcsább az egészben, hogy míg Pattenkokken-
buschnak minden еUenszolgáltatás nélkül  is  megitenné is szíves-
séget, addig nekem elenszolgáltatásként apró mun Кбјб  it 
okvetlenül melegíteni kell számban a lábujjait, mert kis lábuj-
jakat költ. Ёѕ  amellett vigyáznom kell nehogy megharapjon, 
mert tudom, hogy ő  rögtön átvinné .a veszеltséget a sánta cm-
logányra és akkor nem hallhatnám többé dobozfeszít ő  énekét. 
„makkaisót félfordulatböl görbülve pityergéssé biggyesztett száj-
jal drága hölgyег  hazudtál hónod alól mégis csak vágod •a sz őrt 
hólapáttal hordod szombatonként a kremaitóriumba hát egy kies 
füІІentés mindezek után is hát gyönyörű  kis nikkelezett éjjelin 
gondoltam rá elбször a napokban borsosan átázva drága höl-
gyem írd fel okvetlenül kérlek .alássan három deci gémkapcsot 
legközelebb a. kedvenc tésztám tudod azzal tartom össze magaara 
ugyan drága hölgyem (segítsen már kibogozni ezt .a csomgt a 
köldökömről hogy pumpáljunk egy kicsit a hónaalja árnyékában 
legyezz ra hólapáttal csak a sz őrt fésüld le előbb és írd fel né-
hány méter rózsakukacot is a gémkapcsok mellé isalátának höl-
gyem na most" 
Tőlem balra egy kantin van, de csak !téglafalú és nem tárgyalok 
vele. Azért is szeretem a csalogány munkahelyét mert ott sok 
a márvány meg az évlszám, és az évszámokat is  szeretem ha 
nem rólam van szó. Talán mindössze háromszáz éve lehet annak 
(amikor a csalogány még a dalai láma magánénekese volt), 
hogy a hasamba véstek néhány évszámot és valami emléktáblar 
félét. Ez az egyetlen kincsem, bár nem tudom lealvaisni mit ír 
rajta, mert a szuterénbeat nings tükör, és különben is hályog-
sötét van. Sötétben általában van id ő  gondolkodni, és leginkabb 
az gyötör, hogy a lakatos felésége most biztosan annál a hülye 

Bürgersternnél van (azt meg kell hagyni, hogy a sánta nagyom 
jól énekel) és egyedül az vigasztal, amit a tüskehajú trombitás 
mesélt róla a múltkor. Igazán váratlanul élt, de itt a sötétben 
volt időm nyugodtan átgondolni mindent. 
„a TANTIT a sötétben hagytam drága hölgyem hogy ne zavar-
jon bennünket épp tíz perc múlva várom vissza a kulcsot be-
leimből héberül káromkodnék úgy látszik húrnlőt kaptam itt 
lenn a tökиn 6 forráságátбl meg a hajam is már lassan lerágják 
a pockok a búgófülűek pedig nem fognak kiengedni innen amíg 
a szerződésünk le nem jár le van húgyozva mondod de én 
fogok megrothadni kérlek írd fel dísztávinat halálomról a dalai 
lámának a posta igaz vedd el az emléktáblát a TANTIT0L és 
fizess vele ha marad még valami адгбsréteslt dobjál le a plati-
nára qs tisztíttasd ki a protézisem is már végs ő  ideje úgy érzem 
a harisnyakötőt hagyd nálam egyelőre csókom küldöm a laka-
tosnak a trombitást titokban mindig esodáltam mennyit mondtál 
Ja igen a kulqs most jött vissza tessék egy pillanatra még kérlek 
drága hölgyem .a platinaburkoiatú koporsót kíméljétek tudod 
sokba kerül ma .az ilyesmi a búgófülűek koktélpartiján nyu-
godtan sterjeszd hagy éneklek tovább egész amíg a szerz ődésünk 
1e .nem jár de ađt kikötöm ezúttal hogy közben feltalálhassam 
a hosszúkas aszpirint ha ilyen szép temetést éneklek a kulcsot 
ate felejtsd el kérlek miért ne  ma" 
Lassan közeledik .az ujjszopás ideje, és mondhatom hogy már 
alig várom, mert ísok kasi rakodik rám ebben a sötétben. Id őn-
ként rohamot kapok. Ilyenkor a sísapkám szeretném a fejemre 
rántani, de ez a szuterén talán még sötétebb, mint eu áitlag-
szuterének, és persze sosem bukkanok rá. Halom már a kulcsot 
a zárban, alighanem ,a lakatos felesége jön, de ezúttal valahogy 
olyan érzésem van, mintha az emléktáblámért jönnének. Úgy 
tűnik, hogy a sánta tibeti csalogány egyre halkabban énekel, 
talán végre elfáradt vagy beteg. Мёglѕ  szurkolok nehogy elpau-
koljon, mert akkor örökre itt maradok a szuterénben hiszen 
csak đ  tudja a márványfal titkát. Na, meg a hangját is szeret-
ném még hallani amint orgonakisérattel sz űrődik ki a templom-
ból, ha temetést énekel a búgófül űeknek. Nagyon rossz, hogy 
nem mehetek ki innen és igy mindig csak elkésve tudom meg 
mi történik kinn. A csalogány már néhány napja nem szórja 
elém kedvenc eledelem a rézsut görbített gémkapcsot. Leheit, 
hagy baj lesz, s akkor újra gondolkodnom kell majd a sötétben. 
Ha erre járnak tisrJtitsaniak le nedves ronggyal, qs én hálából 
szopogatom majd egy darabig a lábujjukat. Megeshet, hogy épp 
kinn énekelek majd a platinaikoporsónál, de ez fenn valószín ű . 
A sötétben is könnyen fellsnnernek: én vagyok a szuterén már-
ványfala. 
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krleža 

nem  

аікuѕzік  
Ргedrag Mabveјeviić  könyve egyetlm 

íгóval, a Mia~slav Krlezaval folytatott 
beszéГlgetdseket tamtjalrnazza.t F~eknek 
a besllgetéseknek az a jel іІ'ennző  tulaj-
donsáiguk, hogy nem гelkеd¢velk nneg eiz 
frntemjúk avolkványas szintfém, formájuk 
inikálblb džtulógushoz hasonLliitható, ezémt ezt 
a könyvet a Kr1e!žáхát száló dokumentu-
molk közé is somolhaltjuk, de taki г  he!tјiik 
a !kimagaalónrólk egyik fontos dakumem-
tumámak 'is. 

Figyelemreméltó, hagy Kхlema mumkáл , 
amelуat a szerző  mraljd egy fél szárzaddal 
ezelőtt ínit, az utóblbf iid&ben egyre alkitu-
álisablbak LeUtek a¢ európai ku Аtínrábam. 
S egyál!bаUám nem rtr ertf ienüi. Ктf1е  t ma 
úgy ithaQuk szánnom, mvmit az eu`r'ópaž 
baloldali irodalom egyik kimagasló salak- 
ját, !akinél rvemas!ak is havabantozáts kéг-
déise a fontos, hanem a hovatartozás tör-
ténelmž konzekcaája is. 

KгĐieffia azok közé arz európai: gondblko- 
dóik, rakatók közé Uainbozfk, akik іné1 a bal-
oldali magatartás nem szenvedett nagyobb 
törést, nem fenelidleltit meg a „nagy kгiáh-
rándaalás" záitonyán, di ugyama!kkAr nem 
bukott  dl  a dagmaltikus b'aloklal bukbaftókn 
sem. 

Éppen ezémt, ikülömös jalerntőaéggel bír 
ez a dokumentum, amely a maga szen-
vedélyes vallomdsiával a mai baloldal 
aktuális kérdéseit is érinti, de ugyan-
akkor megadja ezeknek a kérdéseknek 
a történeimž dimenzióit is. 
К iюўа , miniit mindig, nnest ws hű  maaiadt 

ömmagáfm VallbmáЈaánalk ;egyik vezér-
mottója: éles hadüzenet a „azoeiainslta 
konfioraniцлnus" elljen. Ez a  ;gondolkadói és 
író nnja gataгt KrlerгΡalnál cseppet sem  

иеtiе!tlen, irбi teиéJkenységéndk  egyik  fom- 
tos гésze volt a Ikíanléletien hamc a rniпnden- 
n,emű  emlberi. butasáig ellem, те•gha ехшпеlk 
a !butaaájgпаk a ,„azo!ci!alista butasálg "2  áts 
a  neve. 

A beazélgetéselklben ирта  fe1vd11anшnalk 
a  baloldali éamtelmiség eme ' ј!eles agp,nezen-
támsá!na1 tár+ténetimi tatpmasztaIlatai, a tömté- 
nnelni id'őnek azon ikomponensei, amilyek 
lгialafkí!tojtták ezt az éxttelhnisági. anaga.- 
Фambátst. Kmle а  ikifejti, 'hggy a gyanakváls, 
amdly mnlinden íгának egyfilk јеШ '_Эеаигго  
!tuiajкlomsága, előszgr jobbfelé imányult. 
De an  е¢1t követő  idő  azt bmxomyífiоtta, 
hegy az  író gyanakvása balfelé is igazolt.з  
КдlЛета  emelknelk •a kéMdéselkrnek a nyílt 
tisztázá5ár'а  igyefkszik. HlvatkozIk arma, 
hagy ra  balloШdalon is voltak „rlialektr:kus 
тауаl", , ~diva!lektikus hdkusz-pókшszоk," 
е5 ol'iyam pillanatok, amikor a „hunnaniz- 
mus nevélben meigиontálk az íiától még 
a hallgatáls jclgált is". 

Ezek a lkömfsnlemt tapasztalatok arLomban 
alem a „1ki,álbrándulás" vagy a ibaga!dás 
fáaiaához vezették Кг1!ežált, hanem ердгет  
ellenkezđtog, a nyílt 'harc felitsmer+áséh-ez, 
a tiiггbé!neдtmli éis vi11á(gnéizetl Iki.ifl& хbségite- 
vésslnez. Ennek egyik naigy!szenű  példáj!а  
volt .az a beszámoló, iame.yejt Krleža  olva-
sott fel a ljubljanai írókongresszuson. Ez 
a bевггагтоlо  mmndenképpean fontos ног 'bé- 
nelmfl dokumentuma nemcsak !az iroda- 
lemnak, hanem a  baloldali émtel дn:iség 
alkotói 'koncepciáinak is. 

S ugyanakkor e beszérlgetés-sorozatlban 
Kmlema tö!bibszöг  fia htvatkozlik az 1939 -ben 
írlt енч  megjelent  művére, з  DialellĐt`.kus 
amtibanlbarosra. Ez iaz ir•"asa fontos а➢'b- 
málsa a dogma!tikus esztétilali !irányzalto!k 
elleni küzdelemnzk. Mindezek uФám, nyu- 

god!barn állilthatjuik,  hogy  !a művdszet nem  
dggnvatílkus, marxista éтlte1mezéanek IĐr1e- 
ža volt — еurápai értelerriben — 
egyik e1lőharcasa; S  tenmndszetes az is, 
hogy ez !а  (kttzmdeieni, ez a folyamat még 
nem feöező!d!öltt be, nn !óg ma is  azánnos 
olyan „félreértés" •akad, amely lkámára Rnam 
а¢ imoda(lomnak, s ezzel egyiiitt a bald'!d!a1i 
értelnnilségnek ds. Éppen emvat!t énthat ő , 
hagy Kitola ma  reundkivifl нanitois !kéY+dés- 
snek tamt(j а  az iró étS a t'ámsгa!dialoдn, az гго  
és a  politika vkaonyáit. UiiШágosan láltja, 
hogy az "nró átmegy a „szemiélyji +kultu- 
azok" különböző  szalkaszaán, é1s vázolja, 
hogy nm5 t is j!elerntem,eJk tulajdomjkiéppen 
ezek a szakaa,•ok 'az  irodalom е!s а  ти - 
véеzet száhnár+a. Imiperativusznak isanitiia, 
hogy  ii  n еtj К  aiz 'vrбΡmak azt a jogá!t, 
hogy „disszidens", sLit, .defeti!sta" Р!elgyen' 
a tekinitélyeklkel, az а<llarnrnal.  az 5nsti- 
tгúciókkal azemben,  is  aki ‚segíteni" akar 
a mtivézebem vagy az íróm. az  teljes 
mémtéilb!en dlianxexii ezt гз  köveltelm іé!nyt. 
Mhadez'zel Krleža  an  iró luoi£eпi azel'ieumniit 
affinnIlja a pmoaneitheuszd ezelleananel 
erlenitéilb n 5 

SzámunlĐra. külöm fonitosság!gal bínnak 
azok a kémdié!sek, amelyekben Krleža az 
írбп  nnlagatamtáist ve!sz9 !góras ő  alá. Кгlеха  
itt a deigtл,sztábba,n hű  miamad liajiit пгиvei- 
hez, és aihhoz a magataпltátshaп, amelyet 
Livtizedekeun á!t :kémviselt:  ikgyhoay,  vele 
kapcsolatban ,nyugodtam para>£na!zállhatjuk 
Ady sceiajmt: „Krleža nem alkuszik." Krle- 
đэ . ugyanis, a гá jellemző  expre!sszív е!rő - 
vel dá11 hadba a ,~szociali!sta konf'yrimiz-. 
mus", ,.7rnandamirntiymus", 1külön(bö'z ő  formái 
ellen. S ha a komszerű  irodalmat vizsgál- 
galtjuk6 ,  akkor szemb,etűіё , hagy ez a 
hunnan,isіma aпugamsáШttság, іаmdlуmk Kriola, 
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7гlбашн  az б  g!ахаиг  таду  шгода lот  legltóbb 
képvvselője, mгindeailkom híve va]it, :olyad 
„muetamcиtfózisdkon" memtt átt, arLellyák тат  
elvi alalpjailt kezdBaék nxegsen і tеnі . Ez 
flegtgyakráьbam tiUgy  nyiФválnult meg, hogy 
а¢ ш-о, m,intelgy dadból, hátat fordvtott 
a vuigáп iLs, pubLidbztiJkaú émtelemlben  vett 
amglaresál!tsálgmaik,  di  :ezáLbafl, і dkzіr aka- 
гаb]гааlиl, távolФaatotta magáit mindeп- 
mletгnű  amga tsálg!áNó1, mélg •a 1eglruerrдeSdbb- 
tő2 is, аm іаг  еитарј  tnadiCiától ömökölt. 
1Vlásrész, a: kanfomrcxlilzmlus-dpiddélmüia dly 
xraglályols  lett, hogy minкЭ en „tátиdlta:rtálsб" 
idealógik :a visszájáma foatdullt, az dlnadaaom 
elv!eszteitte a Воатада lдпг  é1s humánus 
peиtspelkbúvákat, ialziolkalt az émtélkek!et é1s 
ddeálokalt, asn*ek az lirodaloanban sajá -  
t,oisam foaldiulmalk е11о, ugyauva4kkor  egyes  
allszágokban raz ímák ugyanasak iad7niialtismt- 
ráltorak mailadtaik csak egésmen mdáls m1ó- 
don. A jelen ertékeinek apszulitizálása 
vezette kdt oda, hogy elvesszendk a jöv ő  
komllzléNaabban: ra forradalmi jöv ő  наптlанаl. 
Mim;dkét ie~e!tlben komfforizm .wsmál van  sz5, 
sát, homzátеheфjiik, ho~gy ezek  a  rcnaga 
taaltátsfiormаК  köz2iitt könbőző  ánnyrailla- 
tok vannak, ё'ѕ  az szem ritka esett, hogy 
е ,konfioтmlilzrrlus ФáЛiszabra tellenttéÍtejs farmái 
Igy-egy „ éledttrlűben" valásulnak meg, 
vagyits az, aki Itc~gniatp  csak  a kötelező  és 
pozitfv é szel1t 1áltta, az  ma  ianmy'vra 
el,fardulit rcnih гdem еп téakrepvdszemtől, holgy 
„rcní,g a nagy metta-!т!élységekeit" vizsgáLta, 
nem vettte észre a kort, a kor sajátas és 
tи+ад5'!kws иonádsal'vt, amelyek иalójálban 
anagulkba fagják ttamtalmiazni iezdket .a 
„m~ySéglekеt". A n  dајх1iuбnвuѕ . a kV  - 
űlönböző  iszemepjatszáts, a homo és дир !'1ех  
тnatgatamtáis,  a  konfomrcrili,zm.us 'd1y mértélke- 
ket  vett,  hogy Km1eŽa saavaб , amelyek az 

író me1bd11>IS, láizadб ,  luciferi szellemére 
hivjálk fel figyikatinket, külёnleg+e!s ak- 
tulsbi`tálssai bírnalk. S remdkívi.il fontosnak 
tartjuk, ho4gy ezekre ia ;j elenségelkre еWет  
Кsі'leža .hиnta fell •a figyelmdíпilket, .akinek 
éШetiműve éts permanens luciferi magatar- 
tása  mintegy aranyfedezékiil szolgáLnak 
szavainak. 

1Đrlerda aФkoltái ópulszánalk  egyik jelleg- 
zeitestsége, hogy ia itömténe đmet ia ligna-
gydbb métlтtélkbien em(bellkёzelfkve, az embert 
pedig töx'téndlemköme]!be hozza. Ezt ,azért 
fontos mege¢nllilte¢úi, mert :ezekben a vlalШo- 
málsafilbian б1в  az ernbeiit, iaz ercrnbemi &ltei -
met, di  az iemberi  buta ságolkalt, fi1'nszter- 
ségekat !is a tömt>áne Гle¢n közelisiélgéье  hozza, 
s eailtal mindiazek a hiányoissá+goík, 
amelyelkre 1šmlema mámantat, medgkapjálk 
Elajá!t ikozrcrlrilkus ,éls gyakran mюnsltmuázus 
méretпiket. 1vLég  a  lqglkiselbib, láftszlattna 1eg- 
jekmltélkteдlelneibb  emberi metg!nyilatkozáu 
is  rcnegka!pjia a  maga 4 оп`ténelmi :anányrai,t. 
fgy vagynnik p11, a, ~szociia111i1sta konfomml,iz- 
ти ~59а1" бfs — hegy  Кп11elа  kiffiejezёáéиel 
éfl'jümk. Mindaz, атĐt meglsziolktunk: az 
ímó-esithialilbilsunent еlprá kis hellyгeitkedбsei, 
jáltékaj, ltömtéinelem el őФti , ~szűzles!sége", 
a kor előitti vкakisájga egy olyan pexlgpdkltí- 
vában, mint amilyen !K Іežáié, a legkiselbb 
el'arn'vg mleg  vasi vjtlágitva, a mlére.tetk igy 
kapjádk meg y;gaái és valásálgos :dlimenz7ó- 
jukalt. Éjpun eтlért, a Krležávall folytatott 
beisztél'lgeltёaellnek nem aiz a Фelgj:elentőselbb 
vonálsa, hogy eddfg ieretfen szem7déledGet, 
magatasitoat vagy elméletet filsanemüsъk meg 
általuik. A itémyelk, a иátdak, :az бgényelk, 
az emedménydk közmsmertak, a напl9ада ll т  
haladó erői тат  »iettetilk  azokat.  De 
K71Uetžáé az érdem, hogy ezeket  a Iténye- 

kit saj:átos kriležai d іі¢nemzióban mutatta 
fells  asnellyiben mimes 'és men is lehelt 
soha semmiféle komprornisszuln. 

'/ Predrag Matvejevi ć : Razgovori s Miroalavom 
Knležom, Naprijed, zagreb, 1969 

'I Ljudska glupost ostaje jednako glupom i и  
socijalizmu . Uostalom , budući da su i soci- 
jalisti Sjudi , zar im ne treba i priznati иг  
sva ostala praea i ono na glupost . . . ? Tu 
ii,  rekao bih, jedan od osnovnih nespora- 
zuma: kad napadate socijalisti čku glupost 
u najširem smislu te riječi, nade se uvijek 
onih koji се  vam imputirati da  napadati  
sam sосijalizam! 

3/ Tako smo počeli sumnjati lijevo i desno. Naj- 
prije naravno, desno, do potpune anihilija- 
cije svih takozvanih kultova li čnosti i ratova 
i pobjeda i krailjeva i političara i diktatura 
i pogleda na svijet i poezija i moda i ukusa 
— a poslije Trockoga i Tuhačevskoga, od 
Buharina pa sve do Kiementisa i Rajka, 
boga mi, i  U lijeve lотасе  posumnjasmo. 

4/ Da bi vršio valjano svoj zanat, pisai mora 
imati mogućnost da budi u neku ruku disi- 
dent, pa ča 'k i defetist ,  U odnosu na državu 
i institucije , na naciju i autoritete. 

6 / Revolt mladjh čini mi se u tom pogledu 
veoma srodan sa stvarala čkim čirnom kao 
takvim, s avanturim koju on u  sebi impli- 
cira i onim inficirskim rizikom kojim se 
iskazuje. — A propos: piscu ii, misd.im, 
bliži Lucifer negoli njegov mladi i naivniji 
brat Prometej s kojim ga se isuviše često 
asimilira . . . 

C/ Vitathatatlan, hogy az utóbbi id đben növe-
kedett az olyan alkotások száma, amelyben 
az írók igyekeznek egy határozottabb és 
következetesebb világképet kialakítani. De 
azt sem szabad elfelejteni, hogy e m űvek 
között számos olyan akad , amelyben az 
angazsáltság , a rebellis szellem nem több 
puszta mímelésnél , az adott struktúra ún. 
lelkiismereti kompenzációjánál, 
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táj és 
látomás 

Lator László : Sárangyal, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1969. 

A fiuk belülrő l izzanak 
Szét borzong vörös hegyeken. 
Szavak mélyén a dolgok arca 
megfelejthetetlenül pihen. 

Tetszetős megfogalmazása ez a 
dolgok arca magfejtése . kísérleté-
nek, a jelenségek kibontása és 'íj 
raéтóékzlése dgényéаъék, melyek az 
emberi 1étezést đl függetlenül is adva 
vannak. Az .embert köavlvevő  dol-
gok, termeszen elemek, a létezés 
különböző  dianenaјiói és formán /a 
szed, a víz, az éj, a csend, az izzás 
stb, a leggyakrabban elđfarduló lci-
fejszései Lator költészetének/ ör-
vétiyenak Lator költészetében, lát-
szólag függstLenüll a kinlcret időtő l 
és történelerntől. Valójában azonban 
éppen a történelmi éndRdcűség !el-
tekintve attól, hogy nehezebben ki-
taipдntható foiinulban szívódik fel 
La`or költeményedbe/ az, ami meg-
akadádyozza a kölltđt, hogy teljeseb-
ban átadhassa magát a tárgyi világ 
belső  életének, a „dolgok aroárnаК". 

A védekező  ellenállás gesztusa 
szembeöi!lő  e versekben /„Kegylába, 
héjba, kőhe rbújj, /hegyes tüskékkel 
védd (magad .../. Neдn egységes a 
táj látványának fusxkciója, mert 
amikor aaitrcpoiogikus tölatés hordo-
zója/ „Sz$jjеІ  szórt csillagok között 
/ Fagyosan feszül a világ, / hűvös 
szelek hegyéin lobog / a hatistlalan 
pusztaság."/, akkor a rettenet á] Іa-
pu tt a megdernnedžs revelálja. 

szsikezetük szerint, a Nyugat 
fanmakultúráj ,ához kapcsolódnak 
énazzilk e költeményeket, lcülömösen 
az elsđ  két ciklus darabjait. Klasz 
szikaus £elépítésük abban domboro-
dik ki, hogy a kö1(tđ  áltat lényeges-
nek vélt, kс  Јс .гétan is •megfogal-
mazott momentum, legiвlгihb a vers 
befajezđ  részében Kap helyet, amely 
els5soгbam arat a célt szolgálry"a, 
hogy :a vers elsđ  részében felvonul-
tatott taraneszen folyamatok ember 
és viliág kapesolatában betöltött 
szerlepét kifejtse. Ily módon; .a vers 
utolsó része értelmezi furnkcióvad 
csatlakozik az eli&tte lev đ  áttétele-
sebb, objektívabb egységekhez. Míg  

tehát a vers els ő  és legnagyobb 
részét a tárgyi világ elelmei uratját, 
addig a befejezés a költi és a kdl-
viiiug relációját konkrétan megfo-
galmazva is tiidarüzi. A Kagylóba, 
héjba című  vers jellemzi példa erre. 
Az elsđ  szakasz általános képelt és 
metaforáit /„szikár hegyeken len-
genek :/ soviny gebéink árnyai.., 
Zörög a sorsunk, mint a szalma. / 
Próbálj maigadba szántani."/ indo-
kolja, •is  újabb duinenSiiban telje-
sin rki a költemény kizipsi része, 
mely a legközelebb ái a József 
Attila  törekvéseit 1citeljesít đ, eLső-
sorban Pilinszky János és Nemes 
Naagy Agnes •neve ittad fémjelzett, 
objaktfv költészeti törekvésekhez, 
/„széjjel szánt csillagok között / 
/ fag rosan feszül a vijig, / hűvös 
szel~k hegyén lobog / a hatámtailam 
pusztasig."/. A lciltđ  azonban ki-
vonja aragát a külvilágnak e fata-
lisztikus látványából, és — újraér-
tékelve a külvnágrask egy területét 
— Radnóti •módján tanácsot ad ma-
gásnak /„KKagyidba, héjba, k őbe bújj, 
/ hegyes tüskékkel védd magad, . 
mint aki tudja ez igét, / s magából 
mindent kitagad."/. 

Lator szános versében (fejl đdése 
utolsó szakaszában szinte kizáróla-
gosan) az élmények objektiválására 
tbrakszik, .ami nem  is  dtkdzik külö-
nösebb akadályalaba nóta, hiszen lét-
élménye _egyetemes,. s ugyanakkor 
techrtkájára jellemzi, hogy nem 
közvetlen élményét vetíti ki az 
élménye egyetemes, s ugyanakkor 
ábrázolt természeti folyamatokba, ha-
nem tapasztailatáanak újabb és újabb 
szintézisét. avatni Nemes Nagy Agmes-
nél, náIs sem a pillanatnyi megis-
merés anyagi megfelelője a kép, 
hanem a teljes emberé, aki múlt-
ját, jelenét és jövőjét ugyanabba 
a látomásba kivinja összes űríteni. 
A rendatenemtés szándéka, mely 
ne-nzedélctársainál szinte általános 
igé.uy, csak .a konkrét formában, a 
vers látható kudső  anyagában érvé-
nyesül. (A hit gondolatit csak kötete 
utolsó versének utolsó szakasza fogal-
mazza meg.) Lator költészete védtelen 
ebből a szempoлatból: a rossz sejté-
sek, dermesztő  látomások ellenpon-
tozása helyett, a kiszolgáltatottság 
sztuáciáját :találjuk meg nála. Vé-
dгеkezése egy filozófiait •alapú költé-
szeti gesztusban jut kifejezésre: 
Ágban, erekben, Levelekben (héjá-

ban  đr s az idi). 
A látomás tényeges szerepet ját-

szlк  Lator László költészetében, 
melyben a ,táj — az említett objek-
tivdzáoiós törekvések mellett —
gyakran a lélek egy-egy állapotá-
nak is tükörképe (Az Agban, erek-
ben rés részben A szem mögötti or-
szág ctklusokban). A leggyakrabban 
jelenlevđ  veszélyeztetettség érzésé-
vel a .táj ennek megfetet đ  elemei-
nek Ikemelése jár együtt (Már lá-
tod, A kert). Rudnóti Idiklós szem-
lélte így a természetet a harmincas 
években. A közöttük lev ő  lényeges 
különbség abban rejlik, hogy Lator 
az „ember” rettegését verseli meg: 
a veszélyeztetettség nem annyira a 
szubjektumot, mint inkább •az em-
ber problematikáјárhaz spekuláció 
álital érkezatt, közösségi aspektust 
szem előtt tartó Кöltőt dermeszti 
meg. s ez érthető  is, hiszen ma a 
félelem okozón más jellegűek, ment 
a harmincas évékben. Az embert 
legfeljebb •az iliralisios pusztulás ie-
hetősége foglalkoztatja ma, ami ne-
hezebben válhat személyes élmény- 

® • • 
nyé. A harmincas évek költ ője el-
lenben, a saját bőrén érezhette a 
szoruló hurkot. Lator objektivizá-
láii ,kisánletét tehát,  as  egyének e 
némileg megváltozott történelmi 
szituáoiója is magyarázza. 

A Fehér-ázzásoaa szén-sötét (a kö- 
tet harmadik ciklusa), az ember ér 
világ természeti képakben megje- 
lenitett abszurditását, a lét öröme 
és a 1etezés fenyegetettsége élmé- 
nyéig szélesíti. A létezés általános 
kategiriájáng viszont csak úgy jut- 
hatott el a kiliti, hogy a térmésmet- 
től az anyagig vezető  utat válasz- 
totta. A félelem ezáltal a lét fél- 
téséig fejlődhetett. Ennek az él 
minykilrnak legtermészetesebb vál- 
toaata a lét ddaalektikájámak Juhász 
Ferencre emiék•eztet đ  himnusza, 
melyben a látomás a természet tir- 
gyaiizk kúdsőségességétđl mélyib- 
b~л  levđt, a 'lét eredendő  gyökereit 
foglalja magába /A cserepes, sajgó 
kéreg alatt/ formátlan .étek ajzó- 
nak, /még névtelen, még el nem 
küiđnült/ sejtek, csírák bolyongják 
be az ünt,/ mн  ltiáК  közt keresik azt 
az egy /fonmát, sanely nekik ren- 
deltetett,/ tétova csápjuk mohéin ta- 
pogat /alakokat, színeket, szago- 
leat ..."/. A létélmény elmélyedésé- 
vel magyaráraható, hogy például az 
Člгбг  című  versben a sötét, a sivár, 
a reménytelen — a koráabbi két cik- 
lus darabjaival el'lentitben —, a ii- 
lariat ünnepli mámorban oldódik 
fel. S ami a leglényegesebb, egy 
korabban nem tapasztalható elem 
bukkan fel Lator költészabéban: 
„Hit, értelem Szent György lovag- 
jai, /legendák apál-lapjaira vésve!/ 
Fal, képtelen dárdáit hajítaazi / a lét 
szívén megfészkelt szemvedésne!"_ 
(Sárangyal). Nem véletlen, hogy e 
költeményt — min utolsó sorban az 
idézett szakasz nilialt — kötete be- 
fejező, új távlatokat sejtteti da- 
rabjának tette meg Lator László. 

VAJDA Gábor 

a 1~ozm кns 
1d sugárzá~- 
ró1 
® 

Tamkó Sirató Károly: 
A Vízöntő-kor hajnalán, 
Válogatott versek, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1969. 

Ez az ún , . kozmikus sugárzás. Ori-
ási sebességgel terjed. Beleütközve 
az oxigén vagy nitrogén atomokba 
szétrobbantja azokat pozitronokra, 
neutronokra, protonokra. Ezek óriá-
si sebességgel rendelkeznek, és to-
vább száguldanak a Föld felé. Ez 
a kozmikus sugárzás még a bányák 
inélyén is érezheti. 

A Szépirodalmi Könyvkiadó által 
kiadott Tamkó Sirató Károly-ver-
seskötet a költđ  több évtizedes al-
kotómunkájának válogatott érté-
keit tartalmazza. 

„A költészet azáltal létezik, hogy 
áthatol mindenféle nyersanyagon 
és megvilágítja azokat." (Guillen) 
Az a költđi termék, melyb ől hiány-
zik ez az átsugárzó képesség, halott, 
számunkra érdektelen. Sirati versei 
legtöbb esetben rendelkeznek a rob-
bantáshoz elengedhetetlenül szüksé-
ges sebességgel, kisugárzó er đvel. 
Hogy a guilleni tételt szigorúan 
kell vennünk, ezt bizonyítják a 
Sirató-versek, melyek nélkülözik az 
átütőképességet és megrekednek 
önmaguk határain belül. A bányák 
mélyén, tehát bennünk: az olvasó-
ban, nem érezheti hatásuk. 

A világ 	— nem vonal 
megállapitásból következik a fel-
ismerés: a vers sem lehet vonal. 
Ez a Dimenzionista mainifesztumb гn 
Igy fogalmazódott meg (Pánis. 1936): 
„Az irodalom kilépien a vonalból 
és behatolton á síkba!" Ennek a 
követelésnek tesz eleget a sirató-
vёrѕt mely a végtelenbe futó gon-
dolat-vonalak és a tudatta"talmak-
képsíkjainak szimbiózisábiL vagy 
éppen összeütközéséb ől alakul, te-
remti,' variálja, rombolja đnmagát. 

A vers tagadja hagyományos esr.-
tétikai funkcióit, elveti a szépsée-
valóság=világ statikus álláspontról 
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(A színpad sötét, csak egyetlen reflektor világítja meg a mottót 
mondó színészt.) 
Nagy a kérésem hozzátok: ne hagyjátok, hogy az Iljics halála miatt 
érzett fájdalmatok személyének küls ő leges tiszteletében nyilvánuljon 
meg. Ne állítsatok neki emlékm űveket, ne nevezzetek el róla palo-
tákat, fi rendezzetek nagyszabású ünnepségeket emléke tiszteletére. 
Mindennek ő  életében oly kis jelent őséget tulajdonított; annyira ter-
hes volt számára mindez. Gondoljatok arra, milyen szegény még az 
országunk, s mennyi még a tennivaló. Ha tisztelni akarjátok Vlagyimir 
Iljics nevét, építsetek bölcs ődéket, óvodákat, lakóházakat, iskolákat, 
könyvtárakat, gyógyszertárakat, kórházakat, gyermekotthonokat. Е s 

mindenek el ő tt, életetekkel kövessétek Iljics elveit. 
Nagyezsda Krupszkaja. 
(Egy színész bemondja az els ő  fejezet címét.) 
FILMKOCKÁK 
(A vetítővásznon korabeli, Leninr ő l szóló dokumentumfilmek, mintegy 
hét percig. Esetleg diaképek is. Amikor a vetítés befejez ődik, egy 

színész bemondja a második fejezet címét.) 
LEVELEK A SZÁZMŰZETÉSBŐ L 
(A színpad kivilágosodik. A színen Lenin és Krupszkaja felnagyítoft 
fényképe: a szerepl ők mellettük állnak, s ezzel feleslegessé teszik a 
magyarázatot, kinek a szövegét mondják. Mindkét szöveget — Le-
ninét és Krupszkajaét — ajánlatos több szerepl ő re bontani. Nem szük-
séges, hogy Lenin szövegét férfiak, Krupszkajáét pedig n ők mondják 

— a színen nem megszemélyesített emberek, hanem dokumentumok 
szerepelnek.) 
(KRUPSZKAIA) Abban az id őben, azoknak, akik el őzetes lefartóztatás-
ban voltak, annyi könyvet lehetett bevinni, amennyit csak akart az 
ember. A könyveket elég felületesen vizsgálták át, és így természe-
tesen nem vehették észre a bet ű k közepébe írt apró pontokat vagy 
azt az alig észlelhet ő  elszíneződést, melyet a könyv lapjain a tejjel 
való írás okozott. Vlagyimir Iljics, hogy rajta ne kapják a titkosíráson, 
kenyérbélb ő l kis „tintatartókat" gyúrt, ezeket megtöltötte tejjel, s ami-
kor megzördült a kémlel őablak retesze, gyorsan bekapta. Ma hat 
tintatartót ettem meg" — jegyezte meg tréfásan egyik levelében. 
(LENIN ) 1896, január 12. Kedves n ővérkém! Tegnap élelmiszert kap-
tam tő led, és éppen el ő tte másvalaki is hozott mindenféle ennivalót, 
ilyеnformán hát komoly készletek gy ű ltek össze nálam: például, nyu-
godtan nyithatnék teaüzletet, de azt gondolom, nem engedélyeznék, 
mert az itteni kantinnal való konkurrenciában kétségtelenül enyém 
lenne a győzelem. Utóirat: Ha netalán még egyszer meglátogatsz 
itt — kérlek, hozzál egy fém irónt, kicserélhet ő  graiittcl. A közön-
séges faceruzák használata itt kényelmetlen: kések ta гksa tilos. A 
fegyő rt kell megkérni, hogy a ceruzát kihegyezze, az pedig nem 
túlságosan szívesen, és nem minden huzavona nélkül hajtja végre az 
ilyen megbízásokat. 

(KRUPSZKAIA) Bármilyen önuralma volt is Vlagyimir Iljicsnek, bár-
mennyire beleilleszkedett is a börtönélet kereteibe, ő t is nyilvánvalóan 
kínozta a rabság fojtogató leveg ője, és elfogta a s zabadság utáni 
vágy, Egyik levelében a következ ő  tervet írta meg. Amikor sé}ára 
vitték őket, a folyosó egyik ablakából egy szempillan!ásra láttak egy 
darabkát a Spalernaja utca járdájából. Nos, Vlagyimir Iljics azt gon-
dolta ki, hogy Apollinarija Alekszandrovna Jakubova és én megha-
tározott id őpontban álljunk oda erre a járdadara.bkára, hogy lát-
hasson minket. Apollinarija valamilyen okból nem tudott velem tar-
tani, de én egy ideig nap nap után elmentem, és sokáig álldogál-
tam a megjelölt helyen. 

(LENIN) Ob vasúti állomás, 1897. március 2. Még egyszer írok neked, 
drága anyuskám, útközben. Még további két napig tart az út. Most 
lovas-szánon átkeltem az Obon, és még megvettem a vasúti jegyeket 
Krasznojarszkig. E}ég jól utaztunk — de a meleg (jobban mondva 
nagyon meleg) ruházatot csak azért tudtam nélkülözni, mert az út 
rövid ideig —még egy óráig sem — tartott. Ha szánon kell utaznom 
tartózkodási helyemig, akkor természetesen irhabundát, halinacs!zmát, 
ső t faión sapkát is be kell szereznem. A nyugat-szibériai útvonalon, 
amelyen most végigmentem, meglep ően egyhangú a táj: kopár és 
kietlen sztyeppe. Se települések, se városok, csak nagyon ritkán 
egy-egy falu, néha erd ő , és különben csak sztyeppe. Kés őbb, azt 
mondják, a tajga következik, aztán Acsinsztól kezdve hegyek. Kemény 
a hideg, több mint 20 fok, de hasonlíthatatlanul .könnyebben elvise!- 

hető , mint Oroszországban. A szibériaiak azt állítják, hogy ez a leveg ő  
„lágyságának" köszönhető . 
(LENIN ) Április 17. Tegnap három levelet kaptam t ő letek, drága 
anyuskám. Ma részletesebben tájékozódtam azokról a falvakról, ame-
lyeket számunkra kijelöltek. Én Susenszkoje faluba kerülök. Ez egy 
nagy falu, járási székhellyel, a Jenyiszej jobb partján terül e!. 
(LENIN ) Május 18. Susenszkoje — vagy Su-su-su, így nevezem tréfá-
san végleges nyugvóhelyemet —egész rendes falu. Igaz, meglehet ő -
sen kopár helyen fekszik, de nem messze t ő le van erd ő . A Jenyiszej-
hez nem vezet út, de a Sus folyó közvetlenül a falu mellett folyik, 
ezenkívül nem messze van a Jenyiszejnek egy meglehet ősen nagy 
mellékfolyója, és ott lehet majd fürödni. A látóhatáron emelkednek a 
szajáni hegyek vagy nyúlványaik; némelyik hegy egészen fehér, és 
aligha olvad el rajta valaha is a hó. Tehát, fest ő i szépségek is akad-
nak, és nem hiába írtam még Krasznojarszkban verset: „ Susában a 
Szaján lábánál...", de az els ő  verssornál több sajnos nem tellett f ő -
lem! Az id ő járás rendkívül változékony. Tegnap péld-б ul vadászni 
mentem; reggel pompás id ő  volt, egészen meleg, nyári nap. Este 
hitelen csúnya, fagyos szél kereket', s ráadásul az es ő  is megeredt. 
Nyakig lucskosan érkeztünk haza, s ha nem lett volna Prémruhánk, 
megfagytunk volna az úton. Az itteniek azt mondják, hogy Szibériában 
az ilyen esetek nyáron sem mennek ritkaságszámba, és ők még nyáron 
is prémruhát visznek magukkal, ha valahova utaznak. 
(LENIN) Július 19. Azt kéred, húgocskám, írjam le Su-su-su falut .. . 
Nagy falu, néhány, eléggé piszkos, poros utcája van — minden olyan, 
amilyen efféle helyen lenni szokott. A sztyeppén terül el — kert és 
általában növényzet nincs. A falu trágyával van övezve; azt itt nem 
hordják ki a földekre, hanem pontosan a falu határában ledobják, 
ezért ha valaki kimegy a faluból, majdnem mindig át kell mennie 
bizonyos mennyiség ű  trágyán. Közvetlenül a falu mellett folyik a 
Sus folyócska, amely egészen sekély. A másik oldalon van a „liget", 
ahogy ünnepélyesen nevezik a parasztok — a valóságban egy nagyon 
silány, erősen megkopasztott erd őcske, még igazi árnyék sincs benne. 
A hegyek —ezekrő l a hegyekrő l nagyon pontatlanul nyilatkoztam, 
mert innen 50 versztnyire vannak, és így csak nézni lehet őket, pon-
tosan ugyanúgy, ahogy Genfb ő l látni a Mont Blanc-ot. Ezért arra a 
kérdésedre, hogy „milyen hegyeket másztam meg", csak azt vála-
szolhatom: az úgynevezett „ligetben" lév ő  nyomorúságos homokbuc-
kákat; homok is általában b őven yan;  
(LENIN) Augusztus 17. Magamról tulajdonképpen nincs is mit írnom. 
A leveleim azért is rövidek, mert az élet túlságosan egyhangú; a 
külső  körülményeket mind leírtam már; ami pedig a bels őket illeti, 
egyik nap csak abban különbőzik a másiktól, hogy ma az egyik 
könyvet olvassa az ember, holnap a másikat; ma jobbra sétál ki a 
faluból, holnap balra; ma az egyik munkáját írja, holnap a másikat. 
(LENIN) 1898. január 24. Nagyezsda Konysztantyinovnát azzal biztat-
ják, hogy az Ufa kormányzóságban eltöltend ő  három évét két évi 
susai szám űzetésre változtatják, én hát várom ő t. Sőt, lakást is ké-
szítek el ő  — házigazdáimnál a szomszéd szobát. Ha nyáron még f őhh 
vendég jön, akkor igénybe vehetjük az egész házat (a háziak az ud-
varba költöznek egy régi házikóba) — és ez sokkal kényelmesebb 
lenne, mint itt saját háztartást berendezni. Csak azt nem tudom, Na-
gyezsda Konsztantyinovna ügye tavaszig elintéz ődik-e: azt mondják, 
hogy februárban, de hiszen sok mindent mondanak. 

(IARL1PSZKAJA) Alkonyodott, amikor anyámmal megérkeztünk Suse л -
szkojéba. Vlagyimir Iljics épp vadászni volt. Leraktuk a csomagjainkat, 
és bevezettek minket egy parasztházba. Szibériában a parasztok há-
zai nagyon tiszták, a padlót házilag sz ő tt futószőnyegek borítják, a 
falakat hófehérre mázolják és feny ővel díszífik. Vlagyimir Iljics szo-
bája kicsi volt, de szintén tiszta. Végre, Vlagyimir lij cs hazaér} a 
vadászatról. Csodálozott, hogy világosság van a szobájában. A házi-
gazda azt mondta neki, hogy Oszkar Alekszandrovics jött e l  ittasan, 
és szanaszéjjel dobálta minden könyvét. Iljics egy-két ugrással a 
tornácon termett; itt találkoztunk össze, abban a pillanatban léptem 
ki a házból. 

(LENIN) 1898. május 10. Végre a vendégek is megérkeztek hozzám, 
drága anyuskám. Május hetedikén este érkeztek, nekem meg éppen 
ezen a napon jutott eszembe, hogy vadászni megyek; így hát nem 
találtak otthon. Úgy látom, Nagyezsda Konsztantyinovna nincs jó szín-
ben — itt jobban kell majd tör ődnie az egészségével. Rólam Jeliza- 



vita Vasziljeva azt mondotta: „Ej, de meghízott!" — mint látod, 
olyan vélemény, hogy jobb nem is kell. Nagyezsda Konsztantyinovna 
ideutazását tragikomikus feltételhez kötötték: ha nem megy férjhez 
azonnal, akkor vissza Ufába. És minthogy én a legkevésbé sem vagyok 
hajlandó ezt megengedni, máris megkezdjük a „lótásfutást", hogy 
a böjt el ő tt összeházasodhassunk: talán mégiscsak remélhet ő , hogy 
a szigorú felettes hatóság ezt a házasságkötést eléggé „azonnalinak" 
fogja minő síteni?! 
(KRUPSZKAJA) 1898. május 10. Kedves Marija Alekszandrovna! Végre 
megérkeztünk S•use пszkojéba és beváltom az ígéretemet — megírom, 
milyen színben van a fia. Szerintem remekül összeszedte magát. Egy 
itt lakó, lengyel n ő  azt mondja: — Uljanov úr mindig jókedv ű . —
Szörnyen lelkesedik a vadászatért, itt általában mindenki szenvedélyes 
vadász, és így feltehet ő , hogy hamarosan az én érdekl ődésem közép-
pontjába is mindenféle kacsák, vadkacsák és hasonló vadállatok 
kerülnek. 
(KRUPSZKADA) Június 14. Kedves Marija Alekszandrovna! Vologya 
itt ül és elmélyedten beszélget a molnárral, én pedig leültem, hogy 
írjak Magának egy kicsit. Nem tudom, mivel is kezdjem, egyik nap 
olyan, mint a másik, küls ő  események nincsenek. Úgy rémlik, mintha 
egy örökkévalóság óta élnénk Susában. Esténként mindennap sétá-
lunk, anyám messzire nem megy, mi azonban néha távolabbra is 
elmegyünk. Itt a leveg ő  este egyáltalán nem párás, és a séta nagyon 
jól esik. Igaz, sok a szúnyog, de mi hálókat varrtunk magunknak. 
Vadászat helyett Vologya megpróbált áttérni a halászatra, egyszer 
egy éjszakára a Jenyiszejen túlra ment mennyhalat fogni, de a leg-
utóbbi kirándulása után, amikor egyetlen halacskát sem sikerült fognia, 
valahogy nem esik szó többé a mennyhalakról. 
(KRUPSZKAJA) Augusztus 16. Az utóbbi napokban megindult az „ide-
gen törzsbel!ek", vagyis a másutt letelepített szám űzöttek inváziója, 
ami békés életünkben egész felfordulást okozott. Különösen fárasz-
tottak minket a „gazdasági" beszélgetések lovakról, tehenekr ő l, serté-
sekrő l. Itt mindenki lelkesen gazdálkodik, még mi is akartunk szerezni 
egy fél lovat, de a mi fél lovunkról kiderült, hogy egy agyonhajszolt 
gebe, amely 3 versztet másfél óra alatt tesz meg. Kénytelenek voltunk 
hát a lovat visszaadni, s gazdasági vállalkozásunk kudarcba fulladt. 
Ellenben buzgón gy ű jtünk gombát. Vologya először kijelentette, hogy . 
gombát szedni nem tud és nem szeret, most pedig alig lehet kivon-
szolni az erd őbő l, valóságos „gombaláz" fogta el. Jövő re veteményes 
kertet akarunk ültetni. Vologya már elszerz ődött a veteményes ágyak 
kapálására. Ez testgyakorlás is lesz neki. Egyel ő re csak buzgón vadá-
szik. Fajdkakasokat l ő , mi pedig esszük és dicsérjük. 
(KRUPSZKAJA) Szeptember 11. Ilyen ostobaságokról írok; de küls ő  
események nincsenek. Az események küls ő  egyhangúsága mellett, 
az ember valahogy teljesen elveszti az id őérzékét. Egyszer Vologyával 
odáig süllyedtünk, hogy sokáig nem tudtunk visszaemlékezni, vajon 
V. V. tegnapel ő tt volt-e nálunk, vagy tíz nappal azel ő tt. Egész csomó 
dolgot kellett átgondolni, hogy ezt a kérdést tisztázzuk. Csak nagy 
nehezen sikerült. 
(LENIN) November 11. Megkaptuk a leveledet, húgocskám, és nagyon 
örültünk neki. Nyomban el ővettük a térképet és kezdtük nézegetni, 
hol az ördögben is van az a Brüsszel. Megállapítottuk, és gondol-
kodni kezdtünk: egy macskaugrás Londontól is, Párizstól is, Német-
országtól is, tehát úgyszólván Európa kell ős közepén van ... Bizony, 
irigyellek. Szám űzetésem első  idő szakában még csak látni sem akartam 
Európai—Oroszország és Európa térképét: gyakran olyan keser ű ség 
fogott el, amikor kiterítettem és nézegetni kezdtem rajfa a különböz ő  
fekete pontokat. Most azonban ez nem így van, már beletör ődtеm, 
és nyugodtabban nézegetem a térképet; gyakran arról is elábrándo-
zunk, hogy a „pontocskák" közül melyikbe szeretnénk eljutni majd. 
A szám űzetés els ő  felében, úgy látszik, többet néztem hátra, most 
meg —el ő re nézek. 
(KRUPSZKAJA) 1898.november 22. Most Vologya már határozottan 
és véglegesen nekilátott a könyvének; szörnyen fukarkodik iz id ővel. 
Kéri, hogy reggelenként nyolckor, s ő t fél nyolckor keltsem fel, persze 
az én keltésem többnyire eredménytelen, dörmög, dörmög, a fejére 
húzza a takarót, és újra elalszik. A könyvön kívül, másik foglalkozása 
— a korcsolyázás. Vologya kit ű nően korcsolyázik, s ő t a kezét szürke 
zakója zsebébe dugja, mint a vérbeli sportemberek. Én egyáltalán 
nem tudok korcsolyázni; számomra egy karosszéket állítottak fel, és 
akörül próbálkozom. Anyám elégedetlen Vologyával: nemrég Vologya 

a fajdkakast a legkomolyabban libának hitte, s evés közben dicsérte: 
jó a liba, nem zsíros. Aztán van még egy szórakozásunk. Karácsonyra 
a városba készülünk, Vologya erre az id őre sakkot készít és élet-
halálharcot akar vívni Lepesinszkijjel. A sakkfigurákat Vologya faké-
regbő l faragja, többnyire esténként, amikor már végleg „kiírta magát". 
Néha tanácsot .kér t ő lem: milyen fejet faragjon a királynak, vagy 
milyen legyen a királynő  dereka. A sakkjátékhoz édeskeveset értek, 
a lovat összetévesztem az elefánttal, de bátran adok tanácsot, és 
a Vologya keze alól kikerül ő  figurák csodálatosak, 
(KRUPSZKAJA) Tolsztoj írta valahol, hogy az utas az út els ő  felében 
rendszerint arra gondol, amit maga mögött hagyott, a második felé-
ben pedig arra, mi vár rá. Így van ez a szám űzetésben is. Az első  
időben inkább a múlt tanulságait összegeztük. A szám űzetés második 
felében már fő leg arra gondoltunk, mit hoz számunkra a jöv ő . 1'Ijics 
mind többet gondolkodott azon, mit kell tenni, hogy a pártot kivezes-
sük nehéz helyzetéb ő l. Alig aludt, borzasztóan lefogyott. Álmatlan 
éjjeleken minden részletében átgondolta tervét, megvitatta Krizsa-
novszkijjal, velem, írt róla Martovnak, s így, levelezés útján, meg-
beszélte vele a külföldre utazást. 
(KRUPSZKAJA) 1900. január 19. Kedves Marija Alekszandrovna! Végre 
tisztázódott a kérdés: mehetünk Oroszországba, a szám űzetés idejét 
nem szándékoznak meghosszabbítani. Most másról nem is beszélünk, 
csak az utazásról. Tekintettel a hidegre, csukott szánt akartunk rendel-
ni, de a városban nem lehet szerezni. Meleg holmink sok van, csak 
nem fagyunk meg, aztán az id ő  is enyhül, úgy látszik: Oszkár tegnap 
egy felhőcskét látott, reggel pedig csak 28 fokot mértühk. Az a leg-
nagyobb baj, hogy anyám folytonosan megh ű l, most újra köhög. Én 
Vologyával a legnagyobb fagyban is mindennap kijárok, és hozzá-
szoktunk a leveg őhöz, de hogy anyám hogyan teszi meg az utat, azt 
nem tudom. Hát a viszontlátásra. Sokszor csókolom. Manyácskát és 
Anyukát is csókolom, sajnálom, hogy nem juthatok el Moszkvába. 
Anyám üdvözletét küldi. Nágya. 
(A SZÍNPAD ELSÖTÉTEDIK. EGY SZ!NÉSZ BEMONDJA A KÖVETKEZ Ő  
FEJEZET CÍMÉT.) 

A КЁТ  UT 
(A SZÍNPADON LÉVŐ  SZÍNÉSZEK VÁLTAKOZVA MONDJÁK A SZÖ-
VEGEKET, TEHÁT LENIN, TROCKIJ VAGY BUHARIN SZÖVEGÉT 
NEM MINDIG UGYANAZ A SZÍNÉSZ MONDJA, MÉG A NARRÁ-
TORÉT SEM. . 
A SZÍNPAD KIVILÁGOSODIK.) 
(NARR1►TOR) 1917. november 27-én a Népbiztosok Tanácsának meg-
keresésérе  megérkezett a német kormány válasza, hogy hajlandó 
a béketárgyalásokra. December 15 -én a Szovjet Köztársaság és a köz-
ponti hatalmak négy hétre fegyverszünetet kötöttek. December 22-én 
Breszt—Litovszkban megkezd ődtek a béketárgyalások. A németek 
azt követelték, hogy a szovjetek mondjanak le a központi hatalmak 
hadserege által elfoglalt területekr ő l: Lengyelországról, Litvániáról, 
a Baltikum déli részér ő l. A szovjet küldöttség nem írta alá a béke-
szerződést; a párt Központi Bizottsága ismételten a tárgyalások elhú-
zása mellett döntött. Február 17-én a németek bejelentették, hogy 
a fegyverszünetet befejezettnek tekintik, és támadást indítottak. 
(A SZÍNPADON HATALMAS TÁBLA VALIK LATHATÓVÁ. FENT VÍZ-
SZINTESEN A KÖZPONTI BIZOTTSÁG TAGJAINAK NEVE: BUHARIN, 
LOMÖV, TROCKIJ, URICKIJ, JOFFE, KRESZTYINSZKIJ, LENIN, SZTA-
L!N, SZVERGLOV, SZOKOLNYIKOV, SZMILGA. BALOLDALT FÜGGŐ -
LEGESEN A SZAVAZÁSRA FELTETT KÉRDÉSEK. A SZAVAZÁSNÁL 
PLUSZ- VAGY MÍNUSZJEL JELENIK MEG A SZAVAZÓK NEVÉNÉL.) 
(NARRлТOR( Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt Központi 
Bizottságának 1918, február 17-i, esti ülésének szavazása. 
(NлRRÁTOR) Ki szavaz arra, hogy a béke aláírása céljából haladék-
talanul új tárgyalásokat javasoljunk Németországnak? 
Buharin: ellene. 
Lomov: ellene. 
Trockij: ellene. 
Urickij: ellene. 
Joffe: ellene. 
Kresztyinszkij: ellene. 
Lenin: mellette. 



Sztálin: mellette. 
Szverdlov: mellette. 
Szokolnyikov: mellette. 
Szmilga: mellette. 
(Narrátor) Ellene hatan, mellette öten. 
(Narrátor) Ki szavaz a forradalmi háborúra? 
(Narrátor) Mellette — senki. 
(Narrátor) Buharin és Joffe megjegyzése: ilyen helyzetben nem vesz- 
nek részt a szavazásban. 
(NARRÁTOR) Ki szavaz arra, hoay teljes ellenállást tanúsítsunk, ha 
Németország támadást indít? 
Buharin: mellette. 
Lomov: mellette. 
Trockij: mellette. 
Urickij: mellette. 
Joffe: mellette. 
Kresztyinszkij: mellette. 
Lenin: mellette. 
Sztálin: mellette. 
Szverdlov: mellette. 
Szokolnyikov: ellene. 
Szmilga: mellette. 
(NARRÁTOR) Mellette tízen, ellene egy. 
(NARRÁTOR) Ki szavaz arra, hogy várjunk a béketárgyalások felújítá-
sával mindaddig, amíg kellőképpen meg nem nyilvánul a német táma-
dás, amíg ki nem derül, hogy milyen hatást gyakorol majd a munkás-
mozgalomra? 
Buharin: mellette. 
Lomov: mellette. 
Trockij: mellette. 
Urickij: mellette. 
Joffe: mellette. 
Kresztyinszkij: mellette. 
Lenin: ellene. 
Sztálin: ellene. 
Szverdiov: ellene. 
Szokolnyikov: ellene. 
Szmilga: ellene. 
(NARRÁTORI Mellette hatan, ellene öten. 
(NARRÁTOR) Ha a támadás után nem javasolunk békét, a háborús 
állapotot kiújultnak nyilvánítjuk-e? 
Buharin: tartózkodik. 
Lomov: tartózkodik. 
Trockij: ellene. 
Urickij: ellene. 
Joffe: ellene. 
Kresztyinszkij: ellene. 
Lenin: tartózkodik. 
Sztálin: ellene. 
Szverdlov: ellene. 
Szokolnyikov: ellene. 
Szmilga: ellene. 
(NARRÁTORI Mellette senki, ellene nyolcan, tartózkodnak hárman. 
(NARRÁTORI Elvileg megengedhet ő-e az imperialista Németországgal 
való béke aláírása, az ismert feltételek mellett? 
(NARRÁTOR) Mindenki arra szavaz, hogy megengedhet ő . 
(NARRÁTOR) Mit válaszoljunk a főparancsnokságnak? Ki szavaz arra, 
hogy ellenállást kell tanúsítani, s visszavonulásunk esetében meg kell 
semmisíteni minden ingóságot és hadianyagot, amely Németország 
számára hasznos? 
Buharin: tartózkodik. 
Lomov: tartózkodik. 
Trockij: mellette. 
Urickij: mellette. 
Joffe: mellette. 
Kresztyinszkij: tartózkodik. 
Lenin: tartózkodik. 
Sztálin: nem vesz részt a szavazásban. 
Szverdlov: tartózkodik. 
Szokolnyikov: tartózkodik. 
Szmilga: tartózkodik. 

(NARRÁTOR) Mellette hárman, ellene senki, tartózkodnak nyolcan, 
(NARRÁTOR) Ha ténnyé válik a német támadás, Németországban és 
Ausztriában viszont nem következik be a forradalmi fellendülés, meg-
kötjük-e a békét? 
Buharin: tartózkodik. 
Lomov: tartózkodik. 
Trockij: mellette. 
Urickij: tartózkodik. 
Joffe: tartózkodik. 
Kresztyinszkij: tartózkodik. 
Lenin: mellette. 
Sztálin: mellette. 
Szverdlov: mellette. 
Szokolnyikov: mellette. 
Szmilga: mellette. 
(NARRÁTOR) Mellette hatan, ellene egy, tartózkodik négy. 
(A TÁBLÁZAT ELTÜNIK) 
(NARRÁTORJ A Központi Bizottság február 18-i ülése. 
Trockij elvtárs újabb híreket közöl: repül őgépek Dvinszk fölött; táma-
dás várható Revel ellen; négy német hadosztály feltíínése a nyugati 
fronton; a németek rádiója szerint meg kell védeni a népeket a Kelet 
fel ő l jövő  ragállyal szemben. 
Lenin elvtárs javasolja, hogy a vitát a békeajánlatot tartalmazó táv-
irat elküldésére vagy el nem küldésére sz ű kítsék. 
(NARRÁTOR) Lenin javaslatát elfogadják. 
Trockij elvtárs (a békeajánlatot tartalmazó távirat elküldése ellen) 
előadja, hogy a béke aláírása most csak zavart visz a sorainkba. 
Meg kell várni, hogy mindez milyen hatást gyakorol a német népre. 
Németországban örömmel fogadták a háború megszakítását, s nem 
kizárt annak a lehet ősége, hogy a német támadás komoly robbanást 
vált ki Némefországban. Be kell várni a hatást, és akkor még fel lehet 
ajánlani a békét, ha a hatás nem következik be. 
Lenin elvtárs (a békeajánlat mellett). Tegnap nagyon jellemz ő  szava-
zás volt, amikor mindenki elismerte a béke szükségességét, amennyi-
ben Németországban nem kerül sor megmozdulásra, a támadás 
viszont bekövetkezik. Felmerül a gyanú, nem azért akarnak-e támadni 
a németek, hogy megdöntsék a szovjet kormányt. Olyan helyzettel 
állunk szemben, amikor feltétlenül cselekedni kell. Ha most elkezd ő -
dött a támadás, és mi ezután fogunk magyarázkodni a tömegnek, 
nagyobb zavart keltünk, mintha azonnal tárgyalásokba bocsátkoznánk 
a fegyverszünet meghosszabbításáról. Egyetlen órát sem szabad veszí-
teni. 
Buharin elvtárs (ellene). A túlsó oldalon tisztázatlan a helyzet: nem 
ismeretes, hogy szövetségre léptek-e az angolokkal vagy sem; 
a németek részér ő l fennáll a közönséges zsarolás lehet ősége is. Ha 
kiderül, hogy az imperialisták szövetsége létrejött, és támadnak, akkor 
mindenki megérti, hogy nekünk nincs más kiutunk. Kés őbb kezdhetünk 
tárgyalásokat, most azonban minden esetre meg kell szerveznünk 
a védekezést. 

Zinovjev elvtárs (mellette). Halogatásra nincs id ő . A németek maguk 
sem tudják, mit csináljanak, nem tudják, mit hoz a holnap. Ha most 
felújítjuk a tárgyalásokat, a berlini munkások nem tehetnek nekünk 
szemrehányást. Ha a helyzet az imperializmus támadására vonatkozóan 
már világos volna, mi valamennyien a háború mellett lennénk, most 
azonban csak a német böllérlegények kezére játszunk. Egyetlen dön-
tés lehetséges —újrakezdeni a tárgyalásokat. 
(NARRÁTOR) Szavazásra teszik fel: Haladéktalanul javaslatot kell-e 
tenni a béketárgyalások újrafelvételére? 
(NARRÁTOR) Ellene heten, mellette hatan. 

(FÉNYVALTAS) 

(NARRATOR) A Központi Bizottság febr ~•~ r 18-i, esti ülése. 

Trockij elvtárs el őadj а , hog elfoglalták Divinszket, és a hírek szerint 
támadják Ukrajnát. Ha az utóbbi tény meger ősítést nyer, az arra 

kényszerít bennünket, hogy megkérdezzük Bécst ő l és Berlint ő l, mit 

követelnek. 
Urickij elvtárs úgy véli, hogy cselekedni kell. A Központi Bizottságnak 
nincs határozata. A legártalmasabb a kivárási politika. Minden körül- 



mények között ma határozatot kell hozni. 
Szverdlov elvtárs. A kérdést el keli dönteni. Holnap reggelig sem 
lehet várni. Azonnal kell határoznunk. 
Lenin elvtárs. Sem hábo•rúnk, sem békénk nincs, és belesodródunk 
a forradalmi háborúba. A háború nem tréfa dolog. A nép nem érti 
ezt meg: ha egyszer háború van, nem kellett volna leszerelni. 
A németek most mindent el fognak venni. A lavírozás olyan zsák-
utcába juttatott minket, hogy a forradalom cs ődje elkerülhetetlen, 
ha továbbra is felemás politikát folytatunk. Aláírhattuk volna a békét, 
amikor az még legkevésbé sem veszélyeztette volna a forradalmat. 
Most már nincs id ő  jegyzékváltásra, most kés ő  „tapogatózni". Papír-
rongyokat írunk, ők pedig raktárakat, vasúti kocsikat kaparintanak 
meg, és mi elpusztulunk. Semmink sincs, még robbantani sincs id őnk 
visszavonulás közben. Most az forog kockán, hogy a háborúval játsza-
dozva kiszolgáltatjuk a forradalmat a németeknek. 
Joffe elvtárs. Szerintem csak abban az esetben kellene feltétlenül alá-
írni a békét, ha csapataink pánikszer űen, az irántunk érzett haragtól 
eltelve menekülnének, ha a nép békét követelne t ő lünk. Errő l egyelő -
re nincs szó, továbbra is a világforradalomra kell törekednünk. 
Sztálin elvtárs. Ötperces perg ő tűz után egyetlen katonánk sem marad 
a fronton. 
Trockij elvtárs javasolja, hogy kérjük meg a pontosan körülírt német 
követeléseket, azzal, hogy határidő re feltétlenül választ adunk. 
Buharin elvtárs. Mindazt, ami most történik, mi el ő re láttuk. Azt mon-
dottuk, hogy az orosz forradalom vagy kiszélesedik, vagy elpusztul 
az imperializmus nyomása alatt. A németek most nem kereskedelmi 
szerződéseket akarnak, hanem teljesen nyíltan osztályharcot folytatnak. 
Itt az események vaslogikája jelentkezik, úgy járnak el, ahogy el kel-
lett járniuk. Lebecsüljük a forradalom társadalmi er ő it, ugyanúgy, mint 
a forradalom el őtt. A felkelés idején gy őztünk, holott nálunk z ű rzavar 
volt, .ott pedig szervezettség. Most nincs lehet őség a harc elkerülé-
sére. Az egyesült imperializmus megindul a forradalom ellen. Még 
ha elfoglalják is Petrovgrádot, a munkások ellenállnak majd, mint 
Rigában. A muzsikot is felb őszíthetjük a németek ellen. 
Lomov elvtárs. Le kellett szerelni a paraszthadsereget, holnap viszont 
már lehetséges, hogy ki kell adni a parancsot, s mindenkit a forra-
dalmi zászlók alá kell szólítani. Mi nem csak azt mondtuk, hogy várni 
kell; mi azt mondottuk, hogy várni kell, amíg tisztázódik a német 
munkásokra gyakorolt hatás. Ezt még nem vártuk meg. Ha most 
viszont beadjuk a derekunkat, nem kellett volna olyan nagy h ű hót 
csapni. Ha már egyszer elkezdtük ezt a vonalat, végig is kell vinnünk; 
az, hogy néhány várost elmarnak t ő lünk, semmit sem változtat. 
Zinovjev elvtárs. Ha retrospektíve nézzük a dolgokat, akkor világos, 
hogy novemberben kellett volna megkötni a békét. Minél több gy ő -
zelmet értünk el a polgárhá ј  orúban, annál világosabbá vált, hogy 
az egyedül figyelembe veend ő  katonai erő  a német hadsereg. Szerin-
tem a feltétel az volt, hogy ha torkonragadnak bennünket akkor alá-
írjuk a békét. Persze a bécsi és berlini sztrájkok túlságosan is nagy 
örömmámorba ringattak bennünket, s elmulasztottuk a kell ő  pillanatot. 
Lenin elvtárs. A paraszt nem akar háborút, és nem fog háborúba 
menni. A permanens parasztháború — utópia. A forradalmi háború-
nak nem szabad frázisnak lennie. Ha nem vagyunk felkészülve, alá 
kel írni a békét. A paraszt nem megy forradalmi háborúba — és fél-
relök mindenkit, aki forradalmi háborút hirdet. A forradalom Német-
országban még nem kezd ődött meg, és mi tudjuk, hogy a forradalom 
nálunk sem egyszerre győzött. Azt javaslom, jelentsük ki, hogy 
aláírjuk a békét, amelyet tegnap javasoltak nekünk a németek. 
(NARRÁTOR) Szavazásra teszik fel: azonnal a német kormányhoz 
forduljunk-e a haladéktalan békekötés ajánlatával? 
(ISMÉT MEGJELENIK A TÁBLÁZAT.) 
Buharin: ellene. 
Lomov: ellene. 
Trockij: mellette. 
Urickíj: ellene. 
Joffe; ellene. 
Kresztyinszkij: ellene. 
Lenin: mellette. 
Sztálin: mellette. 
Szverdlov: mellette. 
Szokolnyikov: mellette. 
Szmilga: mellette. 

Zinovjev: mellette. 
Sztaszova: tartózkodik. 
(NARRÁTOR) Mellette heten, ellene öten, tartózkodik egy. 
(A TÁBLÁZAT ELTŰNIK. FÉNYVÁLTÁS.) 
(NARRÁTOR) A Központi Bizottság február 22-i ülése. 
Trockij elvtárs el őadja, hogy a franciáktól és az angoloktól javaslat 
érkezett, amelyben felajánlják, hogy támogatást nyújtanak nekünk 
a németek elleni háborúhoz. 
Buharin elvtárs úgy véli, hogy a „szövetségesek" részér ő l itt egy 
Olyan tervrő l van szó, hogy Oroszországot gyarmattá tegyék. El őadja, 
hogy semmiféle imperialista támogatást nem szabad felhasználni. 
Trockij elvtárs. Az állam rákényszerül arra, amit a párt nem tenne 
meg. Az imperialisták természetesen ki akarják használni ezt, s ha mi 
gyengék leszünk, meg •is  teszik, ha erősek leszünk, nem t űrjük el. 
Ha forradalmi háborút folytatunk, élnünk kell Franciaország és Anglia 
támogatásával. 
Dzserzsinszkij elvtárs kijelenti, hogy ellenzi a béke aláírását, viszont 
a leghatározottabban ellenzi Buharin álláspontját. 
Szverdlov elvtárs az elvh űség és a célszer űség szempontjából vizs-
gálja a kérdést; az els ő  szempontból nincs kifogás az ajánlat elfoga-
talista kormányokkal szemben, s minden egyes esetben e kormányok 
ajánlatait acélszer űség szempontjából vizsgálja. 
dásával szemben, de a második szempontból nem célszer ű  elfogadni 
az angolok és a franciák támogatását, mivel ők már lejáratták magukat 
az oroszországi tömegek el ő tt. 
Urickilj elvtárs úgy véli, hogy amikor megszereztük a hatalmat, meg-
feledkeztünk a világforradalomról. 
Bubnov elvtárs. A „szövetségeseknek" egyszer űen az a tervük, hogy 
érdekeik szolgálatába állítsanak bennünket. Olyan helyzetbe rántana 
ez bennünket, amelyben az internacionalizmusnak l ő ttek. 
Buharin elvtárs konkrét javaslatot tesz: semmiféle megállapodást nem 
kötünk a francia, angol és amerikai misszióval fegyvervásárlást, tiszfek 
és mérnökök szolgálatának igénybevételét illet ően. 

Trockij elvtárs. Mint a hatalmon lev ő  és Németországgal háborúban 
álló szocialista proletariátus pártja, az állami intézmények útján min-
den eszközt megragadunk, annak érdekében, hogy forradalmi hadse-
regünket a lehet ő  legjobb módon felfegyzerezzük és minden szüksé-
ges eszközzel ellássuk, s ezeket az eszközöket ahol csak lehetséges, 
tehát a kapitalista kormányoktól is, beszerezzük. Emellett az Orosz-
országi Szociáldemokrata Munkáspárt fenntartja teljes külpolitikai 
függetlenségét, semmiféle politikai k ő telezettséget nem vállal a kapi-
(NARRÁTOR) Trockij elvtárs javaslatát hat szavazatfal öt ellenében 
elfogadják. 

(NARRÁTOR) Lenin levele a Központi Bizottságnak: 
Kérem, vegyék figyelembe szavazatomat az angol—francia imperia-
lizmus rablóitól való burgonya- és fegyverbeszerzés mellett. 
(NARRÁTOR) Buharin levele a Központi Bizottságnak: 
Ezennel bejelentem, hogy kilépek a Központi Bizottságból és lemon-
dok a Pravda szerkeszt ő i tisztségérő l. 

(NARRÁTOR) A Központi Bizottság-i tagok és a népbiztosok egy 
csoportjának bejelentése a Központi Bizottságnak: 

Tisztelt elvtársak! Támadnak a német imperialisták, akik nyíltan meg-
hirdették, hogy céljuk az oroszországi proletár'orradalom leverése, 
s a párt Központi Bizottsága erre azzal válaszolt, hogy beleegyezett 
a békekötésbe. A beleegyezés az oroszországi proletárdiktatúra 
erő tlenségét demonstrálja az egész világnak, csapást mér a nemzet-
közi proletariátus ügyére, különösen súlyos csapást, mert Nyugat-
Európában forradalmi válság van, s egyszersmind elzárja a nemzetközi 
mozgalmaktól az orosz forradalmat. A kispolgári elemek és a kispol-
gári hangulatok nyomására hozott, minden áron való békekötés 
eldöntése, szükségszer űen maga után vonja, hogy a proletariátus 
Oroszországban is elveszti vezet ő  szerepét. Az a véleményünk, hogy 
a hatalom megszerzése után, a burzsoázia utolsó támaszpontjainak 
szétzúzása után a proletariátus szükségszer ű  feladata az, hogy nemzet-
közi méret űvé fejlessze a polgárháborút, s e feladat teljesítésének 
érdekében nem rettenhet vissza semmiféle veszélyt ő l. E feladat eluta-
sítása a bels ő  bomlás nyomán támadó pusztulásba viszi a proletariá-
tust, s egyértelm ű  az öngyilkossággal. A jelenlegi id őpontban, amikor 
az imperialista bandák nemcsak újabb területeket rabolnak el, hanem 
eltiporják a proletariátust és szervezeteit, a párt-kötelesség az, hogy 



felszólítson a proletárdiktatúra fegyveres védelmére, és hogy megszer-
vezze ezt a védelmet. A párt felel ős vezető i jelentéktelen többséggel 
más döntést fogadtak el, amely szöges ellentétben van a proletariátus 
érdekeivel, és nem felel meg a párt hangulatának. Emiatt alapvet ő  
feladatunknak tartjuk, hogy széleskör ű  agitációt fejtsünk ki pártkörök-
ben a pártközpont utóbbi id őben folytatott politikája ellen, s hogy 
pártkongresszust készítsünk el ő , ahol a béke kérdését teljes alapos-
sággal kell megtárgyalni. 
(NARRÁTOR] Aláírás: Lomov, Urickij, Buharin, Bubnov Központi 
Bizottság-i tagok és hét társuk. 
(NARRÁTOR) Joffe, Kresztyinszkij és Dzserzsinszkij levele a Központi 
Bizottságnak: 
Jóllehet, helytelennek tartjuk a Központi Bizottság többségének az 
azonnali békeajánlat kérdésében elfogadott döntését, nem csatlakoz-
hatunk a fenti beadványhoz, mivel úgy véijük, hogy a Központi 
Bizottság többségének politikája ellen a pártkörökben folytatott szé-
leskörű  agitációja jelenleg szakadáshoz vezethet, amit megengedhe-
tetlennek tartunk. 
(FÉNYVÁLTÁS.) 
(NARRÁTOR) 1918. február 18-án a Népbiztosok Tanácsa kérte a né-
met kormányt, nevezze meg békefeltételeit. A német válasz csak 
február 21-én érkezett meg, addig a német csapatok folytatták el ő re-
nyomulásukat. Az orosz hadsereg sehol sem tanúsított ellenállást. 
Az új német békefeltételek szerint, Szovjetoroszországnak le kellett 
mondania Lengyelországról, a Baltikumról, Ukrajnáról, Finnországról, 

a kaukázusontúli területekr ő l, és le kellett szerelnie egész hadseregét. 
A feltételek szerint, a Szovjetköztársaság elvesztette egész területének 
26 százalékát, vasúthálózatának huszonhat százalékát, textiliparának 
harminchárom százalékát, acéliparának hetvenhárom százalékát, szén-
bányászatának hetvenöt százalékát. A németek közölték, hogy az 
ultimátumra 48 órán belül választ kell adni. 
(FÉNYVÁLTÁS.) 
(NARRÁTOR) A Központi Bizottság február 23.-i ülése. 
Trockij elvtárs közli, hogy a 48 órás ultimátum holnap reggel hét 
órakor jár le. 
Lenin elvtárs azt mondja, hogy a forradalmi frázisok politikájának 
vége. Ha továbbra is folytatódik ez a politika, ő  kilép a kormányból 

is, a Központi Bizottságból is. A forradalmi háborúhoz hadseregre 
van szükség, hadsereg pedig nincs. Tehát el kell fogadni a feltéte-

leket. 
Trockij elvtárs. Ha egyetértenénk, vállalhatnánk a védekezés meg-
szervezésének feladatát. Még akkor sem lennénk rossz helyzetben, 
ha fel kellene adnunk Petrográdot és Moszkvát. Az egész világot 
feszültségben tartanánk. Pártszakadás esetén azonban, nem folytat-
hatunk forradalmi háborút. Tökéletes egyetértésre lenne szükség; 

mivel errő l szó sincs, nem vállalom a felel ősséget, hogy a háborúra 

szavazzak. 
Zinovjev elvtárs. Az utóbbi napok tapasztalataiból nyilvánvaló, hogy 

lelkesedés sehol, csak általános érvény ű  kifáradás észlelhet ő . Koráb-

ban kellett volna aláírnunk a békét; mivel ezt elmulasztottuk, most 

kell aláírnunk. 

Sztálin elvtárs. Lehet úgy is, hogy nem írjuk alá, de béketárgyaláso-
kat kell kezdeni. Vagy lélekzetvételhez jutunk, vagy elvész a forra-
dalom. 

Dzserzsinszkij elvtárs. Lélegzetvételhez nem fogunk jutni, ellenkez ő leg, 
ha aláírjuk, a német imperializmus fog er ősödni. Egyetértek azonban 
Trocki-jjal, hogy ha a párt elég er ős volna, hogy kibírja az össze-
omlást és Lenin lemondását, akkor lehetne határozatokat hozni, most 
nem. 

Lenin elvtárs. Egyesek szemrehányást tettek nekem az ultimátum miatt. 
Én a végső  esetben adok ultimátumot. Ha központi bizottsági tagjaink 
nemzetközi polgárháborúról beszélnek, ez gúnyolódás. Polgárháború 
Oroszországban van, de Németországban nincs. A mi agitációnk vál-
tozatlan marad. Mi nem szóval agitálunk, hanem a forradalommal. 
Ez is változatlan marad. Sztálinnak nincs igaza, amikor azt mondja, 
hogy megtehetjük, hogy nem írjuk alá. Ezeket a feltételeket alá kell 
írni. Ha önök ezt nem írják alá, három hét múlva a szovjethatalom 
halálos ítéletét fogják aláírni. Ezek a feltételek nem érintik a szovjet-
hatalmat. Bennem a habozásnak a legcsekélyebb nyoma sincs. Nem 
azért adok ultimátumot, hogy visszavonjam. Elegem van a forradalmi 

frázisból. A német forradalom még nem érett meg. Ehhez hónapokra 
lehet szükség.  El  kell fogadni a feltételeket. 
Lomov elvtárs. A német csapatok körében feltétlenül bekövetkezik 
a bomlás. Fölösleges rémüldöznünk, ha Lenin lemondással fenyege-
tődzik. Vlagyimir Iljics nélkül kell vállalnunk a hatalmat. Ki kell menni 
a frontra, és meg kell fenni minden lehetségesét. 
Trockij elvtárs. Az elénk terjesztett feltételek rosszabbak, mint a bresz-
tiek voltak.Mi azért húztuk az id ő t, mivel feltétlenül tisztáznunk kellett 
mindenki elő tt, miért kötünk békét. Most már senki el ő tt sem lehet 
kétséges, hogy a háborúban Németország imperialista törekvéseket 
képvisel. Az a véleményem, hogy pusztulás fenyeget bennünket, de 
veszély mindkét úton van, azaz a béke útján is és a forradalmi 
háború útján is. Nem igaz, hogy a helyzetb ő l csak egy kiút létezik. 
Lenin álláspontjában sok szubjektivizmus van. Nem vagyok meggy ő -
ződve, hogy az ő  álláspontja a helyes, viszont semmivel sem akarom 
gátolni a pártegységet, ellenkez ő leg, segíteni fogok, amivel csak 
tudok, de nem maradhatok és nem viselhetem a személyes felel ő s-
séget a külügyekért. 

(ISM ЕT MEGJELENIK A TÁBLÁZAT. EZÚTTAL BALOLDALT FÜGGÓ-
LEGESEN A NEVEK, FÖNT VIZSZINTESEN A HÁROM KÉRDÉS.) 

(NARRÁTOR) Elfogadjuk-e azonnal a német javaslatokat? 
Trockij: tartózkodik. 
Lenin: mellette. 
Bubnov: ellene. 
Kresztyinszkij: tartózkodik. 
Dzserzsinszkij: tartózkodik. 
Joffe: tartózkodik. 
Sztaszova: mellette. 
Urickij: ellene. 
Zinovjev: mellette. 
Szverdlov: mellette. 
Buharin: ellene. 
Sztálin: mellette. 
Lomov: ellene. 
Szokolnyikov: mellette. 
Szmilga: mellette. 
(Narrátor) Mellette heten, ellene négyen, tartózkodnak négyen. 
(Narrátor) Haladéktalanul készüljünk-e fel a forradalmi háborúra? 
(Narrátor) Mindenki mellette. 
(Narrátor) Azonnal kérdezzük-e meg Petrográd és Moszkva szovjet- 
választóit? 
(Narrátor) Mellette tizenegyen, tartózkodnak négyen. 

(NARRÁTOR) A szavazás után Kresztyinszkij elvtárs felolvassa a Joffe, 
Dzserzsinszkij és általa írt következ ő  tartalmi bejelentést: 
Akárcsak február 17-én, most is lehetetlennek tartjuk a Németország-
gal való béke aláírását. Ha viszont bekövetkezik a Lenin által, ulti-
mátumszer űen bejelentett szakítás, s nekünk forradalmi háborút kell 
viselnünk a német imperializmus, valamint a proletariátus Lenin vezette 
része ellen, akkor az orosz forradalom számára sokkal veszélyesebb 
helyzet alakul ki, mint a béke aláírása esetében. Ezért, mivel nem 
akarjuk, hogy ilyen helyzet kialakítását mozdítsuk el ő , amikor a béke 
aláírása ellen szavazunk, s mivel képtelenek vagyunk a békére sza-
vazni, tartózkodunk a szavazástól. 

(NARRÁTOR) Ezután Urickij elvtárs felolvassa a következ ő  bejelentést: 
Bejelentem a magam, valamint Buharin, Lomov, Bubnov Központi 
Bizottság-i tagok, Jakovleva Központi Bizottság-i póttag, továbbá az 
ülésen résztvev ő  Pjatakov és Szmi'rnov nevében, hogy mivel nem 
kívánunk felel ősséget vállalni az elfogadott döntésérf, amelyet mély-
ségesen hibásnak, s az orosz és a nemzetközi forradalom szempont-
jából végzetesnek tartunk, annál is inkább, mert a döntést a Központi 
Bizottság kisebbsége hozta, hiszen a négy tartózkodó, mint indoklá-
sukból kiderül, a mi álláspontunkat vallja, bejelentjük, hogy lemon-
dunk minden felel ős párt- és szovjet-tisztségünkr ő l. 
Lomov elvtárs megkérdezi, vajon Vlagyimir Iljics megengedi-e a néma 
vagy nyílt agitációt a béke aláírása ellen. 

Lenin elvtárs igenl ő  választ ad. A ratifikálásig tizenkét nap van, ennél-
fogva van mód a párt véleményének kiderítésére, és ha a párt az 
aláírás ellen fog szavazni, akkor a ratifikáció nem történik meg. 
Szverdlov elvtárs azt javasolja, hogy a Központi Bizottság-i tagok 



maradjanak benn a Központi Bizottságban a kongresszusig, és párt-
körökben folytassák agitációjukat. 
Urickij elvtárs. Szverdlov elvtárs javaslata csak a teljes ag!tácóis 
szabadság esetében fogadható el. Lojálisak vagyunk, s nem tartjuk 
megengedhet őnek az agitálást, ha a Közponf! Bizottság tagjai mara-
dunk. Ki kell lépnünk, mivel nem lehetünk lojálisak. 
Sztálin elvtárs felteszi a kérdést, hogy a funkciókról való lemondás 
nem jelenti-e gyakorlatilag a pártból való kilépést? 
Lenin elvtárs rámutat arra, hogy a Központi Bizottságból való kilépés 
nem jelenti a pártból való kilépést. 
Sztálin elvtárs azt mondja, hogy ő  senkit sem vádol, és jogosnak 
tartja, hogy úgy cselekedjenek, ahogy a legjobbnak tartják. De ha 
tisztázást, nem pedig szakítást kívánnak, arra kéri őket, bejelentésüket 

halasszák el a néhány nap múlva összeül ő  kongresszusig. 
Urickij elvtárs. Nem lépünk ki a pártból. Ha önök megadják nekünk 
az agitációs szabadságot és a Szovjet Központi Végrehajtó Bizottság-
ban való szavazás jogát — akkor döntésünket elhalasztjuk. 
Szverdlov elvtárs rámutat, hogy a szovjetben lehet ellene szavazni 
vagy tartózkodni. 
Lenin elvtárs javasolja az elvtársaknak, hogy a szavazás alatt hagyják 
el az ülést és semmiféle dokumentumot ne írjanak alá, nehogy részt 
vállaljanak a felel ő sségbő l, de dolgozzanak tovább a szovjetben. 
(FENYVÁLTÁS.) 
(NARRÁTOR) Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt VII. rend-
kívüli kongresszusa 1918. március 8-án 28 szavazattal 9 ellenében 
a békeszerződés ratifikálása mellett döntött. A Szovjetkongresszus 
március 15-én 784 szavazattal 261 ellenében, 115 tartózkodás mellett 
ratifikálta a központi hatalmakkal kötött békeszerz ődést. 
(A SZfNPAD ELSÖTÉTEDIK. EGY SZÍNÉSZ BEMONDJA A KÖVETKE-
ZŐ  FEJEZET CfM ЕT.) 

vbLsіtG 
(A SZINPAD KIVILÁGOSODIK. A SZfNPAD EGYIK OLDALÁN LENIN 
FELNAGYITOTT FÉNYKÉPE. DRABKINA ILLETVE LENIN SZÖVEGÉT 
AJÁNLATOS LEGALÁBB 2-2 SZEREPLŐRE BONTANI.) 
(NARRÁTOR) Lenin zárszava az Oroszországi Kommunista Párt X. 
kongresszusán, 1921, március 9-én: 
Előadói beszédemben mindent a kronstadti eseményekb ő l adódó 
tanulságokra vonatkoztattam. Mindent, elejét ő l végig. 
(Narrátor) Jelizaveta Drabkina emlékezése: 
Ugyan melyik nappal kellene kezdenem? Kezdjük talán 1921. március 
3-óval. 
Kenyeret nem osztottak, így hát üres, forralt vizet ittunk, és mentünk 
a szemináriumra, ahol épp a párizsi Kommünr ő l hallgattunk el őadást. 
Ora közben kivágódott a terem ajtaja, egyik diáktársunk rontott be, 
újságot lobogtatva: — Elvtársak! A kormány felhívása! Kronstadtban 
lázadás tört ki! 
A szemináriumnak természetesen vége lett. Kézr ő l kézre járt egy ki-
tépett füzetlap, amelyre fölírták a nevét, akik önként jelentkeznek 
a Kronstadt ellen induló csapatba. Engem, mivel lány voltam és 19 
éves, a szanitécekhez osztottak be. 
Amikor megkaptuk a parancsot, a sovány szerelékestarisznyát hátunkra 
vetve, végiggyalogoltunk a barnás hókásában egész Moszkvát, igye-
kezettel próbáltunk lépést tartani és egyáltalán úgy viselkedni, mintha 
nekünk az egész semmiség lenne. Pedig mardosta valami a lelkünket, 
nagyon. Egyszer ű  lenne a dolog, ha azon a helyen, ahova most me-
gyünk, száz vagy ezer, de akár tízezer Kozlovszkij generális lázadt 
volna föl. Hanem, más volt itt a baj: mi most Kronstadt alá igyekez-
tünk. Kronstadt ellen, amely a forradalom büszkesége volt, Kronstadt, 
a forradalom dics ősége. És a zendülésben nemcsak generálisok vettek 
részt meg cári tisztek, hanem kronstadti matrózok is — matrózok, 
matrózok, matrózok, tengerek albatroszai .. . 
(LENIN ) Még nem kaptam meg a legújabb híreket Kronstadtból, de 
nem kételkedem abban, hogy a felkelést a legközelebbi napokban, 
ső t talán a legközelebb! órákban leverjük. De alaposan mérlegelnünk 
kell ennek az eseménynek politikai és gazdasági tanulságait. Orosz-
ország úgy került ki a háborúból, hogy állapota leginkább a félholtra 
vert ember állapotához hasonlít: hét évig püfölték, s most, adja isten, 
hogy legalább mankóval tudjon járni! Ilyen helyzetben vagyunk! Aki 

azt hiszi, hogy mankó nélkül kikászálódhaíunk bel ő le, arcnak fogalma 
sincs semmirő l! 
A mi lemaradott országunkban, hétévi háború után a munkások köré-
ben, akik hallatlan áldozatokat hoztak, és a paraszttömegek között 
egyenesen a kimerültség állapota tapasztalható. Ez a kimerültség, ez 
az állapot a teljes munkaképtelenséggel határos. 
Az ország több éven át kizárólag katonai feladatokra fordította min-
den erejét, minden eszközzel támogatta e feladatok megvalósítását 
és nem sajnálta erre a célra fölhasználni utolsó er őforrásait, sz ű kös 
készleteit és tartalékait — s csak a polgárháború befejezése után 
láttuk, mekkora a pusztulás és a nyomor, amely arra kárhoztat ben-
nünket, hogy hosszú ideig pusztán sebeink gyógyításával foglalkoz-
zunk. 
(DRABKINA) Petrográdon már a pályaudvaron fogadta szerelvényünket 
Mihail Ivanovics Kalinyin meg Lasevics, Petrográd védelmi törzskará-
nak tagja. Az egyik váróteremben tartottunk gy ű lést. Itt tudtuk meg 
az első  részleteket arról, mi történt Kronstadtban. 

Kalinyin szólt hozzánk el őször. Látszott rajta, hogy nagyon kimerült. 
Ráadásul a szemüvege is törött volt, az egyik üveg helyén kis, 
szilánkos cserép meredezett, szára kenderfonállal volt meger ő sítve. 
Mihail Ivanovics röviden beszélt. A többit Lasevics mondta el. 
Kronstadtban az események a Petropavlovszk sorhajón rendezett két-
napos gy ű léssel kezd ődtek, amely a szovjethatalommal ellenséges 
határozatot hozott. 

Kalinyin erre elhatározta: azonnal Kronstadtba utazik. A gy ű lésen 
ismertette az ország helyzetét, majd azokról az új intézkedésekr ő l 
szólott, amelyeket a szovjethatalom tervez a közeljöv őben. Magya-
rázta, hogy háborgásokkal meg zavargásokkal csak súlyosbítiák 
a helyzetet. Valaki odakiáltotta neki: —Elég már a dajkamesékb ő l! 
Éhezőknek nem tömöd be a száját mesékkel! Kenyeret adjál! —
Azután Petricsenko, a gy űlés elnöke, beterjesztette a határozatot: 
Követeljük a szovjetek újraválasztását titkos szavazással! Követeljük 
a szólásszabadságot! Követeljük a szabadkereskedelmet! Le a politikai 
bizottságokkal! Le a kommunista harci osztagokkal! 

A határozatot közfelkiáltással fogadták el. Kalinyin még egyszer szót 
kért, és kijelentette, a kronstadtiak ma temetik dics ő  múltjukat. —
Saját fiaik és leányaik átkozzák majd meg önöket — mondotta. —
Megátkozzák azt a percet is, amikor apáik elárulták a munkásosztályt. 
(LENIN) A kérdés lényege a munkásosztály és a parasztság viszonyá-
ban rejlik. Újból, vagy mondhatnám körültekint őbben és helyesebben 
kell megvizsgálni, és bizonyos értelemben felül kell vizsgálni ennek 
a két fő  osztálynak a viszonyát, amelynek harca vagy megegyezése 
egész forradalmunk sorsát meghatározza. 

Oroszországban az ipari munkások kisebbségben és a kisföldm űvel ő k 
óriási többségben vannak. Az ilyen országban csak két feltétellel 
lehet a szocialista forradalomnak végleges sikere. Az els ő  feltétel az, 
hogy egy vagy több el ő rehaladott ország szocialista forradalma idejé-
ben támogatja. A másik feltétel — a diktatúrát gyakorló vagy az 
államhatalmat kezében tartó proletariátusnak és a paraszti lakosság 
többségének a megegyezése, Őszintének kel! lennünk. Osztályokat 
nem lehet félrevezetni. Kertelés nélkül kell felvetnünk: ennek a két 
osztálynak az érdekei különböz őek, с  kisföldm űves nem azt akarja, 
amit a munkás. 

Tudjuk, hogy csakis a parasztsággal való megegyezés mentheti meg 
a szocialista forradalmat Oroszországban, amíg a forradalom más 
országokban be nem következett. Mondjuk meg kereken, hogy 
a parasztság elégedetlen a kölcsönös viszonynak azzal •a formájával, 
amely kialakult, hogy nem akarja a viszonynak ezt a formáját és hogy 
tovább így nem fog élni. Ez vitathatatlan. Ez az akarata határozottan 
kifejezésre jutott. Ez a dolgozó lakosság óriási tömegeinek akarata. 
Ezzel számolnunk kell és eléggé józan politikusok vagyunk ahhoz, 
hogy nyíltan kimondjuk: vizsgáljuk hát felül parasztpolitikánkat. Aho-
gyan eddig volt, azt a helyzetet nem tarthatjuk fenn tovább. 

(DRABKINA) Március 4-én a petrográdi szovjet levéllel fordult „a 
megtévesztett kronstadtiakhoz". Másnap már ultimátumot intéztek 
a lázadó Kroniadthoz: huszonnégy óra állt rendelkezésükre, hogy 
a fegyvert lerakják, és kiadják, a lázadás kezdeményez ő it. Egyidej ű leg 
közölték azt is, hogy a. már kiadott parancs szerint minden el őkészü-
letet megtesznek a lázadás fegyveres szétzúzására. A parancs végre- 



hajtásáva9 Mihail Nyikolajevics Tuhacsevszkijt, a Hetedik Hadsereg 
parancsnokát bízták meg. 
Az ultimátum hatástalan maradt. Utolsó próbaként, újabb huszonnégy 
órára meghosszabbították az ultimátumot. 
(LENINJ Nem riadunk vissza annak nyílt beismerését ő l, hogy igen 
nehéz feladat hárul ránk, az a feladat, hogy a proletariátus és ,a túl-
súlyban levő  parasztság között normális viszonyt hozzunk létre. A nor-
mális kapcsolatok olyanok és csakis olyanok, hogy a proletariátus 
kezében tartja .a nagyipart és termékeit, és a parasztságot teljesen 
kielégíti. Ez, és csakis ez fogja megteremteni a normális szocialista 
társadalom alapját. Mi ezt most nem tudjuk megtenni, annyira meg-
gyötört bennünket a pusztulás, a nélkülözés, a nyomor és a kétségbe-
esés. Nem fogjuk leplezni, hogy a parasztságnak igen nyomós oka 
van az elégвdetlenségre. Mindent megteszünk, ami er ő nkbő l tealik, 

hogy véget vessünk ennek az állapotnak, hogy nagyobb mértékben 
számoljunk majd a kisföldm űvel ő  életfeftételelvel. Nem félünk attól, 
hogy ez az intézkedés a kommunizmussal szemben ellenséges tenden-
ciákat fog létrehozni, holott kétségtelenü! így lesz. 
(DRAKKII1&) Tuhacsevszkij tartott eligazítást. Kronstadt — els ő rend ű  
tengeri erőd, amely a tenger fel ő l védi Petrográdot. A Kotlin-szigeten 
épült kronstadfi várhoz tartoznak a f őerődítményeken kívül a Finn-

öböl hajózható övezeteiben szétszórtan elhelyezked ő  kis — néhány 

esetben mesterséges — szigetek, és rajtuk kis betoner ődök. 

A zendülés kirobbanásakor Kronstadtban több mint száznegyven 

m ű ködő  ágyú volt, köztük több mint nyolcvan nehézlöveg. Ezenkívül 

az erőd falainál horgonyzott a két lázadó hajó: a Petropavlovszk és 

a Szevasztopol. De volt a várer őd körül még egész sor kisebb hadi-
hajó is. Noha mindegyikük jégbe fagyva állott, er ős tüzérségük aktí-

van vehet részt a harcban. 
Számításba kell venni azt is, hogy ezt a gigantikus er ődöt mindenfel ő l 

teljesen áttekinthet ő , zárót űz alá fogható, teljesen nyílt jégmez ő  veszi 

körül. Ezen a jégmez őn kell a mi támadó csapatainknak áthaladniuk 

jó tíz kilométer hosszan, ahol nincs egyetlen fedezék sem. 

Tuhacsevszkij elmondotta, olyan feladatfal kell megbirkóznunk, amely-
re még nem volt példa a háborúk történelmében: tengeri er ődöt kell 
elfoglalni jégrő l, gyalogsággal. Nagyon sürget bennünket az id ő . 
Az éjszaka foglyul ejtett kronstadtüaktól megtudtuk: a lázadók vezé-
rei arra számítanak, hogy amíg mi el őkészítjük a rohamot, felszakad 
a jég, és nem tudunk támadni. 

(LENIN ) Olyan szorult helyzetben voltunk, hogy nem volt más válasz-
tásunk. A tönkretett ország nem tehetett egyebet, mint hogy elvette 
a parasztságtól az élelmiszerfölöslegeket, minden el'lenszolgáltatás 
nélkül is. Erre feltétlenül szükség volt, hogy megmentsük az országot, 
a hadsereget és a munkás-paraszt hatalmat. Sok mindent hibásan 
csináltunk és óriási b űnt követnénk el, ha nem látnók és nem értenénk 
meg, hogy nem tartottunk mértéket, hogy nem tudtuk, hogyan tart-
sunk mértéket. Természetesen, volt egy kényszerít ő  körülmény is: 
addig olyan ádáz, hallatlanul súlyos háború viszonyai között éltünk, 
hogy gazdasági téren is csak katonai módszerekkel dolgozhattunk. 
Most viszont, a munkások és a parasztok elnyomorodásának, elszegé-
nyedésének, kifáradásának és kimerültségének olyan állapotában 
vagyunk, hogy id ő legesen mindent alá kell rendeli annak a f ő  el-
gondolásnak — hogy a terménymennyiséget, ha törik, ha szakad, 
növelnünk kell. 

(ІRAIŠKINА) A Tizedik Pártkongresszus küldöttei népes, nagy rajként, 
zajongva meneteltek végig az oranienbaumi utcákon. Gyalog mentek 
az úttest közepén, párhuzamosan a vételen sorban ballagó, alacsony 
parasztszánokkal. Voltak, akik katonaköpenyben jöttek, voltak fekete 
télikabátosok. Egyeseknek komisz kenyértarisznya húzta a vállát, 
mások aktatáskát szorongattak a hónuk alatt, de persze nem iratokat 
hoztak ezekben sem, hanem váltás fehérnem ű t meg egy-egy pakli 
m а horkát. A menetel ők között ott voltak az Oroszországi Központi 
Végrehajtó Bizottság tagjai, a kormányzósági pártbizoffságok tagjai, 
a hadosztályok katonai komisszárjai, brigádparancsnokok, hadsereg-
beli politikai osztályvezet ők, lapszerkeszt ők. Még útközben határozatot 
fogadtak el, hogy Kronstadt alatt egyszer ű  harcosként indulnak majd 
rohamra. 

(LENIN ) Hia a kommunisták közül bárki is arról álmodozott, hogy 
három év alatt át lehet alakítani a kisüzemi mez őgazdaság gazdasági 
alapjait, gazdasági gyökereit, az természetesen fantaszta volt. És mi 

tagadás, elég szép számban akadtak közöttünk ilyen fantaszták. 
S ebben nincs is semmi hiba. Hogyan is lehetett volna ilyen ország-
ban fantaszták nélkül megkezdeni a szocialista forradalmat? De tudo-
másul kell venni, hogy a kisföldm űvelő  átalakítása, egész lelkialkatá-
nak és szokásainak átformálása olyan feladat, amelynek megoldásához 
nemzedékek kellenek. 
(DRABKINA) Éjjel két óra lehetett, amikor csapatunk az öböl jég-
szegélye mögött elfoglalta a számára kijelölt kiindulási partszakaszt. 
Nyugat fel ő l erős szél fújt. S ű rű , tejfehér köd ereszkedett a tájra, 
s mikor a kronstadtiiak fényszórói bele-belevágtak, kékesszürkén go-
molygott. 
A menetoszlopok el ő tt a parancsnokság rendelkezésére létrehozott 
különleges rohamosztagok haladtak. Ezek feladata volt elhárítani az 
akadályokat a rohamozó hadseregcsoport útjából — a lövedékek 
vágta lékre hidat eszkábálni, eltávolítani a drótakadályokat, meg-
mászni az er őd falait. 
Az ágyúk hallgatnak. . . Indulhatunk. 
A köd ugyanolyan s ű rű  maradt, de valahogy füstszínkékre vált. Feljött 
a hold. 
Az ellenség fényszórói idegesen pásztázzák hol a jeget, hol az ég-
boltot. A menetoszlop azonban monoton, halk csoszogással folytatja 
az útját az éji ködbe burkolódzott lázadó er őd felé. 
A harcosok könnyen mennek, még szerelékestarisznya sincs rajtuk. 
Csak a fegyvert viszik, szegetnyi kenyeret és egy doboz komiszhús-
konzervet. 
El ő l csend van .. . 
(LENIN ) Meg kell értenünk a kisparaszti ösztönösség proletariátus 
elleni lázadozásának azokat a formáit, amelyek megnyilvánultak és 
a jelenlegi válság folyamán kiélesedtek. Igyekeznünk kell e tekintet-
ben mindent megtenni, ami módunkban van. Persze, tudjuk, hogy 
a mi helyzetünkben ez igen nehéz. A parasztnak egy kicsit koplalnia 
kell, hogy a gyárakat és a városokat megmentsük a teljes éhinségt ő l. 

Az egész állam szempontjából nézve ez teljesen érthet ő , de arra nem 

számíthatunk, hogy a szétszórtan él ő , elszegényedett parasztgazda 

ezt megérti. S tudjuk, hogy kényszer nélkül itt nem boldogulunk —
kényszer nélkül, melyre az elszegényedett parasztság igen hevesen 
reagál. Tehát, amíg a parasztságot át nem formáltuk, biztosítani kell 
számára a gazdálkodás szabadságának lehet ő ségét. Én ezt a kérdést 
tartom jelenleg a legfontosabb gazdasági és politikai kérdésnek 

a Szovjethatalom számára. 
(üRABtđ  NA) Hirtelen éles dörrenés vetette szét a csöndöt. Els ő nek 
élesen csattanó két puskalövés hallatszott. És mintha ez a két puska-
lövés lett volna az el ő re megbeszélt jel, valamennyi ütegünk és 
a jégen el ő revontatott ágyúnk, s ugyanígy az ellenség minden ütege 
egyszerre tüzelni kezdett. A pillanat tört részéig a ködb ő l előbukkant 
Kronstadt, a villódzó torkolattüzek fénykoszorújától övezve. 
Legkevesebb dolgot nekünk, szanitéceknek, a nehézfüzérségi löve-
dékek adtak. A nagy kaliber ű  „csomagok", ahogy a jégre csapódtak, 
felrobbantak, és azonmód, óriási jégtömeggel együtt víz alá süllyedtek, 
magukkal sodorva embert, lovat, szánt, mindent. 

Egészen másfélék voltak a repeszgránátok. Fülsiketít ő  vijjogással 
repülnek, nem a föld felszínén vagy a jégen robbannak, hanem még 
a leveg őben, és minden irányba rengeteg repeszt fröcskölnek szét. 
Ahol repeszgránátok robbannak, a jég csaknem sértetlen marad, 
viszont köröskörül sebesültek, halottak hevernek. 

Minél közelebb jutottunk Krons'tadthoz, annál több a jégen a halott 
és a sebesült. A falaktól vagy kétszáz méternyire a géppuskasoroza-
fokkal lekaszált halottak egyenletes sorokban feküdtek, lépcs őzetesen, 
szabályos távolságra. 
Ezek a kronstadfi gépfegyverek már elhallgattak. Csapataink északról 
betörtek a Petersburgi kapun, s most utcai harcok dúlnak. A mester-
séges füstködbe burkolódzott Petropavlovszk és Szevasztopol folytatta 
a harcot. 

(LENIN ) Tudjuk, hogy a kapitalista termelés, a világ minden el ő re-
haladott országának közrem űködésével, évtizedeken át épült. Talán 
bizony gyermekké lettünk, és azt hisszük, hogy a legnagyobb szük-
ség, a legnagyobb nyomor idején, olyan országban, ahol a munkások 
kisebbségben vannak, olyan országban, ahol egy elgyötört, sok 
sebbő l vérző  proletár élcsapat és zömében paraszt lakosság van, 
olyan gyorsan befejezhetjük ezt a folyamatot? Még a legfontosabb 



fundamentumot sem raktuk le. Tudjuk, hogy a f ő  akadály — a sze-
génység. Arra van szükség, hogy a helyzet valamicskével könnyebb 
legyen. Az éhinség után legalább egy-két esztend ő  pihenésre van 
szükségünk. Történelmi szempontból ez igen kis id ő , a mi viszonya-
ink között viszont nagy id ő . 
(DRABKINA) A lázadók valamennyi tartalékukat mozgósították, ellen-
támadásba mentek át, és kissé v!sszaszorí'tották csapatainkat. A kórház 
zsúfolva volt sebesültekkel. A harci zaj hol közeledett, hol távolodott. 
Egész idő  alatt újább és újabb sebesültek érkeztek. T ő lük tudtuk 
meg a legfrissebb híreket. Oranienbaumból a jégen vágtázott át 
segítségünkre egy lovasezred... Megérkezett a petrográdiak munkás-
osztaga is ... Már a Homok utcában zajlik a harc ... A mieink elfog-
lalták a Homok utcát ... A mieink 'kiverték a lázadókat a Gépészeti 
Iskolából ... Már a csatorna mellett dúlnak a harcok .. . 
Hogy tulajdonképpen mi is történt ezekben az órákban, csak reggel 
tudtuk meg. Az Eszaki Hadseregcsoport, miközben folytatta az öböl 
kis szigeterődjeinek ostromát, északkelet fel ő l betört Kronstadtba, és 
éjféltájban elfoglalta a várer őd törzskarának épleteit is. 
A lázadás utolsó támasza a két sorhajó volt,de amint magukra marad-
tak, má:r nem sokáig bírták a harcot. Els őnek a Szevasztopol adta föl 
a harcot. Hajnali öt órakor a Petropavlovszk is kit űzte a fehér zászlót. 
Kronstadt elesett. 
(NARRÁTOR) Az Oroszországi Kommunista Párt X. Kongresszusának 
határozata: 
A hétéves háborúval és pusztulással járó nyomorúság és nélkülözés 
okozta kimerültség, s az Oroszország munkásosztálya által az utolsó 
negyedfél esztend őben kifejtett szinte emberfeletti er őfeszítés követ-
keztében beállott fáradság most olyan fokra hágott, hogy a szovjet-
hatalom redkívüói intézkedéseit teszi szükségessé. 
Ezért az Oroszországi Kommunista Párt X. Kongresszusa az egész 
párttól, minden párt- és szovjet-szervt ő l azt követeli, hogy haladék-
talanul dolgozzanak ki olyan intézkedéseket, amelyek a munkások és 
az inséges parasztok helyzetének javítását és nyomorúságuk minden-
képpen való könnyítését célozzák. 
(NARRÁTOR) Az Össz-szövetségi Központi Végrehajtót zottság Elnök-
ségének a Munkás-Paraszt Hatalom megalakulásának negyedik év-
fordulója alkalmából, féleszfend ővel a kronstadti felkelés után hozott 
határozata: 
A kronstadti lázadásban résztvev ő  s azóta a különböz ő  országokban 
széfszóródott munkásoknak és parasztoknak, akik álnok hazugságok, 
a saját tájékozatlanságuk és az öntudat hiánya miatt jutottak el a zen-
dülésig, s akiket most olcsó munkaer őként éppen az a burzsoázia 
zsákmányol ki, amely annak idején szembefordította őket a dogozó 
nép hatalmával, teljes amnesztia adatik. 
(A SZÍNPAD ELSÖTETEDIK. EGY SZÍNÉSZ BEMONDJA A KÖVETKE-
ZŐ  FEJEZET CÍMÉT.) 

KÉT EMBER 
(A SZÍNPAD KIVILAGOSODIK. LENIN ÉS GORKIJ FELNAGYÍTOTT 
FÉNYKEPE. MINDKÉT SZÖVEGET AJÁNLATOS TÖBB SZEREPLŐ RE 
BONTANI. A MOTTÓKÉNT SZEREPLŐ  KRUPSZKAJA-SZÖVEGET 
MONDD SZÍNÉSZ A SZÖVEGE UTÁN ELHAGYJA A SZÍNPADOT.) 
1930. május 25-e. Kedves Alekszej Makszimovics, amikor Ön megér-
kezett, rettenetesen szerettem volna beszélnf Önnel Iljicsr ő l, egysze-
rűen, asszonymódra kisírni magamat a jelenlétében, olyan ember 
jelenlétében, akivel Iljics többet beszélt önmagáról, mint bárki mással. 
Nagyon, nagyon melegen üdvözlöm, sok er ő t és egészséget kívánok. 
Nagyezsda Krupszkaja. 

(GORKIJ) 1905-ben találkoztam el őször Leninnel, a párt londoni kong-
resszusán. Addig nem is olvastam t ő le annyit, amennyit kellett volna. 
De az, amit elolvashattam, különösen pedig az ő t személyesen ismerő  
elvtársak lelkes elbeszélései, nagy er ővel vonzottak feléje. Amikor 
megismerkedtünk, keményen kezet szorított velem, éles tekintetével 
végfgtapogatott, és a régi ismer ős hangján, tréfálkozva szólalt meg: 
— Jó, hogy eljött! Hiszen szereti a verekedést? Itt nagy verekedés 
lesz. 
Nem ilyennek képzeltem. Valami, amit vártam, hiányzott bel ő le. Racs- 
csolt, és csíp ő jére vagy inkább hóna alá tett kézzel állt. És általában, 

egészében — valahogy túl egyszer ű  volt, semmi vezérit nem éreztem 
benne. 
Plehanov, amikor „eléje vezettek", mellén keresztbe font karral állt, 
szigorúan, kissé unottan nézett rám, ahogyan a munkájába belefáradt 
tanító néz egy újabb tanítványára. Egy elcsépelt frázist mondott: —
Tehetségének hódolója vagyok. 
Ez viszont, ez a kopaszodó, raccsoló, zömök, kemény ember, egyik 
kezével szokráteszi homlokát dörzsölve, a másikkal az én karomat 
rángatva, csodálatosan élénk szemét nyájasan csillogtatva, nyomban 
„Az anya" cím ű  könyvem h!báiról kezdett beszélni. Elmondtam, hogy 
sietve írtam ezt a könyvet — de még nem volt id őm megmagyarázni, 
hogy miért siettem, amikor Lenin, helyesl ően bólintva, maga adta 
meg a magyarázatot: nagyon jó, hogy siettem, erre a könyvre szükség 
van. — Nagyon id őszer ű  könyv — ez volt egyetlen, de nekem 
nagyon értékes bókja. 
(LENIN) 1908'  február 13. Kedves Lunacsarszkij elvtárs! Tervét, hogy 
a „Proletarij"-nak legyen szépirodalmi rovata, és azt bízzuk Gorkijra, 
kitű nőnek találom, rendkívül örülök neki. Én is épp err ő l ábrándoztam. 
De féltem, szörnyen féltem attól, hogy ezt egyenesen javasoljam is, 
mert nem Ismerem Alekszej Makszimovics munkájának jellegét (és 
nem ismerem hajlamait). Ha valaki komoly, nagy munkával van elfog-
lalva, ha ennek a munkának árt az, hogy holmi apróságok, újságírás, 
publicisztika miatt id őnként félbe kell szakítani, akkor ostobaság és 
bűn volna zavarni, és elvonni a munkájától! Ezt nagyon jól tudom 
és átérzem. Ön oft, a helyszínen jobban láthatja ezt. Ha úgy gondolja, 
hogy nem fog ártani Alekszej Makszimovics munkájának a rendszeres 
pártmunka (márpedig a pártmunka rengeteget nyerne ezzel!), igye-
kezzen nyélbeütni a dolgot. Szívélyesen üdvözlöm. 

(LENIN) Krakkó, 1912. október 17. Kedves Alekszej Makszimovics! 
A napokban a Pravda pétervári szerkeszt őségétő l levelet kaptam, 
melyben arra kérnek, írjam meg Önnek, hogy nagyon örülnének, ha 
in  állandó munkatársa lenne a lapnak. „Soronként 25 kopejkát aka-
runk felajánlani Gorkijnak, de félünk, hogy megsért ődik" — ezt írják 
nekem. Biztos vagyok benne, hogy a Pravda aggályai alaptalanok. 
Vagy közvetlenül a szerkeszt őségnek írjon egypár szót, vagy nekem. 
(LENIN) A Pravda szerkeszt ő jének. Kérésére írtam Gorkijnak, és ma 
kaptam tő le választ. Ezt írja: „Küldje el a mellékelt sorokat a Prav-
dának. Honoráriumról szó sem lehet — ez gyerekség. Fogok írni 
a lapba, hamarosan küldök kéziratokat. Mostanáig csupán azért nem 
küldhettem, mert pokolian el vagyok foglalva, napi tizenkét órát dol-
gozom, beszakad a hátam." Amint látja, Gorkij nagyon baráti hangon 
ír. Remélem, Ön ugyanígy fog neki válaszolni, és gondosan ügyel 
majd arra, hogy pontosan küldjék neki a Pravdát. 
(GORKIJ) Lenin eljött hozzám Londonban a szállodába, hát látom: 
gondterhelten tapogatja végig az ágyat. 
— Mit csinál? 
— Nézem, nem nyirkos-e a leped ő . 
Nem értettem mindjárt, miért kell neki tudnia, hogy milyenek London-
ban a lepedők. Ekkor észrevéve értetlenségemet, megmagyarázta: —
Vigyáznia kell az egészségére. 

(LENIN) Kedves Alekszej Makszimovics! Szörnyen aggaszt, amit a 
betegségrő l ír. Ön Capri után félen — haza akar utazni Oroszország-
ba??? Rettenetesen félek, hogy megárt az egészségének és aláássa 
munkaképességét. Feltétlenül keressen fel egy els ő rangú orvost Svájc-
ban vagy Németországban — szánjon rá vagy két hónapot a komoly 
gyógykezeltetésre egy jó szanatóriumban. Mert az, hogy elfecséreljen 
egy olyan közkincset, mint az egészsége, vagyis hogy betegeskedjék 
és aláássa a munkaképességét — minden szempontból megenged-
hetetlen. 

(LENIN) Kedves Alekszej Makszimovics! Mihail megérkezett Capriból; 
szavaiból látom, hogy Önnek most nagyon nehéz a helyzete. Úgy 
adódott, hogy Ön a munkásmozgalmat és a szociáldemokráciát egy-
szerre arról az oldaláról látta meg, olyan megvilágításban, olyan 
formájában, amely Oroszország és Nyugat-Európa története során 
már nemegyszer kergette kétségbe a kishit ű  értelmiségieket. Meg 
vagyok győződve, hogy Onnel ez nem történik meg. M űvészi tehet-
ségével rengeteget használt az orosz — és nemcsak az orosz —
munkásmozgalomnak, és még annyit fog használni, hogy semmiképp 
sem szabad átadni magát annak a nyomasztó hangulatnak, amelyet 
a külföldön folyó harc epizódjai idéztek el ő . Vannak olyan körülmé- 



nyek, amikor a munkásmozgalom élete elkerülhetetlenül el őidézi a 
klikkek harcát, marakodásait, veszekedéseit és torzsalkodásait — nem 
mintha a munkásmozgalom alapjában gyenge vagy a szociáldemok-
rácia alapjában téves volna, hanem azért, mert a munkásosztálynak 
nagyon is különféle és különböz ő  kaliber ű  elemekbő l kell kikovácsol-
nia a maga pártját. 

(GORKIJI Párizs után Capriban találkoztunk. Err ő l igen furcsa benyo-
másom maradt: mintha Lenin két ízben, két homlokegyenest külön-
böző  hangulatban járt volna Capriban. 
Az egyik Lenin, már amikor elébe mentem a kiköt őbe, nyomban 
határozottan kijelentette: 
— Tudom, maga, Alekszej Makszimovics, mégiscsak azt reméli, hogy 
kibékíthet a machistákkal, pedig már megírtam a levelemben, hogy 
ez lehetetlen! Tehát ne is próbálkozzék. 
A lakásomhoz vezet ő  úton, és ott is magyarázni próbáltam neki, hogy 
nincs egészen igaza: nem volt és nincs is szándékomban összeegyez-
tetni a filozófiai ellentéteket, amelyeket egyébként sem nagyon értek. 
Ráadásul fiatal korgтn óta meg vagyok fert őzve azzal, hogy nem 
hiszek semmiféle filozófiában. A filozófia olyan, mint a n ő : lehet 
nagyon csúnya, ső t torzszülött, de annyira ügyesen és meggy ő zően 
öltözködik, hogy szépnek gondolhatja az ember. Ez megnevettette 
Lenint. 
Vlagyimir Iljicset Capriban még szilárdabbnak, még hajthatatlanabbnak 
láttam, mint a londoni kongresszuson volt. Ridegen elutasította a filo-
zófiai tárgyú beszélgetéseket. Bogdanov, ez a bámulatosan rokon-
szenves, szelíd és Leninbe szerelmes, de kissé öntelt ember igen 
éles és súlyos szavakat volt kénytelen végighallgatni: — Schopen-
hauer mondja: „Aki világosan gondolkodik, az világosan fogalmaz", 
s én azt hiszem, hogy ő  ennél jobbat sosem mondott. Maga, Bogda-
nov elvtárs, zavarosan fogalmaz. 
De volt Capriban egy másik Lenin is: egy jókedv ű  ember, aki élénk 
és fáradhatatlan érdekl ődést tanúsít a világon minden iránt, és az 
emberekhez leny űgözően szelíd. Egyszer kés ő  este, amikor a többiek 
sétálni mentek, beszélt nekem és Andrejevának —szomorúan, mély-
séges sajnálkozással beszélt: —Okos, tehetséges emberek, sokat tet-
tek a pártért, tízszer annyit is tehetnének, és mégsem fognak velünk 
jönni! Nem jöhetnek. S tucatjával töri meg az ilyen embereket, torzítja 
el őket ez a b ű nös rendszer. 

(LENIN ] 1917. március 12. Éppen most olvastam a Neue Züricher Zei-
tungban a Berlinbő l küldött alábbi távirati tudósítást: „Svájcból közlik, 
hogy Makszim Gorkij mind az Ideiglenes Kormánynak, mint a Szovjet 
Végrehajtó Bizottságnak elragadtatott hangú üdvözl ő  levelet küldött." 
Fájdalmas érzés fogja el az embert, amikor elolvassa ezt a levelet. 
E sorok írójának a Capri szigetén történt t з lálkoz ѓsok a!kolmat adtak 
arra, hogy figyelmeztethesse Gorkijt, és szémére vesse politikai hibái.t. 
Gorkij ezeket a szemrehányásokat a maga utánozhatatlan kedves 
mosolyával, és a következ ő  ő szinte kijelentéssel hárította el: „Tudom, 
hogy rossz marxista vagyok. No meg mi, m űvészek, egy kicsit vala-
mennyien beszámíthatatlan emberek vagyunk." Ezzel nem könny ű  
vitába szállni. 

Nem kétséges, hogy Gorkij — igen nagy m űvészi tehetség, aki sokat 
használt és hasnál a világ proletármozgalmának. De minek ártja 

magát Gork!ij a politikába? 

(GORKIJI Makszim Gorkij cikke a Novaja Zsizny 1917, november 21.-i 
számában: 

Vak fanatikusok és lelkiismeretlen kalandorok kezüket-lábukat törve 
rohannak a „szociális forradalom" felé — de ez az út valójában az 
anarchia útja, a proletariátus és a forradalom romlása. 

Leint ebben a pillanatban támogatja a munkásság jelent ős része, de 
remélem, hogy a munkásosztály józan esze kinyitja a munkások sze-
mét, és rádöbbennek, mennyire lehetetlen, hogy Lenin betartsa az 
ígéreteit. 

A dolgozó népnek fel kell ismernie, hogy Lenin az ő  vérével kísér-
letezik, hogy megpróbálja a proletariátus forradalmi hangulatát a vég-
sőkig fokozni, hogy lássa, mi sül ki ebbő l. A jelen körülmények 
között természetesen nem hihet az orosz proletariátus gy őzelmében, 
de Mán azt reméli, hogy valami csoda megmentheti a proletariátust. 
A dolgozóknak azonban tudniuk kell, hogy csodák nincsenek. Tud-
niuk kell, hogy Lenin nem mindenható varázsló, hanem számító 

csaló, aki a proletariátusnak sem az életével, sem a becsületével nem 
törődik. 
(GORKIJI A bolsevikokkal együtt dolgoztam 1903-tól, egészen 17-ig, 
Októberig. Októberben elszakadtam t ő lük, Okom volt kételkedn 
abban, hogy győzni fog a proletariátus. Láttam a káoszt és a vihart, 
minden összeomlott, minden szétesett, az ördög tudja, mi volt ez, és 
én is, sok bolsevik barátommal, attól tartottam, hogy ez a vihar 
elsöpri az egyetlen valóban forradalmi er ő t, a proletariátust. Ez élesen 
szembeállított Vlagyimir Iljiccsel. De amikor a Lenin elleni merénylet 
után teljesen világos lett, hogy Lenin nemcsak a bolsevikok vezére, 
nemcsak a proletariátus bizonyos részének a vezére, hanem valóban 
az egész néptömegé — akkor nem volt bennem többé kétség, hogy 
igen, győztünk. Ettő l a pillanattól kezdve az a véleményem, hogy 
ez helytelen tett volt — megváltozott. Ez a tett helyes volt. Vakmer ő ;  
esztelen tett volt ez, amelyet csak olyan éleslátó, olyan szilárd és 
a proletariátus erejét olyan mélyen érz ő  ember vihette véghez, ami-
lyen Vlagyimir Iljics volt. És ezután magától értet ődően elmentem 
hozzá, és azt mondtam neki: — Hát igen, Vlagyimir Iljics, tévedtem. 
— Ennyi az egész. 

(LENiN ј  1919. július 31. Kedves Alekszej Makszimovics! Minél figyel-
mesebben olvasom a levelét, minél többet gondolkozom következte-
téseirő l, annál inkább arra a meggy őződésre jutok, hogy teljesen 
beteg ez a levél, betegek az Ön következtetései és az Ön összes 
benyomásai. 
Pétervár az utóbbi id őben a legbetegebb pontok egyike. Ez érthet ő  
is, hiszen Pétervár lakossága szenvedett a legtöbbet, els ősorban a 
pétervári munkások adták oda er ő ik színejavát, a városban súlyos 
éhinség dúl, háborús veszély fenyeget. Nyilvánvaló, hogy ,az Ön ide-
gei felmondták a szolgálatot. Nem csoda. Es mégis makacskodik, 
amikor azt mondja az ember, hogy el kellene utaznia, mert igazán 
semmi értelme hagyni, hogy egészen tönkremenjenek az idegei. 
Olyan pozíciót választott, ahonnan nem tudja közvetlenül figyelni azt, 
ami új a munkásoknak és a parasztoknak, vagyis Oroszország lakos-
séga 9/10 részének életében; ahol kénytelen beérni azzal, hogy csak 
foszlányait látja az egykori f őváros életének, hisz a munkások színe-
java a frontra és falura ment, és aránytalanul nagy számban maradtak 
ott az állástalan és munkanélküli értelmiségiek, akik éppen Önt 
„ostromolják". Érthet ő , hogy beteggé tette magát: mint írja, nemcsak 
nehezére esik, hanem „nagyon utál" élni! Hát persze! Megfosztotta 
magát attól a lehet ő ségtő l, hogy azt tegye, ami mint m űvészt kielégít-
hetné — egy politikus dolgozhat Péterváron, de Ön nem politikus. 
Ma —értelmetlenül betört ablakok, holnap — lövések és jajkiáltások 
hangja a börtönbő l, azután a f étervárott maradt, végtelenül fáradt 
emberek beszédeinek foszlányai, azután a f őváros nélkül maradt 15-
városi értelmiség, azután a megbántottak száz meg száz panasza —
hogyne jutna hát ilyen körülmények között odáig az ember, hogy 
nagyon utálja az életet. 
Ő szintén elmondtam Önnek azokat a gondolatokat, amelyeket levele 
ébresztett bennem. Nem akarom ráer őszakolni Önre a tanácsaimat, 
de meg kell mondanom: radikálisan változtasson az életkörülményein, 
válasszon más környezetet, különben megtörténhet, hogy végleg 
megundorodik az élett ő l. Meleg kézszorítással: Lenin. 

(GORKIJ] Az élet olyan ördögi ügyességgel van berendezve, hogy 
aki nem tud gy ű lölni, az képtelen őszintén szeretni. Már pusztán ez, 
az embert gyökeresen eltorzító lélekhasadási kényszer, hogy szeretni 
kizárólag csak gy ű lölet által lehet, egymagában pusztulásra ítéli a mai 
életkörülményeket. 
Oroszországban, abban az országban, ahol a „lélekmentés" általános 
módszere a feltétlen szenvedés, én egyetlen emberrel sem találkoz-
tam, egyetlen olyant sem ismerek, aki annyira mély és annyira er ő s 

gy ű löletet, utálatot és megvetést érzett volna az emberek szerencsét-
lensége, bánata, szenvedése iránt, mint Lenin. Az én szememben 
Leninnek épp az az érzése jelenti kivételes nagyságát, hogy engesz-
telhetetlenül, olthatatlanul gy ű lölte az emberek bajait, lángolóm: hitte, 
hogy a balszerencse nem a lét kiküszöbölhetetlen alapja, hanem 
olyan nyavalya, amelyet az emberek kötelesek és képesek eltávolítani 
magukból. 

(LENINI 1919. július 5. Kedves Alekszej Makszimovics! Ejnye-ejnye, 
úgy látszik, mégiscsak megrekedt Péterváron. Nem jó dolog egy hely-
ben maradni. Hajlandó lenne utazni egyet? Megszervezzük. 



(LENIN ) 1919. július 8. A Nyizsnyij—Novgorodi G őzhajózási Társaság-

nak Táviratozzanak, hol van a Krasznaja Zvezda, az Összoroszországi 
Központi Végrehajtóbizottság hajója. Kérdezzék meg, nem várhatja-e 
be Kazanyban Gorkijt, és adhatnak-e egy fülkét neki. Nagyon kérem. 

(LENIN) 1919. július 9. Kamenyev elvtárs! 12-én vagy 13-án meg-

érkezik Gorkij. Intézkedhetne-e, hogy adjanak neki t űzifát! 

(LENIN) 1919. július 9. Krupszkajának. Kedves Nagyuska! Gorkij hol-
nap érkezik ide, és nagyon szeretném kiráncigálni Pétervárról, ahol 
rossz idegá!!apotba kerüit és besavanyodott. Remélem, hogy te és 
a többi elvtárs szívesen ellesztek majd együtt Gorkijjal. Nagyon ked-
ves fickó; egy kicsit szeszélyeskedik, de hiszen ennek nincs jelent ő -

sége. 

(LENIN ) 1919. július 18. Kedves Alekszej Makszimovics! Jöjjön ide 
pihenni — én gyakran kimegyek egy-két napra falura, ahol remekül 
el tudom helyezni Önt akár rövidebb, akár hosszabb id ő re. Komolyan 
kérem jöjjön! Táviratozza meg, mikor, szerzünk Önnek egy külön vas-
úti fülkét, hogy kényelmesebben utazhasson. Igazán elkelne Önnek 
egy kis leveg őváltozás. 

(GOR и IJ) Lenin túl keveset tör ődött önmagával ahhoz, hogy mag б ról 

beszélt volna másokkal; lelkének titkos viharairól úgy tudott hallgatni, 
mint senki más. Egyszer azonban Gorkiban, valakinek a gyerekeit 
cirógatva így szólt: 
— Lám, ezeknek már jobb életük lesz, mint nekünk, abbó!, amit mi 
átéltünk, ők sokat nem fognak végigszenvedni. Az ő  életük nem lesz 

ilyen kegyetlen. 
És a távolba nézve, a dombokra, ahol szívósan tapadt meg a falu, 
elgondolkodva tette hozzá: 
— És én mégsem irigylem őket. A mi nemzedékünknek sikerült telje-

sítenie egy leny űgöző , történelmi jelent ő ség ű  feladatot. Életünk 
kegyetlenségét, melyre a körülmények kényszerítettek, meg fogják 
érteni, meg fogják bocsájtani. Mindent meg fognak érteni, mindent! 

(LENIN) 1921. július 9. Alekszej Makszimovics! Átküldte.m levelét 
Kamenyevnek. Annyira fáradt vagyok, hogy semmihez sincs er őm. 

Ön viszont vért köp és nem utazik!! Igazán mondom, ez lelkiismeret-

lenség és ésszer ű tlen. Európában egy )ó szanatóriurnban kezelni is 

fogják, és háromszor annyit fog dolgozni. Bizony-bizony. Nálunk meg 
sem gyógykezelés, sem munka — csak kepkedás. HIÁBAVALÓ kap-
kodás . Utazzék el, gyógyuljon meg. Kérem, ne makacskodjék. 

(б0R8t11) St. Blasien, 1921. december 25. Gyógykezeltetem magam. 
Naponta két órát fekszem a szabad leveg ő n, bármilyen id őben. Itt 
a magamfajtát nem kényeztetik: esik az es ő  — feküdj! Esik a h б  --
akkor is feküdj! És fekszünk is engedelmesen. Vagyunk itt 263-an, az 
egyik tüdőbajosabb, mint a másik. Hiába — az élet nagyon becses. 
A hely szép. Hegyek, erd ő , sok a mókus és a rigó, meg a különböz ő  
kismadár. Jó lenne, ha ideutazna egy hónapra, kipihenni a régi gazda-
ságpolitika termeléseinek fáradalmait. Tréfálok, tudom, hogy sehová 
sem utazik. 
Jó egészséget, és kímélje magát. Ne felejtse el, hogy az orosz ember 
a legmeglepőbb tettekre képes — csinál valami disznóságot, aztán 
maga is elcsodálkozik: hogyan is csöppentem ebbe bele? Minden jót. 
Alekszej Peskov. 
(GORKIJ) Gorkij levele Romaön Rollandnak. 
Lenin agyát fel ő rölte a boldogtalan élettel szembeni gy ű lölet, a titkos, 
lelke mélyén rejt őző  részvét az emberek iránt. Én tudom, hogy ő  az 
embereket szerette, nem pedig az eszméket, tudja Ön azt, hogyan 
gyúrta, alakítgatta az eszméket, ha a nép érdeke azt megkövetelte! 
Én szerettem ő t, és — szeretem. Haraggal szerettem. Élesen beszéltem 
vele, nem kíméltem ő t. Vele úgy lehetett beszélni, mint senki mással. 
Lenin értette, hogy mi van a szavaink mögött, bármit is mondottunk. 
Én különösen gyengéden és mélyen szerettem ő t azért, mert gy ű lölte 
a szenvedést, mert engesztelhetetlenül gy ű lölt mindent, ami meg-
nyomorítja az embert. Iljics távoz бsa — Oroszország iegnagyobb 
szerencsétlensége az utolsó száz évben. 
(Gorkij) Maxim Gorkij távirata 1924. január 23-án, wlarienbadból 
Moszkvába: 
A koszorúmra, amit Lenin koporsójára tesztek, ezt írjátok: „Búcsúzom 
tő led, barátom!" 

(A színpad elsötétedik. Aztán egyetlen reflektor világítja meg a Brecht 
verset mondó szinészt.) 

Mikor meghalt Lenin, 
Egy katona, ő re a holtnak — azt beszélik 
Társához így szólt: Hinni sem 
Akartam. Bementem oda, ahol 
Teste pihen s fülébe ordítottam: „Iljics, 
Jönnek a kizsákmányolók!" De meg se moccant. 

Csak most tudom, hogy igazán hajolt. 

Ha egy jó ember menni készül, 
Miképp marasztalhatod? 
Mondd meg neki, mért van szükség reá. 
És itt marad. 

Mi marasztalhatta volna Lenint? 

Így gondolta a katona: 
Ha meghallja, hogy jönnek a kizsákmányolók, 
Betegen is fölkel, bizonyosan. 
Lehet, -hogy mankón biceg majd, 
Lehet, hogy önben viteti magát, 
De fökel és elindul, 
Hogy megvívjon a kizsákmányolókkal. 

A gyönge nem harcol. Aki er ő sebb 
Harcol talán egy óra hosszat. 
A még erősebb hosszú évekig küzd. 
De egész életén át küzd a leger ő sebb, 
A legerősebb néj'külözhetetlen. 

Ha az elnyomás fokoz ćdik, 
Sokan elvesztik bátorságukat, 
De az ő  bátorsága n ő . 

Szervezi harcár egy garasnyi 
Bérért, egy korty teáért 
És az államhatalomért. 

Faggatja a magántulajdont: 
Te honnan támadsz? 
S faggatja az eszméket is: 
Kinek hasznára vagytok? 

Hol folytonos a hallgatás, 
Ott ő  szavát felemeli, 
S hol elnyomás az úr és Végzetr ő l beszélnek, 
A gyereket ő  nevén nevezi. 

Na ő  asztalhoz ül, 
Az elégedetlenség ül az asztalhoz 
És megromlik az étel 
És egyszerre sz űk lesz a szoba. 

Ahová ő t űzik, oda vonul 
A Lázadás, s ahonnan ő t el ű zik, 
A Nyugtalanság ott marad. 
Mikor elment Lenin, 
Mintha lombjához szólt volna a fa: 
Én elmegyek. 
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való megközelítését; a valóságot 
mint állandó mozgásban lev ő  egy-
séget fogja fel. Mindenben, minden 
jelenségben, az anyag, az eszme 
minden megvalósulásában jelenlevő  
mozgás-sebesség-változás-kiterjedés 

élményének a felismerése dominál. 
Figyeljük meg, hogyan realizáló-

dik ez a szemléletmód Sirató egyik 
(találomra kiválasztott) versében. 

„A pont — él, mozog: vonal 
A vonal — él, száll: sík 
A sik — él, süirül: tér 
A 	tér 	— 	él, 	remeg: 

négydimenziós tér-i бб - 
folytonosság" 

(Szózat a Pont-emberhez) 

A száz-szálú-mélységű  részigazsá-
gokból alkotott-született axióma 
nemcsak a versnek, de a költő  vi-
lág-felfogásának is lényege. Tudo-
mányos tömörséggel megfogalma-
zott, objektív kđzlések sora. Hajol-
junk közelebb. Pont, vonal, sík, tér, 
négydimenziós tér-idő-folytonosság 
— kizárólagosan hideg, fizikai-ma-
tematikai fogalmak, kimondottan 
negatív hangulati érték ű  kifejezé-
sek. Igy, egymás mellé rakva vesz-
tik merevségüket, tágul értelmi be-
fogadóképességük. Metaforikus je-
gyekkel ruházzuk fel őket (valami-
nek a megjelenési formájává válik 
a pont, tehát olyan mint ...), s 
miután tudatunkban átalakultak, 
önállósultak, egy szigorúan meg-
szerkesztett, több síkú költői képet 
alkotnak. A kép dinamizmusát, a 
belső  mozgást az igék elrendezése 
teremti meg. (Minden ige egy-egy 
megszemélyesítés is egyben.) Egy-
részt az „él" ige kihangsúlyozására 
(létezni-mozogni), másrészt a moz-
gáson belüli árnyalati különbségek 
jelölésére (mozog, száll, sűrül, re-
meg) gondolunk. 

A kezdő  sorokban megfogalmazott 
alaptételt bizonyítandó szándékkal 
épül a vers, fokról fokra haladva, 
szigorú logikai rend alapján. For-
májában és nyelvi kifejezésmódié-
ban a legteljesebb szabadságot tük-
rözi vissza. 

„Ma embere: 
PONT EMBER!" — a költб  

személyesen is megjelenik alkotásá-
ban. Meghatározott programmal 
rendelkezik, ennek Kifejtéséhez a 
közvetlen megszólítás szuggesztivi-
tására van szükség. A „cérna id ő -
eszmélés" radikális elvetésére, a 
nál-logika kenyértörésére" kerül 
sor, s annak a kimondására, mely 
immár új lépcsőfok a mondanivaló 
kifejtéséhez. 

„PONT — EMBER 
elavul.t61" 

Az így kimondott, felvetett gondo-
latok terjednek, újra bomlanak, 
mélységükben rétegez ődnek. A moz-
gás-központúság lényegbeli jegyek-
ben nyilvánul meg. A vers, altár 
a valóság, a sebesség, forgás, tér-
beliség törvényszerűségeire és ellen-
téteire épül. 

térben 
„A neutron és 

ddđb en 

Bonyolult egység a valóság. A fel-
vetett kérdés (Kinek van igaza?) 
semmiképpen sem a Kezd ő  axiómát 
érinti, de az egységet alkotó részek, 
erđvonalak útirányát kérd ő jelezi 
meg. Az egység-valóságon belüli 
tér-létben nincs abszolút igazság. A 
rengeteg irányba. különböz ő  sebes-
séggel haladó neutronok igaza kö-
zött dönteni nem kell, nem lehet, 
hisz: 

„Az igazságok spirál vonalak a 
térben 

s az élet vagy beléjük 
kanyarodik, — vagy sem." 

Sűrítve megfigye'éseinket: Sirató 
a kozmikus fogalmakban gondolko-
dó, élő  embert eleveníti meg exp-
resszív költőiséggel, de nem küls ő  
tulajdonságok alauián, a belső  tar-
talom-lényeg megértésére törekszik. 
A valóság, az elgépiesedett, elsze-
mélytelenedett világ magamagát 
teremti meg a versben, azzal, hogy 
bevonulnak és fn'wsz-erejüvé válnak 
azok a „költđ ietlen" fogalmak, 
melyek az adott környezetben már 
régen diktatórikus szerephez jutot-
tak az ember felett. 

Sirató verseiben a modern szellem 
újrafogalmazza az ember helyzetét, 
a valósághoz való viszonyunkat új 
perspektívából világítja meg. 

DANYI MAGDOLNA 

a %lelem 
tragikomé- 
~~1 
irÖA'i Istvá.r 

á' г acg Коmé`diák, 

4'l а  ј vető , Budapest, 1359. 

Eörsi István drámái az ember ki-
ismerésének vetületei. A kiismeré-
sen ezúttal els ősorban az ember er-
kölcsi, ember i magatartása értend ő . 
Ha nem írták volna már le minden 
humoristával kapcsolatban, nem 
Koptatták volna már el, akkor nyu-
godtan összegezhetném így is az 
Eörsi drámáiban lev ő  írói üzenetet: 
ilyenek vagytok ti, emberek. Mert 
valójában erről van szó ebben a 
három darabban. Az emberek fél-
nek, és ezért hazudnak, vagy java-
kat, történetesen lakást akarnak 
szerezni maguknak és ezért a gyil-
kosság gondol.atatól sem riadnak 
vissza, vagy vétkeznek a közerkölcs 
ellen, és ezért a közerkölcs, a rend 
a nyugalom, az igazság nevében 
büntetnek és hazudnak. Mindhárom 
színpadi mű  motorja önmagunk 
féltésére, leleplezésére kitalált ha-
zugság. Három külđnböző  szituáció-
ban bizonyítja Eđrsi, hogy a féle-
lem, ha eluralkodik rajtunk, nem 
ismer határokat: eláruljuk legjobb 
barátunkat, elárulunk mindenkit,  

csakhogy saját bőrünket megment-
sük. Hogy azonban a félelemb đl fa-
kadó árulás sem jelent biztos vé-
delmet, azt sem mulasztja el be-
bizonyítani az író. Míg azonban 
erre sor kerül, leleplez ődik — ismét 
egy közhely — görbetükörben mu-
tatkoznak meg az Eörsi-drámák 
„hősei". A megmentett város har-
madik felvonásának első  jelenete 
előtt olvassuk az alábbi írói inst-
rukciót: „az összhatás sohasem le-
het borzasztó, csak groteszk". Ez a 
színésznek, rendezőnek szánt utasí-
tás jellemzi Eörsi dráaírói szemlé-
letét, amely nyilván tapasztalatokon 
alapuló általános emberi világnézet 
drámában történđ  megnyilatkozása. 

Eörsi a „hősökül" választott figu-
rákkal, és ezeken keresztül egész 
emberi alapállásából következtetve 
tudja, ma tragédiát szinte lehetetlen 
írni, ma a tragikomikum, a komi-
kotragikum, a groteszk az uralkodó 
szemlélet drámában és az életben 
egyaránt. 

Ezenkívül pedig mást is igen jól 
tud Eđrsi. Nevezetesen azt, hogyan 
kell drámát, tragikomédiát írni. Is-
meri a receptet, amelyet ha össze-
vetünk a nagy drámai korokban szü-
letett művek sablonjával, azonnal 
szembetűnik, hogy napjainkban igen 
csak elvékonyodott a drámák me-
séje. Legtöbbször nem több egy ka-
barétréfánál, s a színpadi szerz ők 
mégis arra vállalkoznak, hogy két-
vagy háromfelvonásos darabbá da-
gasszák. A modern drámairodalom-
ról szólva, feltétlenül külön fejezet-
ben kellene tárgyalni az írói ügyes-
ség kérdését, ami ezúttal nem a 
rengeteg szál összefogásában, a vál-
tozatos cselekmény kialakításában, 
hanem elsősorban olyan ötletekben 
nyilvánul meg, amelyek variálva 
egy alapszituációt, megnövelik a 
mesemag teherbíró képességét és 
egy néhányperces jelenetb ől kétórás 
drámát eredményeznek. 

Hogy ez a szemfényvesztésnek is 
beillđ  míívelet ne keltse az unalom 
látszatát, határtalan írói ötletesség-
re, leleményességre, ügyességre van 
szükség. Eörsi — ezt már cikkeiben 
is bebizonyította —kevésb ől is tud 
színpadi művet kerekíteni. Ennek 
egyik titka nyilván, hogy jól is-
meri a modern dramaturgia szabá-
lyait. Ehhez társítja a magyar gya-
korlatot, hogy az esetleges nihiliz-
musba hajló groteszk kép mellett 
— és főleg után — az optimista 
kicsengésrő l sem szabad megfeled-
kezni. Noha, lehet, hogy emberi 
alapállásából következik mindez: 
„Mindazonáltal a tragikomédia sem 
nélkülözheti az optimizmust. Bizal-
mával fokozott mértékben fordul a 
nézőtér felé, azt reméli, hogy a 
borzongások és nevetések segítségé-
vel a közönség szétválasztja azt, ami 
a világot jelentő  deszkán és fő-
ként magában a világban olyan át-
tekinthetetlenül összebonyolódott. A 
rossz vagy felemás végletek között, 
a negativitás mozgásával szemben, 
a tragikomédia írója a néz őben 
akarja kialakítani a pozitív nólust: 
a tiltakozást és az önvádat." 

Déry Tibor О riáscsecsém ő  című  
művérбl írta Eđrsi: „ha már az em-
ber halál-kétségbeesett, legalább 
szórakoztatóan legyen az". Eörsi 
drámái pontosan ilyenek, szórakoz-
tatóan kétségbeesettek. Ennek oka 
talán az, hogy a „konszolidációk 
benzingđzös" levegője, korunk nyil-
ván sem a teljes optimizmust, sem 
a teljes kiábrándulást nem foglalja 
egyértelműen magába. 
GEROLD L&►  ZL6 

gyurl; о  
leninjéhez 
A napjainkban divatos, s joggal 

modernnek — mert ilyen, id đszerű  
életérzést fejez ki — is nevezhető  
dramaturgiában két drámaváltozat 
az uralkodó: az abszurd- és a do-
kumentumdráma. Ezek nemcsak do-
mináns irányzatok, hanem bár-
mennyire is hihetetlenül hangzik, 
módszer- és alapállásbeli kül đnbö-
zđségük ellenére, azonos szándékot 
fejeznek ki, szolgálnak, és végkö-
vetkeztetésükben is azonos ered-
ményre jutnak. Az egyik, az ab-
szurddráma a valós elemek értelem 
nélküli összekapcsolásával, a másik, 
a dokumentumdráma viszont éppen 
a valós elemek kényszer űségének 
kiemelésével igyekszik megvalósíta-
ni, érzékeltetni azt a lelki alapál-
lást, amely a múlt átélt történései-
nek, és a mindennapok társadalmi-
emberi helyzetének, gazdasági oszcil-
lációjának rezdüléseib đl formálódik 
maivá és bizonytalanná, korszerűvé 
és idegesítően megszokottá. Egysze-
ri sítve és konkretizálva ez azt je-
lenti, hogy Ionesco és Weiss, Be-
ekett és a Hidegvérrel Capotte-ja, 
Hochhuth és Pinter, Kipphardt és 
Rozewicz csak a megtett útban kü-
lönböznek, de ugyanoda igyekeznek 
és énnek is célba, s nem érdektelen 
itt még megemlíteni azt is — f őleg 
mert Gyurkó László Lenin-drámája, 
amely e sorok kiváltó alkalma, ezt 
is fontossá teszi hogy mindkét 
drámavariáns legközlebbi őse 
Brecht. 

Gyurkó László műve, a Fejezetek 
Leninről a dokumentum-dráma ka-
tegóriájába tartozik, de nemcsak 
közös vonásai vannak a műfajjal, 
hanem egyéni jegyei is. 

Gyurkó célja, ahogy Lenin, októ-
ber című  könyve — amely egy tő -
ből, egy anyagbál fakad a drámá-
val — függelékében fogalmazta 
meg: „nemcsak az ismertetés, ha-
nem az érzékeltetés is volt". Majd 
hozzáteszi: „nem érthet meg egy 
kort igazán az, aki nem érzi meg 
sajátos atmoszféráját, hangulatát". 
Tehát — Gorkij jellemzése ellenére, 
hogy "egyszerű  volt, semmi vezérit 
nem éreztem benne" is — Lenin-
ben egy igazi népvezért és vele 
együtt egy kort, történelmi és em-
beri szempontból talán a legna-
gyobb jelentđségű  kor emberarcát 
próbálta elénkállftani, érzékeltetni 
dokumentumdrámájában Gyurkó. 

Ot, interjújában említi, a modern 
drámában elsősorban az alapvetđ  
helyzetek érdeklik, „amelyeket ko-
runk szinte törvényszerűen kény-
szerít rá az emberekre". A doku-
mentumokból kirajzolódó lenini 
problematika, amelynek főbb vona-
lait Gyurkó felvázolja, talán a leg-
sajátosabban mai, emberi, maga-
tartásbeli relációkat jelöl, fémjelzi 
azt a bizonyos alapvet ő  emberi 
helyzetet. Ez az alapszituáció, mond-
ja Gyurkó, a „forradalmiság kér-
dése", amelyet ő  az emberi lét 
egyik alapkátegóriájának tart, s 
amely a Lenin-drámának, akár csak 
— más drámai eszközökkel — a 
Szerelmem, Elektrának is alapja, 
mozgatórugója. Egy forradalmi szi-
tuáció, kor, és a forradalom vezé-
rének találkozását egymásra találá- 

egyszerre 
van!" 
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sót mutatja be úgy, hogy az egyé-
niség, felismerve a kor sajátságait, 
végiggondolt, tudatos, de kissé ösz-
tönös forradalmisággal igyekszik 
medret ásni az eseményeknek, az 
újnak, amely Gyurkó számára, s 
tegyük hozzá az értelmiség számá-
ra a legeredendőbb emberi maga-
tartás, létezésforma. Nem történel-
mi drámát írt, ahogy Lenin könyve 
sem tđrténelmi regény, mert ezt 
hamisnak, művinek találja, s ezért 
nem is fejezheti ki íгóí, emberi hi-
tét. Dokumentum oratóriumot fr. 
Ez az „eléggé önkényes — s tegyük 
hozzá szokatlan — műfaji meghatá-
rozás" első  tagja a bizonyító való- 
ságra, míg a második tagja az em-
beri tiszteletadásra, áldozásra és a 
drámaírói módszerek — énekkarra, 
magánénekszólamra, és zenekarra 
írt — többszólamúságára utal. Dra-
maturgiai szempántból fontosabb a 
második tag, amely mintegy meg 
is határozza az elsőt. 

Gyurkó drámája, amely akárcsak 
a műfaj ismert, reprezentáns darab-
jai, levelek, napló- és jegyz őkönyv 
részletek, visszaemlékezések, sőt do-
kumentum filmkockák montázsa, 
épp az oratlrikus jegyek miatt el-
tér a tényirodalom megszokott for-
máitól, de letér arról a vonalról is, 
amelyen — ahogy a bevezet ő  so-
rokban említettem — más-más drá-
mai eszközđk alkalmazásával, a va-
lóság elemeinek külđnbözđ  felhasz-
nálásával, az abszurd- és dokumen-
tumdráma halad a közős cél felé. 
Gyurkó drámájában a modern élet-
érzés nem a valóságnak abszur-
dumba öltöztetett letargikus-neu-
raszténiás megnyilvánulásában, s 
nem is a tények kegyetlen, vádol-
va-bizonyító, glorifikált pucérságá-
ban, hanem egy életforma és gon-
dolkodásmodellben, egy semmivel 
sem megalkuvl forradalmi maga-
tartásban jut kifejezésre. Nem azt 
mutatja, hová jutunk, mivé leszünk, 
vagy már mivé lettünk, hanem azt, 
hogyan kell élni, hogy „az ember 
az lehessen, aki valójában: önma-
ga". (Nyilván ezért harcol könyvé-
ben is Gyurkó az anekdoták be-
mutatta kedélyes Lenin-portré ellen.) 
Dramaturgiai vonatkozásban a 

dráma a műfaj szabályait tartja be. 
Az írói munka a részletek kiválo-
gatása mellett ezeknek a drámaiság, 
a belső  feszültség lüktetésére törté-
nő  elrendezésében keresendő. A 
dokumentumdrámák szerkezete leg-
inkább a filmek. felépítéséhez ha-
sonlítható. Nagyon fontos szeren 
jut a vágásnak, mind a bulsđ  r *-
mus, mind pedig a gondolatiság 
szempontjából. 

Külđn figyelmet érdemel Gyurkó 
elképzelése, fiogy egy-egy „szerepet" 
ajánlatos tđbb szereplőre bontani, 
amit még fokoz is azzal, hogy .,nem 
szükséges Lenin szövegét férfiak, 
Krupszkajáét pedig nők mondiák", 
mert „a színen nem megszemélye-
sített emberek, hanem dokumentu-
mok szerepelnek". Hogy egy-egy 
színész vagy szfnészn đ  kinek a sze-
repét mondja, az attól függ, hogy 
a háttérben elhelyezett felnagyított 
képek kđzül melyik mellett áll. 
Ezek a fényképek. a feliratos táb-
lákkal, a fényhatásokkal együtt a 
műfaj szükséges kellékei, effektusai 
közé tartoznak. S a beiktatott nar-
rátorral a brechti színpadot idézi 
emlékezetünkbe. Brecht nevé-
nek említése nemcsak véletlen —
Leninrđl írt versével feiezđdik be 
Ugyanis Gyurkó drámája —. de tđhb 
mint a dokumentumok logikus köm-
tđi megnyilatkozása; figyelmeztetés 
is a rendezőnek: a Fejezetek Le-
ninről brechti előadástípust, stílust 
tételez fel. 

Gyurkó László Lenin d гá-
má,pát mellékletünkben 
közöljük. 
GEROLD LАSZL6 

változatok 
több 
közbelyre 
• 
Eörsi isfván: Változatok 
egy közhelyre, Magvető , 
Budapest, 1968. 

Igen kevés az egy tömbbál ko-
vácsolt, szilárd kđrvonalakkal fel-
rajzolható költészet, és nem is vár- 
hatjuk e1 a költőktől, hogy meteo-
ri íveléssel érjék el költészetük 
csúcsait. A természetes fejl ődés 
majd minden esetben nyomon kö-
vethető  és indokolt. Sőt, a költészet 
labirintusát vizsgáló kritikus csak 
hálás lehet azért, ha a k đltđ  lehe-
tővé teszi számára az eredők átte-
kintését, nem zárkázva el a nyil-
vánvaló eredmények barikádjai mö-
gé. Mert a jól megkomponált kötet 
nem rendukálható a már esztétikai 
ínyenckedésbe átcsapó min đségi sze-
lekcióra, és küldetése sem lehet, 
csak a klasszis versek prezentálása. 
De tévedés ne essék, ez még nem 
jelenti azt, hogy a minđségi szelek-
ció háttérbe szorul, és automatiku-
san az alkotói fejlődés vagy bo-
lyongás rajzának függvényévé vá-
lik; csupán a szükségszerű  arányok 
érvényesülését várjuk el egy-egy 
kötettől és ezzel már utaltunk arra 
is, hogy a kritikai válogatás hiánya 
a teljesség igényét meghaladva, köl-
tői szertelenségbe fullad. 
Eörsi Valtozatok egy közhelyre 

című  kötetét a szertelenség jellemzi 
elsősorban. Sok az érdektelen és a 
kötetbe érdemtelenül bekeriilt vers, 
sőt a fenti megállapítás, még egy-
két teljes ciklusra (Orgonasípok, 
Egymás mellett) is kiterjed. Nyil-
ván ezzel magyarázható, hogy hi-
ányérzetet kelt Eörsi kötete az ol-
vasóban, és hogy ennek a hiány-
érzetnek a ki nem használt lehet ő-
ségek a központi kútfői. Mert a 
Változatok egy közhelyre versei 
ugyanakkor azt is megmutatják és 
bizonyítják, hogy Eörsi kđltészeté-
nek határai jóval messzebbre ter-
jednek ki, mint az a többségükben 
átlagos vagy átlagon aluli verscso-
portok jekik. Ezek a kđnnyebb, 
szűk medrű , többnyire üres axió-
mákra ép1116, vagy erőltetett, a leg-
több esetben felszínes gondolatiság-
gal lezáruló, a rímek zakatolásáig 
is eljutó verses szđvegek, még a pa-
tetikus érzelmi kiömlés is, az oly-
kori pátoszos hangvétel ellenére, 
idegen gyakorlatok maradnak; a 
versformában gondolkodó rutinos 
futamai. A leggyakoribb kifejezési 
technika a kettős tartalom, a vers-
be foglalt konkrét kép vagy moz-
zanat és a belőle következő  általá-
nosabb, filozofikusnak szánt üzenet: 

Ezerfele szálinak a kis 
szellőben a filrge nyomok —
talpadra nyomtalan is 
emiékszik a szürke homok 

(A homok és a szél) 

Ez az üzenet azonban, az imént 
már felsorolt fogyatékosságok k đvet-
keztében, nem válhat és nem is 
válik szuggesztív élménnyé, érdeme 
csak annyi, hogy benne tisztelhet-
jiik az Eörsi-líra ritka csúcsainak 
az alappilléreit; egy széles területet 
befedő  salaktenger, melyre szét-
szórt, karcsú acéltornyokat épített 
a költő . 

Mert, ha a kötet csak elenyész ő  
hányadát képezők is a figyelemre 
méltó lírai kiteljesülések, a Válto-
zatok egy közhelyre-ben kitapint-
ható Eörsi költészetének egy neme-
sebb és értékesebb vonulata. Ha a 
versritmus beszűkült, monoton csör-
gése és csurgása, valamint a gyö-
kértelen axiómák, a közhelyszer ű  
ellentétpárok és az elvetélt szim-
bolikus tartalmi tendenciák jellem-
zik Eörsi salak-kőltészetét, akkor 
ezek elmosódása, kiveszése, új mi-
nőségbe való átcsapása lesz a lírai 
értékek megvalósulási eszköze. A 
vers elsősorban dimenzióiban nyer, 
elmélyül és kiszélesül, melynek kö-
vetkeztében a tartalom plusz tar-
talom természetes kett őségbe olvad, 
átmeneti kategóriát képezve a konk- 

e 
rét valóságkép és a diktatórikus 
alkotói fantázia határán (A híd), a 
külső  ritmus zakatolását viszont. 
ugyanakkor a belső  áramlás és a 
spontán ágadás teszi melodikussá 
(Ballada), hogy önállósul a vers és 
a költő  már nyugodtan elmetszheti 
az életben tartáshoz szükséges köl-
dökzsinórt. 

Az ilyen sikerültebb költ ői fel-
villanások azonban ritkák, és any-
nyira szétszórtak a kötetben, hogy 
az olvasó csekély értékű  jutalom-
nak érzi a líra-oázisokat, a vers-
sivatagba int fáradságához mérten, 
s így végül még a valóságos, kis 
költői remeklések mint az Egy 
ötvenéves vita zárszava is, csak a 
hiányérzetet erősítik. Mindent ösz-
szegezve, sok, túl sok bosszantó és 
érzékeket elfásító barikádot állított 
a költő  csekélyszámú értékei köré. 

PODOLSZKI J6ZSEF 

az álom és 
valóvá ;a. 

Mate Ganza : Opustošenja, 
Razlog Könyvtár, 
Zagreb, 1968. 

Mate Ganza is ahhoz a nemze-
dékhez tartozik, amelynek felnövése 
és eszmélkedése társadalmunk fej-
lődésének vonalával esik egybe. 
Ezért nem véletlen, hogy a „Kako 
da živim kad sam ve ć  živio san o 
životu" gondolata határozza meg 
harmadik verseskötetének élmény-
anyagát, jelezve azt a két pólust, 
mely az álmot és annak valóságát 
testesíti meg. 

Nem agresszív, a vers világán 
túlmutató e költészet nonkonfor-
mizmusa, inkább annak mélabús tu-
data határozza meg, hogy az álmok, 
az ígért lehetőségek kihasználatla-
nul maradtak: a bizonytalanságból 
fakadó rettegés képezi verseinek 
alaptónusát. Ezek szerint, a gyakran  

megjelenő  vegetáció és halál motí-
vuma az egykor feltételezett igazi 
élete, ellentétének, a jelennek a 
metaforája, eredeti biológiai jelen-
tésében alig jelenik meg /„ I tako 
žive mnogi /Kao ostatak bitke bez 
poraza i poblde /Spavač  koji je 
san zamijenio smrču"/. Az ígéret 
valósága nem egyoldalúan, nem 
feketévé kiteljesülten hódít teret 
Mate Ganza kđltészetében. A ver-
seiben adott személytelen érzelmi 
állapotok inkább a talajtalanság, a 
bizonytalanság, a sehova-sem-tarto-
zás kifejezői. E költészet, az emlí-
tett két pólus között feszülve, je-
lenünk meghatározására törekszik. 
Filozófiai megalapozottságot nem 
villant meg, hiszen csak az a tudat 
és érzelmi állapot képezi egyetlen 
tapasztalatát, amelyet a fönt idézett 
sorokban fogalmazott meg. 

Mate Ganza kđltészetében a tár-
sadalmi összefüggések határozzák 
meg a létet, aminek olyan messze-
hatóak a következményei, hogy 
még szerelmi kđltészetében is meg-
találjuk a külső  tényezők determi-
náló erejét. E költészetet meghatá-
rozó szabadság paradoxona annyira 
intenzív, hogy a szerelem — témát 
és nem tárgyat képezve — nem 
mint érzés, hanem mint fogalom 
jelenik meg benne. Míg a létet, 
annak abszurditását boncoló költe-
ményei közvetlenül általánosító cél-
zatúak, addig a szerelem arra bi-
zonyul megfelelő  ürügynek, hogy a 
szabadság felemás voltából szárma-
zó ellentmondásokat szemléltesse 
/„Moja drags /Mi pripadamo samo 
vještini življenja /Mi njegujemo 
samo naviku i umječe"/. Ennek az 
elégedetlenségnek nem (vagy nem-
csak) az ígéretben való csalódás az 
indítéka, hanem inkább a lét lát-
hatatlan, ellentmondásos gyökerei-
nek felismerésére törekvő, nonkon-
formista idealizmus, mely kétkedve 
néz a jelenségek szépet mutató fel-
színére. A maximális igényeknek 
viszont a kielégítetlenség a járulé-
ka !„Mo.ia drags !Ni u ljubavi mi 
nismo ništa drugo /Do njena ne-
umjerena usta", „Moja draga /Na-
še sree ne osvaja više od vlastite 
sreće"/. A szerelem csak valahol a 
mélyben, latensen és megfogalmaz-
hatatlanul létezik, az ember és em-
ber közötti kapcsolat lehetetlen, 
mert nem függetlenülhet bizonyos 
normáktól (.,Težina primanja jed-
aska težini davanja"). 

Van e a költészetnek egy metafo-
rikusabb, látszólag Kevésbé gondo-
lati rétege is, amely azonban sajá-
tos stilisztikai megoldásaival, egy-
mást kizáró fogalmak összekapcso-
lásával, állandó paradoxonokkal ér-
zékelteti azt az élménykört, amelyet 
föntebb említettünk /..Potresno je 
srodnost biiede i sre će /Božansko 
lice u lešu kad se smiješi"/. 

A költő  alapállásának megneve-
zésére talán a forgalomban levő  
értékekben való kételkedése a leg-
megfelelőbb kifejezés. E költészet, 
mely szkepszisében a nihillel is ka-
cérkodik, néha önmaga ellen fordul. 
I.  .Ne nagoni li život u laž pjesmu( 
/Pjesm ті  koja uvečava riječi a se-
be ubija"/. 

Mate Ganza költészetének pers-
pektívája önmaga belterületében 
rejlik. Elsősorban a tömörítés, a 
fogalmi körülírás szűkítése képez-
heti legfontosabb feladatát. 

VAJDA GÁBOR 
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A költészet oélja, az adott dolgok kép-
szerű  vetülete alapján vonni le tapaszta-
latokat, olyan elvont következtetésekre 
jutni, amelyek .más módszerrel elérhetet-
lenek — de mondhatjuk-e a költészetre, 
hogy módszer ? Nini módszer, mert nem 
tudomány; maga is pusztán a jelenségek 
része, a szubjektum által kihasított sáv 
a valóságból . Az alany költészetével hat 
más alanyokra ,, vagy éppen, feltételezet-
ten, helyettük is szól: a hatás így kollek-
tív árányú . A költészet célja .tehát, a meg-
szerzett tapasztalatokat hatásra vádtani, 
miközben eszköze a szó — amely önma-
gában semleges , és csak a vers szerkeze-
tében teljesedik ki — a valóságba épül 
a maga egészében, vagyis szerepet kap. 

A neves költő , Paul Celan , így indít-
ja egyik közismert versét a Psalm (Zsol-
tár) címűt: 

Niemand knetet uns wieder aus Erde und 
Lehm 

(Senki sem gyúr bennünket újra agyag- 
ból és földbő l) 

Első  látszatra, az idézett verssor a bib-
liai teremtésmondához kapcsolódik , vagyis 
annak negatív képe. A földb ől vett em-
ber halálra van  ítélve, tudatában él tu-
lajdon fonmátlanságanak víziója , vagyis 
a teremtés előtti egyetlen elképzelhet ő  
képlet . Mivel kénytelen a formátlanságba 
visszatérni , és nem ölthet újabb formát, 
levonja belőle a tragikus következtetést. 

Am, a vers célja , végső  soron , mégsem 
lehet ez. Nem elégedhetünk meg a költ ő  
szenvtelen .közlésével; az eredeti vers els ő  
szavát  be  is helyettesíthetjük valami —
számunkra többet jelent ő  vagy ígérő  —
fogalommal , akár Isten fogalmival is. 
Egyetlen szónak sincs különösebb nyoma-
téka, nyugodtan rámondhatom, hogy a 
fenti idézet paradoxon és költészeti köz-
hely. 
Ha azonban a verset tovabb olvasom, 

az egyes szavak új funkciót kapnak, a 
közlés kiegészül , és a vers, vagyis a vers 
idézett egy sorának bennem kiváltott ha-
tasa niбdosul , és a harmadik sornál gyö-
keresen megváltozik , a kilátástalanság 
érzetéig fokozódik , ha az itt következ ő  
részt helyesen olvasom , ha a szavak kü-
lön-külön jelentésétől eltekintek. 

Tehát: 

Niemand uns knetet wieder aus Erde und 
Lehm, 

niemand bespricht unsern Staub. 
Niemand. 
(Senki sem gyúr bennünket újra földből 

és agyagból, 
senki sem olvas rá porainkra. 
Senki.) 

Ez a verstöredék , a benne pontosan há-
romszor előforduló fogalmat, kategoriku-
san elhatárolja a többit ől , de külön meg 
nem magyarázza , az azonosítás lehet ősé-
gét függőbeл  hagyja, nem él vele, bár 
nem is utasítja vissza, de mint kérdés 
éppúgy jelen van , mint magában az els ő  
sorban. A helyzet annyiban változott, 
hogy a hangsúly ezentúl az első  szón van. 

Mert ki — .vagy mii ez a Senki? 
Az embert , a világ emberét ez a kér-

dés csak a fenti formában érdekli, eset-
let úgy módosítva , hogy mi a tulajdon-
sága ennek a Senkinek , ami már magá-
ban véve is a fogalom — a Valaki — taga-
dása? Hiányt akar-e valóban  is  ez a jel, 
illetve szó-jel kifejezni ? A kézenfekvő  
válasz az lenne, ha .hinnénk a költőnek, 
és aszót is , meg az általa kifejezett fo-
galmat is a maga értelmében vennénk, 
ahogy leirva áll. 

Csakhogy ezt a lehet őséget , a követke-
ző  sorral, ,amellyel új szakaszt is nyit a 
versben, maga a szerz ő  ejti el, azzal, 
hogy a hatás kedvéért ámít bennünket: 

Gelobt seist du, Niemand. 
(Dicsértess, Senki.) 

Ezzel a vers fordulópontjához jutot-
tunk, .az eddigi negació, amely bizonyos  

éti.quette 

vers 
a 

világban 
-az 

ember 
a 

versben 

bra.sny© istván 

fogalomra vagy személyiségre (Senki) 
vonatkozott, most konkrét értelmet kap, 
de jelentésköre nem világos és egyoldalú 
is:  

Dicsértess , Senki. 

A versben ez az elemzéssel ;kifejezhet ő , 
félelmetes hatalom. A Senkinek, aki —
vagy .ami — tul •ajdonképpen a Semmi 
megtestesítője , világra hívott képlete, nem 
lehetnek tulajdonságai . Mi ennek a Sen-
kinek a hatáskörébe tartozunk, testes-
tül-lelkestül , mert a Semmi, mint ké-
sőbb a versben kiderül, mi vagyunk, vol-
tunk, maradunk. És mennyire ismerhet ő  
meg ez az ismeretlen? 

Ha az Ismeretlen benntin .k létezik. 
Tehát ki nem mutatható és -meg nem 

határozható jelenségekkel, .és főleg e je-
lenségek folyamataival ügyködik ez a 
költészet , miként az a továbbdakból lát-
szik is. 

Gelobt seist du, Niemand. — Így Paul 
Celan. 

Dier zulieb wollen 
wir blühn. 
(Kedvedre akarunk 
virágozni.) 

Szófogadó fiai vagyunk mi e hatalom-
nak, amivel teljes emberségünkkel, öntu-
datunkkal szembe kell szállnunk. És —
mi .tagadás — játekos alattvaló benyo-
mását keltjük. — Kedvedre akarunk vi-
rágozni! — Ilyet még nem mondott sen-
ki. W. H. Audin a költök eredetiségét au-
tad.daktizmusuknak tulajdonítja. A ha-
lállal szemben mindenki autodidakta, 
mondhatjuk erre. 

Az immár ötvenedik életevé sben járó 
buko ёnai Paul Celan, aki német nyelven 
ír és osztrák költőként Ismert, de Párizs-
ban él —ügyes költő , nagy művész. Mert 
az avantgarde irodalom, f őleg a líra, ma-
gas fokú találékonysá.got Igényel. A szó 
döntő  fontosságú a mondaton belül hang-
súlyozva, s őt a versen belül , aszó, mely 
többé nem játék vagy körülmény, hanem 
szemléletmád és kiválasztott néz őpont. 

Senki: kedvedre akarunk virágozni.. 
Ugyanakkor: 

Dir 
entgegen. 
(Veled 
szembe.) 

Itt értjük meg az embert, aki a versben 
lélegzik. Végig többes számban szól. Ed-
dig talán nem is vettük fantolóra a töb-
bes számot . Az ember, .tehát Mindenki, 
fölfelé törekszik, az ég felé, virágoznd! 
Magyar nyelven , egy vertikális töréssel 
hűségeseb :bek lehetnénk a költőhöz: 
El- 
lenedre. — Ez az ellentétpár a vers mag-
va. Kedvedre — ellenedre. A különféle 
viszonyok függőségében •létező  egziszten-
cia csak eképpen vélekedhet önmaga fe-
lől a Természet, a Teremtés nagy vege-
tációjába zárva. 

Elv. Nichts 
waren wir, sind wir, werden 
wir bleiben, blühend .. . 

Mit 
dim  Grief  fel seelenhell 
dem Staubfaden Himmelwüst... 
(Semmi 
voltunk, vagyunk, 
maradunk, virágozva .. . 

Lélek- 
tiszta bibénkkel, 
égsivár porzóinkkal...) 

Lázadás ez a költészet , vagy magában 
ez a vers? — Nem: megjelölés. Ú,gy is 
írhatom: dísz; még csak neme sincs — a 
fájdalom önmagát termékenyítd meg, és 
milyen szavakkal? 

der Krone rot 
von Purpurwort, das wir tauschten 
über o über 
dim Dorn. 

a bibor szótól 
vörös pártánkkal, amit 
a tövisről ó a tövisrő l 
váltottunk.) 

Nagy hibát vétenénk, ha a két motí-
vum alapjan, amelyek közé a költemény 
van feszítve, kísérelnénk meg bármilyen 
következtetést vagy tanulságot levonni. 

Ez a vers nem bibliamagyarázatnak 
készült. Az ember maganyosságáról szól, 
amint láttuk. Nem lehet lényeges az, ami 
ebből a versből vagy más versekből kö-
vetkezik, mert általában nem következ-
het belőle semmi: minden, mintegy ren-
delésre, benne van. 
Úgy zárhatnám e sorokat , hogy ezek 

korunk egyfajta — nálunk is honos köl-
tészetének és vilagszemléletének alapté-
telei. 
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interjú 

gyurkó 

lászlóval 

geroId 

1'іsZ1® 

- Hogyan jellemezné Gyurkó László 
irodalmi munkásságát, m űvészi hit- 
va1'iását, eddigi irodalmi-erkölcsi 
megnyilatkozásait? 
-- Ё dёk1&1б  emjb•efr  vagyok.  •Kritbtihkusaбaкa 
— к1е  baráta бan, liis — nem еgyszer vatetbélk 
a szeщemu e, hegy t golsaai  dk mim den 
érdekdJl.. іЅ  ez дуагг  iLs. A paliti kaík fuагд- 
olágliia .еlppúhgy fxrglalkom4at, ar>Iirnt а  szene- 
)idm1, а  vleatseдlemzás, mznnit az ifj'úsá ~g 
~a+dьіémáti, ha 'törtém,elem, m~itnt az еrnbetk 
lkapasd'lahbok :fararaádódása. Alighamlern ez 
a 1diе1élgí~el>еЛllепа  mdhá~áig myiđvánult 
щehg bban i s, hogy a líma kilvébelével 
mnntden znйfajbam mejg+pmábáfJbama lkidej гeznd 
magamvat: íalbam erelgémyt, eat, dхáiгnát, 
novellJáit, rflanulrcnálnylt,h зzaC'vegraflált, haaдg- 
јаtélkolt, krltlikált. 
Amt hltзzen, pályápmon alldkar ikövetkezett 
be jeldmltős válltorгáls, haanбkor hegyre hhaltá- 
ra zdttabban körvom ala,zóldoltt be.nnem az 
a perébilemaltika, mely ehglész életheanett 
s mбmidlen Yarгólta ímt írásomat meghaitároгza. 
1Mdnt embert, válltoma61anu1 érdekel a vi- 
lá(g szti¢vte anún дет  j elemiséfge; тvnit író, 
fé11' évtizede miár азак  ertrá1l !а  prgbLémá- 
rá11 tudok írnü. A hl.emdnцkönyv ugyaníugy 
ernől ѕz І, arn?¢Lt eiz ektma- іdmáma vagy 
kélt, mvég rnem pwb]Шká1t iszíavdamaborn. 
Ez  .a pxaьІematilka: a fomrada Пaкiihзá:g kér-  
dése. s  hadd tegyem mindjáalt hazzá, 
hegy fortradlalmitчágan én mláhšt, ,többet 
éт+tek, rrili,mit áltaflálbian  a  mindeшvapes szó- 
hasmnálat. A foa-radalm б ság, meeg~győződé- 
slean hszerkmit,  az  emberk Lé1t egylilk halap- 
1Đabegómiábha mely mvnd ~en perdk*ben, 
m3mdem goniddlakunkdban, re8lexüavkbern, 
дзеlе'kдedeftiimklbem. j.elen lehet, mehg+ny51- 
váhnulhat. Abban бв  bizonyos vagyok, hegy 
,napjaдпuk fоптадша ]anaisálga — az emberi kalp 
csola4tdkJbam vigyaní>.gp, тniaцt a rt.áalgaidalmi. 
kémdésekben — rallálpvlétően különbёzlĐk 
a fofrraldalmiisáfg +eddigi, ltöibb évazáza сlos 
— vagy 'éлreznedes? — madelljétől. EzJt 
a v ennek dkalit, aneg- 
nyiiltvánulálзaf't, mimidennapi nvegbelstesülé- 
sét prábálem megérteni smeg "ettdltтni, 
rnel~smentn séhb гázo]mi. 
- A SZERELM:EM, E.LEKTR!►T, szereti 
művei közül a legjobban, mondta 
egy 3nterjúban; egy lengyel kritikus 
szerint , Elektrája az abszo'1út erköl- 
osiség megszemélyesítője, Oresztész 
viszont a јотап  kompromisszumot 
képviseli. Ha elfogadja ezt a m~ nősí- 
tést, miért tartja је1'lemzőnek ezt a 
kétféle erkölcsi alapállást korunk- 
ra?  

— Ezze1 га  ¢гi7rv&síгtéslзel Іgy п )ет  httzddk 
egyetéмtemi. Illetve: а  кlamab mem errđl 
szód. A Sze%'el7ne7n, Elektra nem az err- 
kö1os és a politika konflliktu,sált ábr~dlja; 
е¢ a Ikomftlkiktus hergyébkéavt sem hkorttrilk 
jé7lmnrгője, évemrddhes jeilensé~g. тmagédi 
áhrnban ,solklktal ihnkálbb az ilgazsáhg rnelg- 
иalásuUásáfnalk mdgvhalásíltálsának últj гaiht 
hkшtaltom. Nagy Фévеdés volt amt hképz ёІіnti, 
hegy haz alđ.gágot еléig feцiisцneгayi, +a meg- 
valásíhtáls hsđLnte тхаТ  magáltófl јот . Az 
е]miú7ht fé1 éиszáhzаd ttanu]LSágak iszámemma 
е 1Рр  ,a~t blzonyítjálk, hegy haz igazság me ~g- 
vahLásтtáеa sok'ка11 п>ehemefbb folyamaht, 
m5mlt haz igaizság гncgihsmeráse. 
-  Miért kell ennek megmutatásához 
a görög korba, mitológiába vissza-
fordulni?  S miért tartja fontosnak 
(szükségesnek?) az ilyen „áttételes- 
séget", és mennyire  van ez előnyérв  
vagy hátrányára egy-egy irodalmi 
műnek, konkrétan drámának? 

Az Elektra-mí-tols¢ azéMt. feg]оШка~нанја  év-  
еггекlек  о bа  az гrókat,  mitt  az Eldktra- 
рmaъ1mnatihka ¢rainldmvá бg mehgкfJdhataltllan. 
lEldktra лzgyamбr,s ha атеуаШкии 'asra képtelen, 
a mvagla esmnéпayekélatt mimldemt föláldazó 
ember.  Ez~t гa mggtszáШlatltságat ikülönböző  
kormok és ikiidlönlböző  írák Ikülömhböz'dképp 
éxttékd11ték; mivel korumlkban is jelentőhs 
proы  ékrvámhalk énzemy 'én цs wдemetten 
volna elrnan+daavk véNeményeanet. 
Аппи  a kérdéts máisddik feléft dlileti: nem 
hhnudorn, hagy ásltahlá,bam fo+nitas vagy iaziilk- 
séges-е  az ,;áttételeзsélg", s  aat  sem  'tu- 
darn,  bogy áltaШábam; dlLőmyére vra/gy hált- 

rányárta van-e egy díгаd аЈавi műnek. 
Abban viszont bizonуds vagyok, egy nap-
jaimkban a naltumáll Іis ábrázoláis mindemtféle 
válEfaja idhejéitmiúlt jlelenség minden miVё-
szёUј  ágiban. Idejfétmúit, ment a fei]szvnen 
mariad, s sб  Wtelen korunk valáеálgo pneb-
létmáliina(k mélyére haltani, méllydhb össze-
fi ggéseі t föl1tárni. 
- Sokan napjaink uralkodó drámai 
műfajának a tragikomédiát tartják, 
a SZERELMEM, ELEKTRA megjelölé-
se szerint tragédia. 
Lehet-e ma tragédiát írni? 

— Viltath'altadlan, hggy a ,tragikomédia —
vagy a gndtesmk — napj adtuk egyik .ural-
Коdó sziapadi műfajia. Az  ember,  elld 
nagyon hsokat mehgélt, ha tragédhLáil іnјek 
a fюnб1 јб t iás lált~jia, másіpddiig (korunk 
embere nagyom sokat m~g&t. Ennek elle-
nére sem hisеem, hogy a іöralgtéldia idejét 
mu ta voilna. Hisz a tragédia nem műfaj, 
hanem agy vlil!á+gszemiélet te гméke. Azé 
a szeanléLeté, melly blisz bizonyos iggaz-
sáhgdldb'an, emberi magai 
eхikölosd ka>tegómiálkbe —behált tragikus-
nak él i, bra azok elbuknak vagy ebkе r-
csasulmalk. 
- Egyik kitikusa épp a SZEREMEM, 
ELEKTRA kapcsán tartja fontosnak 
elmondani: „A filozófia, az elvont 
gondolat kiszorítja az embert, a 
cselekvő, drámai embert színpad-
jainkról". Helyes-e ez az észrevétel, 
s ha igen, mennyiben káros vagy jo-
gos ez az írói gyakorlat? 
— Nem ttudom ,orvit nevez a kd нt kus „dvсhmlt 
gondolatnitik". Attól taaitok fazonban, hagy 
ízlését, i téletét a¢ . a еmemнЈЈédet hatá го zza 
meg, mely 'a „tét еLdmám áft", a „tételre-
gényt" száнл  ttui az irodtaIomilból, mint 
iroddilmon ldvíiiii jelenaélgeit. S mtelty nem 
hajlandó ésszz+evеmmd, hogy — ]agalábils 
Dasztogevsitildj ólta — azok a műveik agyre 
ikálbb a husza+dik századi imodlaloan egyik 
főálrarniattává vál]{bak. 
Ugyanasak nem tudom, mit nevez a kxii-
tiku „cselldkvő, drámađ  emberndk". De 
ha igaz leenne a gyaní гтn, hogy az ibseni 
Lélekábrázalást kárt sz бјnnom napjaink 
d~tátnaб;rddalmán, akkor csak egyetnem-
éattésendt tudom kilfejeani. A modorín 
dmánna más úton jár. 6 +ezen belül én 'is 
nlás utalt Ikesek: az elgyeis enbi i-
dholóigkajánál, leilld pбkhálláreavdѕze énéi 
sokkal jobbam érdekelnek azok az alap-
vető  helyzetek, melyeket karunk azintte 
töгv nyszeaLїem kényzелцt má az emberek-
re. ls me1yeík nagyjábáL hasonló reagálá-
sokat vallbanak ki a msgyjból kihasonló 
emberttíipwsdkdból. 
- Leninröl írt könyvet - történelmi 
esszét -, elđtte megjelent egy köte-
te, amsly irodalmi kritikák mellett 
esszéket tartalmaz az életformázói 
meg szociográfiai írásokat, egy in-
terjúban színházalapítási tervekrő l 
beszélt, s elmondta, hogy a magyar 
színpadon nem tudnak polgárjogot 
nyerni a szabálytalan m ű fajú, töb-
bek kđzđtt a dokumentum drámák. 
Mi a véleménye a tényirodalomról, 
amelyet - művei alapján mondhat-
juk - szintén m űvel? 

— Hogy agy mű  mЕgfirásáchaz ténytik, 
valósrágas é]inénydk, a fianitázia vagy ellmé-
letk гtélteWk adnak diapet, az legfeljebb 
mádszeribaюd, ilkotátslélektand s гdempomsdból 
dödtő. De ha kiжönböző  nemzetek irodalma 
egyidőbien rtenniel ki egyfonna — haddg 
szdkatlan — rвádszerrei kélszшlt гaШkdtáso-
kast, fiamnak nyiilvánvaláan mélyebb oka 
van. Megmondom ősaltén, mledknб  
nem tudtam magaurak e f оgaldhaibó ma-
gyamáaalUoht adni, int hozta hétre szene 
a vilálggon s мagyarenszáhgon ifis a „tény-
irodalmalt", a minden mvagyarágzafbat, me-
ly ét јеmam (k, erőlitet éttndk vagy z 6szЛle-
gesn'dk érzék. A јdllensбg azonban 
filgyelашгг  m;é tó — siaposalblban kellene 
gondolkozni rajta. 
- Színházalapítási tervét említettem; 
véleménye szerint, milyen szerepe, 
helye van s lehet ma a színháznak a 
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társadalomban , konkrétan Magyar- 
országon? 
— A színház lényeg• е  mrimdenkoa!ban a iszд- 
néis•г  és a közönsé~g lközö~ai közvetlen 
kapasolat volt, !а  „t  kёује]јѕ g"'  anelynelk 
katarktökws !ereje f,elbeesü]heltetlen. Ezémt 
is tantdk íl иibálsn!aIk mtinldlar г  olyan tördk- 
vúst, m!ály meгtev váШalszfaLat етеl sггín- 
p!a!d +és 'közönség körzé.. >вz első-, má sad- 
éls harsгvadso!г1b!an narn fornvali, szinpad- 
teohnikai, hran ет  isz,emléleti lkérdús. A 
szímlhаг  иттер .  De  nem оlуат  IkispoClg.á!ri 
űnnep, iaпnikar +az  emlberelk iszé!pen fel- 
öltözve .elvonu]та!k ra  színháizba, hogy ott 
]~ikaposolád(jiamalk a hétköznapdkból, ha- 
лЈепг  az &zeilrneiIc, a +gondolaltolk, arг  
indulatok iimnepe, ahol a közönség — és 
nesn !a nézők! —:az írott szöveg és az 
edeven szis гésmelk segíbségéиell !eljurtnak 
a ka!tarzisig, иagyis iaz élet érzelmi-gondo- 
1attli megéп~téséig. 
- Vajon a mai magyar drámairoda- 
lom és színjátszás maradéktalanul 
látja  ii a színház társadalmi szere- 
pét? Ha nem , hol a hiba, a színhá- 
zakban -e vagy az írókban? Mely 
megnyilvánulások tettek eleget - 
konkrétan - a színház és a dráma- 
irodalom e sajátos, mai küldetésé- 
nek? 

— Ii!ogy a rnlagyar dr агоdа1о 	ii- 
az irólk valgy a szúnházak 

a felelősek — ez a vlilta Ia аі kё t olyan 
régi, ¢rvint a• tyúlk иаgy а  itajá!s +elsőbbsúgélt 
baglačló néu dtek. Mert  hogy világsziavtű , 
lírá!nkhoz vagy aikáa' 'kisprázálnikhoz hasom- 
1í+tható magyar dr х dаіъогn пд¢гсв  és 
snem is volt  soha, iazt nagyan nёhéz 
lenne vf'iltaltn. 

n  elbІben +a vitálbian dĐÚtségtelегül írópá!rti 
vagyolk —  nem an~5te!rsggercn, hanem p- 
pen !a sгínlháмг  jielenitősúgéndk védelméJben. 
Hi1sz, anililyen vaitatlan,  hogy igazán 
j+elQm гtőls magyar d airodalom sosem 
voA1t, olyan vfitabha'satlan +az  ti1s, hagy 
a magyair isroldalom td1e van potenciáCls 
drálm агмо  Itdheits%efkkel, іakіІ tбІ  a !szín- 
házi :é1e1t hiálnya n шlaltt nem lett drámairó. 
Az él1etbem soha szбtnpa!ddt nem 'kaporht 
Madáich ііге  a 1egkbaszi,kwsalbb реlда, de 
р 'еlдáиl a !hwszaldilk számaidban is s~i!гvte 
vaЛlaгrrnannyd j.elen зtőls magylatr író , :Kmшdy- 
tá1 KJariintVhylg, Móricztól !B:abiiltsig, Adytál 
Kosztolányii!g és Тersánszkyфg é!rlelteze!tt 
vagy ka.cémkadoltt a dмálmaírással. iS a 
fenпmaradt lkísúгll!etekb$1 •az ds туцlиат - 
иа1о, hegy fisokkal nagyobb drámairói fe- 
hе1t5é1g!ge1, mdnt eizdk, akik elődi.ik :a szín-
padot +гlfoglaltálk. Mert +a magyar dráma- 
irodialom тéгilege Фényegében min!dmálig 
1V1io1m!á1r ђеrenc és Lenigyel Menyhé!rt, 
vagyps egy valában villtá(g,színиonalon aie!vő  
ьulváir ~ilráцnahmoldalo¢n. Amlim elk az dk5t 
nem tuldom má гsban Sátni, mh!nthdgy .a  ma-
gyar zfnhzk mindig ezt a lkommersz 
dmá¢n!a'ilno!da;Lmat iiigényelitek, favarizáIlltáfk, 
téamLélkenyí+úelbtélk. Az  igazi ír'ak pedig 
to!v:ábbra is  verselt vagy мegényt írtaik 
—  v!agyils olyam műveleit, melyekhez 
nlem volllt isziik~g a !színház kёјzvdtí!tő  
szerepélre. 
Dzémt mondttam, hagy mlimidez!t  a  azfnh4z 
idbenftősggéndk védelssiéлe  sorolom fel. :Az 
írá'kait nagyan'vs osak :a szín!ház !tudja ig!агат  
дмат aí!ráhмa i!n!spirá1linl; !az olyan színház, 
mel!v szellemiségével vonz гёs о!sztönöz. 
l3gyé(bkénit hadd tegyem hazzá: •arz dlmúlt 
nékiálny évbem föbb jelen!télkeny dráinva 
sziilelteltt мa4gyaromsriálgon, rritnf az el őző  
évtiizede!kben. Mivel lomQ гéltumokat kér: 
еФSово !г'ban П1уéв  Keayencére, Wеöтes 
Octopusára, ösikér гy i?istikéjére, Gsuiika 
Bálanyd'iára, F,ö2'sp Sirkő  és ka:kaóiáпta, 
Sáinlba Éjszaká,j!ára gondoldk. Nesn túlzáis, 
ha  az!t mondom, bogy  lаІ  і hа  nem 
volt  e(Wkora lehetűsбr a magyar dráma- 
iroda^lom  in  gzilёtбsбге , mím!t m!alpjaimik- 
ban. 
- Milyen profilt szánt színházának, s 
miben kiYlönbözik majd a többi  ma-
gyar színháztő l? 
— Minden !színhálz prdfiljált három té- 
nyeaő  !szabda m eg: hegy kinek játslliik, 
hegy  mit jáltiszilk, s hogy  hogyan jáltszik. 
E három !közül !i1s  az  elsőt tartom  a leg- 

fontosabbnak, mivel a (közönség elve de-
tегminálja ;a míúsontervet, s ezáltal a szín-
játszás f ггniбflt is. 
A Hwszomö!tödiК  •Színház abban +különbö-
zilk majd miniden niáls magyar іizіnћбztбl, 
hogy .eleve szem alkar .a (közönség snim!den 
rétegéhe épvte!nd. Mi kizárólag a p!rggresz-
sziv, a művészetbem fiaz öndszmélést kereső  
közönségnelk гаахщ k szánházat estinálni, 
s jelőre ffigy ealetfink i mndenikit, hagy 
alki iszínhzban nem ezt Ikere ~i, me jöjijön 
hozzánk. Ugyanilyen alapvető  célkit"u!zé-
sünk az is, hogy еlsősonban a mai magyar 
dráma múhelye legyiinik, m бgpedig azé 
az е]IköІtdћеzett drámai г  dallldmé, mely 
éledi k leghúsbavá!gább (kérdéseire (keresd 
a felllelelet. Nem vltolsásos!ban pedig, ott-
hona oĐarusuk lenni minden olyan rende-
ző!iaszínési ikiséáüe!tn'ek, mely !a szí пilhá!z 
„ünnepi", !tdhált közvetlen, nagy еrővel 
ható 'jelleignelk fi valáaúltáslána tör. 
- Kitő l függ ennek megvalósítása? 
-' Тбliink, a iszí!nház kolldktívájától: szí-
nészelletői, rendező!ktől, íráktáfl. 
- Hogy áll, meddig jutott a Huszon-
ötödik Színház terve? 
— Remélem, mfгe ezek a sorok megjdl!en-
ndk, snegitаіttottulk az іенsб  bemutatóit. 
- Milyen darabokat kíván játszani? 
— Az első  évadra három kész darabunk 
van: Némelth László Gyász cinű  aеgбnуё-
bбli kбsziilt pantomimilkus monodr'nla, 
đмΡkény Macskajáték című  színműve s a 
magam íтj +drámája, Az egész élet. 
- Lesz-e dráma a Lenin -anyagból, s 
miben különbözik ez a könyvben 
megjelent változattól? Miért nem ir-
nak manapság több drámát Lenin-
ről? 
— Dráma a Lenin,anyaгgihól létt, nem pe-
dig a könyvđl. Eléggé ömkényies műfaji 
meghlattá!rozálsa: ddkwmentwm-arató гium. 
A könyvitől abban  in  különbözik, bogy 
nem a lenin;i 'életmű  +egyik pе  бdusáról 
szól, hanem igy  fejezetre borulva pró-
tчálja felvázo]n +a lentin pгgblem!a!tika fő-
vonalait. 

Hogy miért nem íniak manaps бg több 
drámát Len iгхбl, azt nem tudom m+eg-
mondani, de nagyon örülбk ennek. A „rtör-
tán!elmd drámát" — a+káresak a „ történel-
mi regényt" — fabál vaslkariká!nalk :tartom. 
A magam o.rató мΡiіі na esem Lenvnr ől, ha-
nem, újra hangsúlyozonn, a lenini prob-
lematikáról szól. 
- Nem gondolja-e, hogy a forradal-
mi etika , amelyről szó van Lenin-
könyvében , problematikájának kiik-
tatása a szocializmus elméletéb ő l 
összefüggésben van a mozgalom Le-
nin halála utáni eltorzulásaival? 

Nem hiszem, hegy a „sztaltinzmusnalk" 
vagy „szermélyi kultusznak" elevezett 
ddőzakban kи; ktattátk volna .az eltílkát 
a szocializmus е]лiб] l Кé бl. sokkad inkább 
ernól van szó, hogy itúte1esen fogalmazott, 
de még inkább a mindennapos gyakor1al-
ban :alkalllmaгoitt егkölesi nenmarendszer 
sokban hibás volt. 
A to¢rzulásak !alapját іеgуёъКбnt nem az 
etikában, hanem a politikában keUl keres-
ii . A Iiie!nбm lidőszakban a szovjdt-politika 
— ninden kiiseib!b-nagyobb hibá ij a, téveidé-
se mellett fs — azért volt :alapvetően 
forradalmi, ment az ételt minden +teriile-
tén új utakat Ikeresdtt, újat +alka!nt hozni: 
a forradalom a ¢légi Orasza гц+zág tagadásá-
ból) szüldtett is egy új :иilág vtilziójiáért 
harcdllt. A sztálini peniódvaban viszont 
nagyon sokszor .a könnyebb utat váll!asz-
tották, s esigеdték eluralkodni a régi 
Oroszország isaellemét és gyalkoirlatá t ra 
formadalom fölörtt. 
- Mi az , amiről egy interjúban a leg-
szívesebben szeretne beszélni, s a 
feltett kérdések alapján nem volt rá 
módja? 

— Az íród munka szakadatlan ösi-interjú: 
az író egyfolytában faggatja önmag ?t. 
S a КövettјКező  und aяю4gуtѕ  az 
előző  f+alytаtásla; !azért írurlk, mert úgy 
ёnezziiik, bogy lúg von, amiit ieddIg nem 
tudtunk •ellmonda!nd. 
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SOÓS јÓZSeÍ 

~_iтDА uo_лt 
Benes Józsefről és festészetéтől beszélve 

nem :találhatunk megfielelőbb, kimerítőbb 
szót a Tolnai által is említett keresésnél. 
Festőnk —saját bevallása szerint — nem 
tudná elviselni az életet favtészet nélkül, 
és neon azént tartom fontosnak ennek a 
felidézését, mert egy fest őnek „illik" —
legalább ennyire — ragaszkodni ahhoz, 
amit osináIl, hanem azért, mert behelyet-
tesítve a !keresést a festészet helyére, 
megkapjuk róla az első  jelеmző  adatot. 
A Benesre vonatkoztatott keresés állandó 
feszhitséget festő  és fehér felület között, 
állandó mozgást, nyugtalanságot és ksér-
Letező  kedvet jelent, és ez az, aminek a 
hiányált ő  elviselhetetlennek tartja. Min-
den szembeszállása a még kihasználatlan 
fehér lehetőséggel egy-egy nagy keresés, 
kaland, minden eddigi között mindig a 
legnagyobb, archelynek kimenetele (a kép) 
közеЛ  sem annyira fontos, mint maga az 
út, amely hozzá vezet. Egy-egy ilyen, is-
meretlent ostromló, romantikus nekiindu-
lásnak eredménye (a már kihasznált le-
hetőség), .konkrétan — a legújabb benesi 
sorozat aiddkoijla ezt az írást. 

Mielőtt vaiaamit is mondanánk ezekről 
a még friss képekr бl, mlenjümlk vissza a 
Csöves és a Motoros-bukásislakas sorozato-
kon át, ezen a Tisza-partokig. Ezek a 
sorozatok — túl a kronologikus sorrenden 
— a legújabb képek előzményeinek szá-
míthatók, ezért elkerülhetetlenül szólni 
kell róluk is. 

A múvésztől általában nem azt várjuk, 
hagy val ianii egészen újiat, eddig még nini 
1átottat adjon, az egyediili, .amit számon і-
kérhetiinik tőle az, hogy ne szakadjon el 
korától, trirbénelnnétбl. Ha megnézzük az 
előbb említett három képsort, láthatjuk, 
hagy Bemes :kiállta ezt .a próbát. A soro-
zaitok közös témája az embernek, az itteni 
tej itteni emberének nemcsak bácskai 
küzködése. Valóság és benesi kép között 
nincs Lényegbeli еLtsés .(ha ez őszinteség, 
akkor inkább ösztönös mint tudatos) ; a 
kettőnek a viszonya az, ami az áitaiánosé, 
a megszokotté és a különösé, a koncent-
rált kiemdité. 

K di dulóponvtunk a Ti za-partcet. Az ég 
a földddel és késбbb a vízzel három egy-
másra rakódott vékony estik, valamilyen 
Idegen zászlóra asszociálunk a képek lát-
tán. Elsбdleges szerepe a fölinek, a me-
leg-barna elnyelő  porchomoknak van, be-
lőle árad a statikusság, az elindíthatatlan_, 
megtolhatatlan szoritó nyugalom. Ezek 
azonban csak az első  benyomások, több 
kép megvizsgálása után ugyanis, mintha 
megfeszülne és elernyedne előttünk a 
föld, hátán pattanások ugranak (kúpos 
fejű  papucsszegek a vászon alatt), vizet, 
eget — pillanatokra mindent kiszorít duz-
zadásában. A föld öntörvény ű  hatalma ez 
mindeneik felett Benes képéin. K đrü1'belill  

itt kezdődik :a kеp megértése. Rádöbbe-
fu nk, hagy a nyugalóm csak álnyugalom, s 
ugyanakkor emős bбányérzetiink támad: 
kiéлt vagy miért háborog a föld? Az egész 
sorozatra jellemző  ez a kérdés,  mint  csak 
hámom elemmel körülhatárolit, körülfestett, 
de nem látszó negyedik. A Tisza-partok 
a hiány nagyszerű  képe. A hiány pedig 
maga az ember; ha nem is látjuk, érzé-
keljiiik közelségét, kínos verg ődését a kép-
beli földdel vagy túl azon. Utóbb felte-
vésiinket igazolva hirtelen egy kéz bújik 
elő  a földből, a szétfeszülő  ujjak állása 
egy kiáltás: húzzatok ki! Eddig sztkatlasu, 
érdekes a kép, de benesivé csak ezután 
lesz. A kinyúló Ikéz felett ugyanis nincs 
semmi biztos kapaszkodó pont (se ember, 
se madár, még egy tárgy sem), csak kék 
kіlátá•stalanság, levegős, tiizta bácskai ég. 
Ez már jellemzбen benesi megoldás, jel-
lemzően benesi pessz!rcn!znus. Megjelent 
tehát az ember, és mám a kezdetek kezde-
tén — pillanatonként — kénytelen meg-
vívni magánas harcát. (Az egyén kiemel-
kеelése és környezetével való szembekerü-
lése vissza-visszatérő  és izgató probléma 
számára.) A megjelenést említve a meg-
születésre gondolok. Legalább ennytire jo-
gos a halál lehet őségének feltevése is, ez 
miit sem változtat a- képek szemnek szóló 
szom'orú zenéjén. (Ha ezt až utóbbit fogad-
juk el, bezártunk minden utat a tovább-
haladásra.) Ez az adott benesi helyzet 
ilyen szenpantból tehát neutrális, módot 
ad a választásra. Egy időben úgy tűnt, a 
Tisza-pamtak a lefdlé ~keringés sötét képei, 
most .inkább megszü[Letésnek nevezném 
azt, ami rajtuk (bennük) történik meg, 
pontosabbian: nem történik meg. 

Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy 
Benes (mellékes, hogy tudatosan, vagy 
sem) egy altatunk életnek nevezett épül ő-
bebmló folyamat főbb államás.aiit festette 
meg a művészi transzponáltság olyan ak-
tuális általánosságában, amely lassan már 
túllombosodik Tétszeres provinciának ne-
vezett itteni valóságunk gyökér-voltán. 

A Tisza-ipartok szomorú ágát a megszü-
letés után a Motoros—bukosisakbs soro-
zat tragikuma váltja fel. Fest бnket nap-
jaink közismert jelensége, a tér ás az id ő  
egyre aхбnytalanabbб  váló viszonya fog-
lalkoztatja. A tér, .a megismerhet ő  és meg-
szerezhető  dolgok tere szinte percenként 
szélesedik, a rendelkezésünkre  6116  idő  vi-
sđont nagyjából változatlan. Egyedüli meg-
oldás, egyediilli kivezető  út sebességünk 
növelése. Minden variálhatóságot kizárva, 
a szш  téshalál előbbi modellje tehát le-
redukálódótt, a .döntés tőlünk függetlenül 
született meg. A tényeknek ebbel a hidegig, 
Ismert megoldású matematikai viszonyából 
eredő  tragikum az, ami reagálásra kény-
szeríti. Különösen az a pillanat fontos 
szánára, mikor az egyre er ősebb gép bo-
nyolultságra és ellenőrizhetetlensége foly-
tán nem engedјelгe5kedk készí:tőjének, 
szembefordul vele. Кi zdelіne során a 
magakonstruáilta .szörnyeteggel (rengeteg 
kapcsolójával, kilométernyi tekergő  huzal-
javal), képein az ember is gép lesz, szeme 
helyén vibráló méгбórákkal néz ránk. 

A gyakran megjelenő  bakósisak csak 
nagyon sovány önvédelem .a benesi ember 
fején, jelentéktelensége ellenére is nagy 
felületet tölt be a vásznon; tragikomiku-
san hat. 

Mielőbb az előzménynek nevezett sbro-
zatok utohsó képsorara térnének, tegyiink 
egy kis k!térőt. A jobb filmfelvevő  gépek 
(és általában a televíziós kamerák) egyik 
fontos technikai lehet ősége a zoom, az 
egyes rész egésszé történ ő, zuhanásszerű  
kiemelése, kinagyitja a többi közül. Benes 
képein hasonló eljárást láthatunk, ő  az 
embert „zummolj.a" ki fokozatosan a kör-
nyezetből. A Tisza-partokon az ember el ő-
ször csak érzбdik, aztán — „pars pro tell" 
— megjelenik egy kéz képviseletében. (A 
csak ;a kézzel foglalkozó képek lassan 
egy új sorozattá állnak össze.) Míg a Mo-
toros,bukásisakos képeken nagyjából hi-
agyenlí,tődik az ember a könnyezettel, ad-
dig az azt követő  Csöves-sorozatban a ki- 

(Вenes Јбzsefrói és festészetér ё l 
- legújabb képei ürügyén) 

emelt ember már-már önmaga környeze-
tévé és hátterévé lesz. 

Ennek a megszaggatott kinagyításnak az 
eredménye a Csöves-sorozat. Az el őbbi 
emberi helyzet folytatása ez, .a már leját-
szódott tragédia. A Matoacos-b Кбsisakos 
képeik rohanó emberét látjuk itt színesen 
kinyílni egy autó- vagy másmilyen sze-
rencsétlenség után. Annyiгa közel jött 
hozzánk a benesi ember, hagy mást nem 
is látni, csak őt s azt sem egészében (ép-
pen haúainnas méretei miatt), hanem csak 
egy-egy részletét. Ha nini akarjuk, hogy 
a mögöttunk levđ  falhoz szorítson, kény-
telenek vagyunk belebújni. K+ k, sárga, pi-
ros, lila; vastagabb, vékonyabb, gy űrűs 
vagy sima csöveket lá tunvk. Tekervényesen 
bekígyózzák az üveget illetve a vásznat, 
csomóikba állnak, szétfutnak — kikeresé-
sük, követésük szédít ő. (Undor és saj- 
nálkozás — szemben a Tisza-partokkal; 
azt hiszen itt beszélhetiinik el őször és.  iga- 
zan a halálról.) 

„Gyomrod érzékeny talaját 
a sok gyökerecske át meg át 
hímezi, finom fonalát 
csomóba szőve, bontja boglyát —
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját 
s lombos tüdőd szép cserjéi saját 
dicsőségüket susogják!" 

(József Attila) 
És a .teremben már szinte fülsért ő  elemi 
erővel felzúg a képekrбl az Óda. 

„tartalmaidban ott bolyong 
az öntudatlan örökkévalóság." 

(József Attila) 
Itt foglalkoztatja fest őanket először a vég-
telen. A végered гnényben az embert alkotó 
kisebb-nagyobb csövek valahonnan   
jönnek, aztán egy p!i1anattra megállnak, 
hagy ,jöttUk természetességével v,a 1 a h o-
v a elmenjenek. (Hogy rcnemnyire sz űk az 
„ablak" :a csöveknek, s hogy azok mennyi- 
re tbefejezetlеnek és befejezhetetlenek, azt 
úgy próbálta érzékeltetni, hogy a képbeli 
csövet egy világоSkák kerti ibcsolócsővel 
hosszabbitotta meg, egészen a földig.) 

Ahol az eddig felvetett szálak összefut-
nak, ott kezdődik a legújabb benesi soro-
zat. Legeiбször nézzük, mi ;a helyzet. a 
zoommall. A ;nagyfokú felгagyítás után azt 
várnánk, hagy megforduljon, megfordítson 
a festő, taz emberb ől vissza iaz •emberen kí-
vühbe. Nem ez történik. Benes termékeny 
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kísérletező  kedvében ugyanis tovább ha-
lad, kereszttel vágja magát az emberen, 
egy .emberen túlii másik oldalra jutva így. 
A hideg, rб-mбr világűrien egyhangú 
hátbér a barlas іgkutaták megfigyelés е it 
juttatja eszünkbe; ők szám'olnak be a raj-
zok hátterének ehhez hasonló végletes 
megmunkálatlanságáról. (Parlagon hagyott 
benesi űr.) 

A sorozat figuráinak már szinte jellé 
egyszerűsödése (majd azt írtam, naivetása) 
a gyermеknajzokkal lehet rokon. Folytas-
suk a figuгбkkal. Végtagja:ek, akár a be-
fejezetlen csövek, kitörnek a képb ől, túl-
nyúlnak rajta, akárcsak a terem falain 
(valahonnan valahova), a végtelenbe tá-
gítva magát .a hátteret is. A kezek és a lá-
bak (egубiitalán nem biztos, hogy valódi 
kezek és lábak ezek, -nem fognak semmit, 
nem .támaszkodnak semmire. Nehéz lenne 
meghatarozni milyen távolságról, milyen 
nézőpontból látjuk a figurákat, talán in-
nin az az árzésünk, hogy mi is e tér- és 
idő-összetevők nélküli béna lebegés sze-
replői vagyunk. Akaratlanul átfut rajtunk 
a gondolat: mi is osak így, a végtelenb ől 
a végtelenbe.) így, zárójelben kívánkozik 
ide a kis nyári epizód. Egyik éjszakae uta-
zásunk soron a föld hullámokban terjed ő  
ködszerű  meleg gőze megáblására kénysze-
nített bennünkert .két város között, körül-
beltel félúton. Látási viszonyaink a vég-

. letekig megromlbttak. Kiszállva az autó-
ból, egyikürük véletlenűi a fényszórók elé 
állt, s akkor következett a látvány, a fe-
lejthetietllen. A hátulrál és alulról jöv ő  
erős fény monumentális árnyékot rajzolt és 
vésett a sűrű  fátyolba, ha kitártuk •karja-
ínkat, névtelвnűl és nemtelenül a végtd':ent 
öleitük. Ijesztően nagyok voltunk így ma-
gunk előtt, a valóságban pedig egy buta 
helyzet véletlen foglyai. Talán ennek a 
nyári véletlennek hatására és talán azóta 
fest Benes egyre nagyobb és nagyobb ké 
péket; ,akkorákat, hogy szállításuk r ővi-
desert ,komoly аkadalyb.a ütközik. (A figu-
rák törzse páncélozott) mintha azoké a fé- 

„Érdekel bennünket az az ember is, 
aki már egy évtizede provinciánk 
egyik provinciájában aszkétikusan 
dolgozik, keresi szupsztanciáját." 

(Tolnai Ottó) 

nyeshátú bogaraké lenne, melyeket nedves 
szobáinkban, pincéinkben láthatunk/, vagy 
géprész-szerű , fémes-tömör, s űrűn teker-
cselt (Motoros -bukбѕбѕаkђѕ  ,képek). Innen 
indul ki a két pár elfogyó végtag (emberi 
kezek, lábak, vagy egy bogár csápjal?). 
Ember-bogarak. __ 
A részek (törzs ,és végtagok) után külön 

kell foglalkozni .a figuráиal, mint regésszel. 
Már a Tisza-partoknál említettük a benesi 
emberke magányosságát, magárautaltságát; 
a .széttárt karok .többiek utánii vágyakozá-
sában most fokozottan láthatjuk viszont 
ezt .a helyzetet, ezt az érzést. A Tisza-par-
toknál szomorúságról, a Motoros-bukósi-
sakos soroza.tnál •tragikumról, a Csöves 
képeken pedig mбr a lejátszódott tragédia 
utáni undorról és sajnálkozásról beszél-
tünk. A legfrissebb benesi kalandban az 
erejét vesztett, b•eletö гбdó és kiszolgálta-
tott embert látjuk, paralizálit lebegése 
maga a végtelen fájdalom. Ez az er őtei-
jes érzés már halálon (tehát emberen) 
túli, ismét a má.r említett és meghatároz-
hatatlan másik oldalán .találjuk magunkat. 

Benes szembeszáll az objektív fájda-
lommal. Úgy teszi ezt, hogy kiépít, majd 
pepí.rna (vás ггnra. üvеgre) sokszorosít egy 
szubjektív fájdalmat, megszdkottá és elvi-
selhetđvé téve így azt amásikat, a t đle 
független küls őt. Nem valami +utó-faturis-
ta hangoskodás ez, hanem aktuális önvé-
delem. A iegúj.abb sorozat eszköze, de agy-
ben .eredménye .is ennek a szembeszegü-
lé-n eik. 

Kétségtelen, Benes festészetét nagyfokú 
egyoldalúság jellemzi; a rossz, a sötб t 
kizáról аgos ész3elés•e. Pesszimizmusa visz-
sza-visszatér. Minden képe egy-egy 'kérdés 
és kérd г•revonás,  es  nagyon helytállónak 
látszik itt  a pesszimizmus optimizmussá 
kérd бjelеzese: vajon nem egy jobb felelet 
ér?e,€".n történik mindez? 

Benes József pesszimi.zmusában érdemes 
kételkedni. Nemcsak miatta, de magunk 
miatt is. Ёѕ  mert egyedül így juthatunk 
el magdermedt költészetéig. 
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3. 
MEHR  LICIT!  (Goethe) 

Domonkos .időrendben következő  ciklusának, és 
egyben и i, тΡnég kéziгatban levő  kötetének cím-
adó verse, VIA ITALRA :az el őző  fejezetben 
értelmezett ,kijelentéshez — s1ÉDBE ÖR đKRE 
— kapcsoládtk. 
Amiikor ,1á!tszólag lokalizálj,a a !közpanti problé-
mát (illetve megad néhány útjelet), tippen .akkor 
sikerül, .sikerülhet neki azt legáltalárasabb for-
anáj!ában érzékeltetni. 
Tehát, sVÉDBE VIA ITÁLIA vezet az ÚT: 
đRđKRE .. , A SVÉD, ,már említettük, AZ AZ 
ÉLET, és egy privát levélb ől került dde, a ver-
sekben nem szerepel, vagy ha :szerepel, más 
hangsullyal, vagy hangsúly nélkül; a száraz, lát-
szólag hanyagul kezelt szavak között, néha fel-
csillan egy-egy távok vámos, orszá:g neve ... 
A versekben csak ennyi állt: ELMENTEM 
đROKRE. Az đRđKRE, тΡnám szintén mondtuk, 
a гilkei MINDIG, a nietzschei EL MINDEN 
NAPTOL, MINDEN OLDALRA ZUHANAs, 
VÉGTELEN sEMMIBE BOLYONGÁS. A VIA 
ITALIA a  végtelen ÚT, HONNAN-HOVA nél-
kül. Ha mi most mégis megkísérel hmк  valami-
féle választ adm!i a !kérdésekre, csak •azért tesz-
szük, éhágy tkörülírj!шΡk :a helyiikön tátongó űrt. 
Mert ha nem lenne űr .a HONNAN-HOVA he-
lyén, akkor a költő  vagy itt lenne, vagy ott és 
nem lenne ÚTON VIA ITÁLIA. 
A KđLTđT sZÁMÜZTÉK, mondja Blaneot, és 
HAZAJA A SZAMÚZETÉSBEN, NEM PEDIG 
AZ  IGAZsAGBAN VAN. 
Az A'THÚZOTT VERSEK, a SZARAZ DALOK 
egy pillanatra mintha ;ismét nedvvel telit ődné-
nek, és MINDEN MI HÚS IM Ismét a Ј1 i,FNE 
lenne. Fél, az igazolt, szerves fejl ődés eredmé-
nyeképlpen elért szá гazság neme elég, (utolsó, mi-
niтΡmdisra redukált pázícióját csak úgy (tudja 
fixálni, ha még egy bukfencet tesz. Vagy mLár 
fixálta is és a VIA ITALIA versei imán .az ÚJ 
versek, versek amIk TÚL vannak? ... 
Mert Ia VIAITALIA agy pillanatra valábtan 
megv.akit bennünket. 
A u n elsősorban .azt jelenti, hogy a költ ő  nem 
ÚJ-VLDÉKEN keresztül távozik ORđKRE, ha-
nem VIA ITÁLIA. 
Most :tegyük fel az első  kérdést: HONNAN? 
Hogyhogy nem az újnak nevezett vidékr ől, amI-
kox első  vilagteremtési !kísérlete Újvidékhez 
fűződmk, itt találjla meg ÉNJÉT — ;amиtől most 
TÁVOZIK. Hogyhogy a tengerr ől? Domonkos 
talán ez első  magyar költő , akinek tengere van. 
(Novellák, regényét '!is itt !kellene tárgyalnunk.) 
Versednek legnagyobb részét az Adrián írta. 
Igaz: az els ő  kötet még nem a TENGER, még 
nem :a vógteen, még csak végesség-kvтuplexus, 
még csak szó-tenger. Tengerszomja újvidék! . 
A ;tengem csak •kulissza az új'idéki lázaikhoz:.. 
A harvátul irt G'RAD (Város) cím ű  versesfüzete 
jelenti a szakítást, jelenti .az űrt a HONNAN 
helyén. Csak egy Idegen nyelv ;segítkezhetett 
a szökésnél. A GRAD-.ban húzza át el őször 
verseit. Szavai, partra vetett halak... A  GRAD- 

tól kezdve már ÚTON van. Persze, aztán még 
jó néhány évnek kellett elnidksia, hogy a „meg-
tett" utat a verkakben is leшérhessdk. 
Részben az első  kérdéshez tartozik a MIÉRT? 

s. 
Hölderhn (0, TE BOLYONGD SZELLEM, LEG-
BOLYG6BB TE! Rilke) egyik levelével felelnék, 
illetve j!elezném a lehetséges feleletet 
CSORDULTIG TÖLT EL A BÚASÚ, аÉGОTA 
NEM BIROK MÁR. DE KESERÍУ  KONNYEK-
BE KERÜLT, HOGY ELSZÁNTAM MAGAM: 
ELHAGYOM HAZÁMAT, TALAN đRđKBE. 
PEDIG EZ A LEGDRÁGÁBB NEKEM EZEN  
A VbLAGON. DE OK NEM VEHETIK HAs'Z-
NOMAT... 
A levél kissé emlékeztet Domonkos levelére, 
đRđKRE mondják mindketten.. Mennyi ha-
sonlóság Höiderlán utolsó káborlása, I КбьогІаѕа  
a HOMÉROSZI NAP után, napszúrása, haza-
ttérése, tébolya és Rimbaud afrikai útja között. 
Mind a kettőnél megszakad valami — más, új 
kezdődik .. . 
NEM VEHETIK HASZNOMAT, mondja a költő . 
Tegyii!k fel mii is a kérdést: NALUNK HASZ-
NAT VEHETIK-E A KđLTđNEK, a köit&nek 
mint :költőnek? Ha !igen, kik, hol és hogyan? Az 
IGEN és _a NEM Is egyformán meglepne. 
No, ide térj;iink vissza Domonkos verseihez. 
Amikor új, tulajdonképpen második önálló kö-
tetém ezt olvassuk: VIA ITÁLIA, felragyog az 
arcunk, végre ;boldognak tudniuk a reumás тiyakú 
fekete hattyut. Mintha egy !kék-:arany bedeckert 
tartanánk kezünkben: fény, világosság! A fia-
talkori álmok, a Godard •és Antonioni AVAN-
TÚRÁJANAK bedeokere, gondoljak. És valóban, 
a RđVIDHULLAM című  versben a ritmus, a 
montáіs a filmeké. 

ÉS KINYILNAK A VIRÁGOK 
A NÉMET VÁMSOROMPбK 
A sVÉD RUHAÜZLETEK NYOLCKOR 
A GENFI BANKOK 

Mintha 'a Kifullaкiásig hőse ,beszélne, énekelme 
lopott !kocsijában. Tekintsük át Godard pályáj:át. 
A politikum mind nagyobb teret foglal el, míg-
nem végül, mondjuk pl, a Kínai lányban, min-
den unást kiszorít. Visszafelé (haladva, most más-
képpen látjuk a Kifulladás hősét is. amikor 
lelövi a rendőrt, amikor a rend őrök őt lövmk le. 
Lényegében Antoтnioninál is hasonló a helyzet, 
a Nagyítás SEMMIJE után, legújabb filmj!áben 
jelentkezik ,a рolitikuтΡn. 
Domonkos generációjára .a film volt legnagyobb 
hatossal, versük, (prózájuk, többek között azert 
is maradt meg végig antropomorfnak, és ha a 
rekvizitumok egyeseknél le, is :гedukáládtak 
sosem hullott szét, sosem ÜRÜLT ki, inkább 
csak még jobbtan konoentralódott. Az utánuk 
jövő  legfiatalabbakra, mondhatnánk, iankább a 
nonfiguratív festészеt hat. 
A VIA .ITALI, címét és első  sorát, — LEG-
TÖBBJÜK TÖBB FÉNYT AKAR — olvasva, 
megállunk, a nap felé emeljük arcunkat és úgy 
érezzük, már mig .is válaszoltuk a második 
kérdést HOVA? 
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A következő  sor PL. GOETHE is, elsónek inkább 
Goethe olaszországi utazását, annak DÉLI VE-
RđiFÉNYÉT іid'ézi. 
DÉL. 
Tudjunk mit jelentett a holdként járó, NIHIL 
FELÉ HATRALÓ hontalanoknak DÉL. 
És csak második olva ѕáisra tudatosodik bennünk: 
a HALÁL előtti pillanat ez. 
HOVA? kérdezzük ismét. 
Valahova ORÖKRE, mondtuk, a LÉT SZOM-
SZÉD,SAGÁBA, a végső  kérdések felé. A HA-
LÁLHOZ. A halálon TÚLRA, mert a MEHR 
LICIT! .már TÚL van. 
És •ez, ez a TÚL a  DELTA...  

A vers egy monolág, morfondírozas arról, hogy 
olaszban, .olaszon keresztül, mit is kezdjen, mit 
is ikezdhet az ember egy HULLÁVAL. 
A :költő , +akár Zarathusztra, vállán a lezuhant 
köbéltáncos 'hullájával, EL HOMÉROSZ NAP-
JÁTÓL, EL MINDEN NAPTOL: VIA ITALIA .. . 
Domonkos, mint az idulásnál, •ismét NAGY 
AKKORDBAN van mindennel, csak valahogy 
TÚLRÓL. Frissessége, könnyedsége a holduta-
sokéra e+mlékeztet. 

A VIA ITALIA újdonsága a POLITIKUM. 
Már a Cirkusz című  vers kapcsán is utalunk 
egy ilyen fordulat lehet őségére. A tavozás min-
dig is biztositotta neki a kritikusi látószöget, de 
csak legújabb verseivel sikerült bebizonyítania, 
az utazás GESZTUS, .a tiszta megalkuvás nélkü-
li, GUEVARA'I CSELEKVÉS lehetóségénsk 
fenntaгtáisa .. . 

4. 

Rimbaud táv.ozásáv:al kapcsolatban a szó és a 
tett egységének megvalósításaról beszélünk. A 
Kommün bukása után az egység megteremté-
séhez, az ÉT.ET MEGVÁLTOZTATASAHOZ le-
hetőséget, terrénumot már csak Afrika, Afrika 
sivatagjai nyújthattak. És Rimbaud rnegváltoz-
tatta életét, mégpedig éppen marxi értelernbin, 
mert nem volt hajlandó többé KÜLÖNBÖZŐ -
KÉPPEN MAGYARÁZNI... Útja egy sikeres 
Kommün negatívja. Később Rimbaud afrikai 
táyozá.sát Hölderli дΡ utolsó útjához hasonlítottuk. 
Höldеrlán .következetes maradt jakobinus essmn -
ihez, fél'elmetes következetességgel, minden meg-
•alkuvás nélikül teszi meg útját, és ez az ÚT 
csakis a TÉROLYBA torkolhat, Úabb kritiku-
sai szerint, ha megjelenteti az Eл~pedoklészt —  
1іtaгtбzt а t јtik; ha nem tébolydába, ókkor börtön-
be zámják. Rimbaud sivatagja, Höl:derlin tébolya. 
Megdöbbenve olvastam az agg Tolsztoj egyik 
koгtársána,k feljegyzését: SZÁMŰZNI AKAR-
JÁK TOLSZTOJT, P. AZONBAN NEM HE-
LYESLI, đ  AZT AJÁNLJA, ZARJÁK A BO-
LONDOK HAZÁBA .. . 

Tolisztoj forradalomhoz, az orosz forrodalmak-
hoz való viszonya végtelenül összetett. Tudjuk, 
Lemin a tolsztoji életművet AZ OROSZ FOR-
RADALOM TÜKRÉNEK nevezte. TOLSZTOOJ 
VDLAGNÉZETE TELIS-TELE VAN REAKCIOS 

ITALHITTEL, ír,j,a Lukács, DE EZEK ELVÁ-
LASZTHATATLANUL ÖSSZEFORRTAK NÁLA 
AZ EGÉSZSÉGES, FŐLFELÉ TŐREKVŐ  NÉP-
MOZGALOMMAL. 
Tolsztoj forrada?miságat legtisztább f огmјában, 
utolsó nagy gesztusában látjuk. 
Halába előtt különös határszituáoióba került. 
MEHR LICIT! 
NEM TEHETEK MÁST, CSAK ELMENEKÜL-
HETEK jegyzi be Naplójába és ÁT-ugrik, MINT 
A TOLVAJ, KISZÖKIK LÉTE FOGSÁGABÓL 
(Zweig), útra kel, me:gváltoztatj.a életét, éppen 
úgy, mint Rimbaud és Hölderlin, és ezen az 
ÚTON, aa gesztus, az UGRAS (Tolsztoj ugrásnak 
nevezi ,a forradalmat), a csoda által AZ ABSZO-
LÚTGMOK LEНETŐKKÉ VÁLNAK AZ ÉLET-
BEN (Lukács), Tolsztoj ,igenis megérti, MEG-
ÉRINTI A FORRADALMAT. Mindezt egyik 
megdöbbentő  naplóbejegyzése bizonyítja. Nem 
tudom, felfigyeltek-e már ezekre :a perdönt ő  
szavakra, ar k talán az egész modern m űvészet 
kulcsát kí:nálják (a sza:badvers problémáját tár-
gyalva, vázlatunk végén, még majd visszatérünk 
ehhez bеjegyzéshez): 

MOST SOKAT GONDOLKOZTAM A MUN- 
KÁMRÓL. AZ  ILYENFAJTA SZÉFIRODALMI 
MUNKA: vil бgos este volt, érezni lehetett... --
SZÁMOMRA ELKÉPZELHETETLEN A MшN-
KÁRA AZONBAN FELTÉTLENÜL SZÜKSÉG 
VAN, NEM TUDOK LÉTEZNI NÉLKÜLE. 
NEKEM ADTÁK A SZbLÁS JOGÁT, É8 ÉL-
NEM KELL VELE, FEL KELL HASZNÁLNOM. 
MINDEN FORMA NÉLKÜL SZERETNÉK ÍR-
NI: NEM CIKKET, FEJTEGETÉSEKET, NEM 
IS SZÉPIRODALMAT, HANEM MINDENT 
EGYÜTT ELMONDANI, AHOGY TUDOM. (1909) 
Barátjának, Osertkovnalk is beszélt err ől az  Os-
HOL: 

ÚJABBAN NEM TUDOK SZÉPIRODALMI 
DOLGOKAT RÉGI FORMÁJUKBAN, TERMÉ-
SZETLEÍRÁSSAL OLVASNI VAGY Í-RNI. 
EGYSZERIEN SZÉGYENT  <ЕM  MAGAM. VA-
LAMILYEN ÚJ FORMÁT KELL TALÁLNOM. 
KIGONDOLTAM EGY MUN,KAT, DE AZTAN 
MEGKÉRDEZTEM MAGAMTÓL: MI IS EZ 
TULAJDONKÉPPEN? SEM ELBESZÉLÉS, SEM 
VERS, SEM REGÉNY. MI HAT AKKOR? ÉP-
PEN AZ, AMI KELL. (B. Mejlah ikönyvéb ő l 
idézek, a Helikon Tolsztoj-sorozatában a napló-
bejegyzést mintha egy árnyalzattal másképpen 
fordították volna.) 

Mi ez a megdöbbentően ÚJ, ami, minden idők 
egyik legnagyobb, klasszikus •életművének befe-
jezése utáni sejteti magáit, kémdezziik mi is. 
Oroszországot mar csak néhány év választotta 
el .a forradalomtól, a világ megváltoztatásától 
és Lay Nyikolajevicчs Tolsztoj kész volt meg-
valtoztatni az ÍRAST IS, kigondolt egy UJ 
MUNKÁT .. . 
Nem hasonló láz égett az Októberi forradalom 
tragikus sorsú művészeiben is, nem hasonló 
irányba tapogatott Bábel, Chagall, Kandinszkij, 
Remizov, Ivanov, Zamjatyin, P:lnyak, Maja-
kovszkij, Mandelstam is? 
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mostari 
esőlé 

pen  o zuba.e 
1 
mostarban valamelyik ősszel egy svetlanát szerettem 
ó csak tudnám hogy most kivel alszik 
hogy a fejét hogy a fejét 
ó csak tudnám hogy most ki szereti 
hogy a fogait hogy a fogait 
ó csak tudnám hogy ki szedi bennem 
az éretlen barackot 

azt mondtam neki te csibész te zöldfül ű  
beszéltem össze-vissza 
és sírt a kezem láttán a szcvam hallatán 
azt mondtam neki te angyal te ördög 
felnő ttél már miért szenteskedsz 
és mostar felett egész éjjel kék es ő k zuhogtak 
nem sütött a nap nem voltak madarak nem volt semmi sem 
kérdezte minden lánnyal tudnék-e így isten ő rizz 
horvát vagyok-e szeretem-e rilkét mindenfélét kérdezett 
kérdezte minden lánnyal tudnák-e így isten ő rizz 
szeretem-e ő t kérdezte halkan 
és mostar felett kék es ők zuhogtak 
fehérsége fény ű ző  volt a szoba sötétjében 
de nem akart mást azt nem akarta 
vagy nem merte ördög tudja 

2 
ő sz van az a halott ősz az ablakokban 
szemei madarak csípő i őzek 
anyajegye volt anyajegye nem merem megmondani 
anyajegye volt vagy csak úgy t űnik apró ibolyaszín 
kérdezte horvát vagyok-e a lányokkal hogy állok 
szeretem-e rilkét mindenfélét kérdezett 
s az ablakon gyermekkorom karácsonyi cseng ő i csöngették cseppjeiket 
s az éjji dal halkan hullámzott az alsó városrészben 
ej sulejmana othranila majka 

3 
a parketten kiteregette éveit 
szeme telített mint érett ő szibarack 
melle langyos apró kutyakölykök 
azt mondtam neki ostoba fontoskodó 
svetlana svetlana a kor amelyben élünk tudod-e atomkor 
de gaulle gagarin satöbbi össze-vissza 
beszéltem ő  sírt ő  sírt 

4 
vezetgettem le-fel az ötvösök utcáján 
meg mindenfelé vezetgettem 
elrejtettem a barlangokban az ő rtoronyba fe!viftem 
a hidak alatt bújócskázfunk neretva kancacsikó 
beszéltem neki crnjanski öreg hídja alatt 
gyönyör ű  suttogta gyönyörű  
térdét a nedves homokba rajzoltam 
nevetett der űsen ártatlanul mint korai liliomok 
és a dzsámiba vezettem halott bég hamvába holt 
súlyos turbet alatt 
šanti ć  sírjára vitt virágot sírt keveset mint a n ők általában 
mindenfelé vezetgettem 

5 
most ez a nyár 
mennyire más vagyok verseket írok 
egy lapnak az egész fé! hasáb semmi több 
és egész éjjel kék es ők zuhogtak mostar fölött 
fehérsége fény ű ző  volt a szoba sötétjében 
de nem akart mást azt nem akarta 
vagy nem merte ördög tudja 

s 
sem azt az eget sem azokat a felh ő ket sem azokat a tet őket 
mostar sápadozó napját amely egy kiéhezett gyermeké 
nem tudom elfeledni 
sem haját apró nyelvét amely földieper 
nevetését az átkozottat 
azt az imát a fehér hegyen a kápolnában 
azt mondta isten hatalmas bennünket is túlél 
sem a zuhogó kékl ő  eső ket 
ő sz terméketlen ő sz 
filmekrő l mesélt james deanr ő l 
meg másról kicsit szomorkásan pityeregve karenyináról 
meg hogy clyde driffith a légynek sem tudna 
ártani 
kinevettem ostoba vagy az rablógyilkos te meg gyermek 
sem az utcákat az újságárusokat az oslobo đenje utolsó kiadásával 
sem az aszalodott sz ő l ő t a kirakatokban nem feledhetem 
a keserű  terméketlen őszt az eső ket mostar fölött 
egész éjjel velem ölelkezett és nem volt semmi több 
becsszóra semmi más 
aztán a nyarak és megint a zuhogó es ő k 
utóbb egy levél ljubljanából mit kereshet ott 
sem a leveleket a járdán meg a lombtalan napokat 
én többé nem most már nem 
feledhetem 

7 
írja kérdezi mit csinálok no és a n ő k 
eszembe jut e néha ő  az az ősz azok az es ő k 
ő  még ugyanaz esküszik tisztára ugyanaz 
higgyek-e neki nevessek-e átkozzam a krisztusát 
de é'pp semmi kedvem hozzá eskü ide eskü oda 
Igy muszáj mit ér a hazugság 

8 
beszéltem neki lermontovról chagalról sok mindenr ő l beszéltem 
zweig egy régi könyvét cipelte magával délután olvasott 
hajába a nyár volt hintve nap sárgája némi tenger 
az első  éjjel bő re is sós volt kissé halak szunnyadtak 
a vérében 
nevettünk a fiúkon akik a hidakról ugráltak egy cigarettáért 
neveftünk mert vége a nyárnak ő k mégis ugranak micsoda gyerekesség 
azt mondta meghalhatnak vagy legalábbis tüd őgyulladást kaphatnak 
akkor a hallgatásai a hosszúk a túlhosszúk 
gondolhattam fel ő le akármire spinozát magyarázhattam 
órákig nézhettem nyugodtan más lányokat kavicsokkal dobálhózhattam 
lenn a sziklák alatt elmehettem volna valahová egészen el valahová 

[messzire 
meghathattam volna az ölében egyedül mindenkinél magányosabban 
madárrá vízzé sziklává változhattam volna 
volna volna volna 

9 
hosszú törékeny vértelen gyors ujjai voltak 
katicabogárkát játszottunk meg bújócskáztunk 
svetiana jöjj el ő  ott vagy a szikla alatt nem vagyok tán vak 
nem vagyok én hülye mit vacakolsz mindjárt megverlek 
ha ő  volt a fogó bújhattam akárhová tudtam megtalál 
a szagomról fölismer mondta olyan jól ismer 
sohasem hittem el neki biztosan az ujjai közül lesett 
szerette a gesztenyét szedtük a rondókon 
szobájába vitte cérnára f űzte a gesztenyét 
no de a rózsák az őszirózsák amiket hordtam neki 
amikor elhervadtak dobozba rakta a rózsákat 
szerette a gesztenyét szedtük a rondókon 
szobájába vitte cérnára f űzte a gesztenyét 
no de a rózsák az őszirózsák amiket hordtam neki 
amikor elhervadtak dobozba rakta a rózsákat 
kérdeztem mi a véleménye a világról hisz-e a kommunizmusban 
kivel cserélne ha cserélhetne kérdeztem össze-vissza 
sokszor nagyon is ostobán jól tudom 
kérdeztem szeretne-e egy kisfiút mondjuk sz őkét 
ugrált örömében hogyne hogyne 
majd hirtelen szomorú lett mint a halott gyümölcsök 
nem és nem a világért sem 
nézd csak nézd azt képzelem hogy ő  ma lépett le a falvéd ő rő l 
és különben is kicsoda zubac péter hogy éppen ő  és nem valaki más 
mintha ő  lenne a brando vagy egyáltalán valaki 

1Q 
azt mondtam neki te buta te okos te ördög 
te angyal mondtam neki mindent semmit sem hitt el 
ti férfiak született hazudozók ti gonosztevő k 
mindenfélét mondott 
és mostar fölött kék es ő k zuhogtak 
valóban szerettem azt a svetlanát azon az ő szön 
ó csak tudnám hogy most kivel alszik hogy a fejét 
hogy a fejét ó csak tudnám hogy most ki szereti 
hogy a fogait hogy a fogait ó csak tudnám hogy ki 
szedi bennem az éretlen barackot 

Brasnyó Ištv и,n fordítása 
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ERN1 I. 
Egy egész egyszer ű  körülmény miatt vagyok szerencsétlen 
Mert élek és 
Ablakba nézek ahol egy cseppecske csúszik 
Lassan vonalba nyúlik 
A bizonytalan szőnyegen még egy tarkulattá lesz 
Gyufát gyújtok és félek 
Az ismeretlen embert ő l a tükörben 
Mely terjed s pontban gy ű lik össze 
S az elfújt gyufával odébbáll 
A fény és a beteg eső  alatt 
Mely a sz űkített lelket mámorítja vagy 
Nyomja a test meleg falai között 
Melyben nyugszik a sötét életet gondoz t ő lem független 
És eszembe juttatja ebben az id őben 
Fájdalommal mely bennem állandó megbújó 
Vagy hanggal nyári szoknyák susogásával 
Falépcső k nyikorgásával 
Megfordulok gyufát gyújtok 
És látom egy arc 
Tű nik. 

ERNI IL 
A mohakastélyokban és 
A dő lt tornyú templomokban 
Sehol egy leheletnyi szell ő  
A föld hallgatás alatt fagyaszt 
Kilopódzó harang-visszhang 
Az F= zak temető in 
Fekete keresztfák 
Görnyedeznek az ég súlya alatt 
A Lovas galappjára beleremegnek 
Bölcsességgel túltelített szám űzött 
Na1ál-ajtókat nyitogat 
Lég 
Megint semmi 
Csak 
A. fény hidege 
Еnk az égen. 

slobodan tiŠma 

MEGNYUGVÓ MOZDULATOK FELÉ 
Itt történik minden a dóm terében 
melyet itt emellek a jég és sarki éj káoszában 
A homály mely ugyanitt settenkedik 
hogy szinte csillámlanak az állványzatok 
Mert csak az a fontos és mindig csak az 
hogy mindez 
az egyedüli az egyes-egyedüli halál felé mutat. 

REFRÉN 
A városok mint a sóhajok 
e beheggedt sebek 

A félelem 
mely egyre közelít 
hogy megbújunk a csendtő l 
mely egyre közelít 

PARHUZAMOS TÉRSÉGEK 
A városokban b ű nösök őgyelegnek 
Lyukjaikban patkányok hullanak el 

A kijárás veszéllyel jár 
és bejárni is 
Az egyik is és a másik is 
a félelem döntő  mozzanata 
és a nemek kielégít ő ek 

Ahol találkozik két 
undorodás láncok csillannak a napfényben 
és a fegyverek örvendenek 

A börtönlakónak tiszta a lelke 
patkányok rágnak ujjain 

ELSŐ  ÉNEK 
Mélyen zengett az orgona 
El  fognak jönni el fognak 
Hamarosan 

Mondtam az asszonynak 
mikor beléptünk a főbejáraton 
Aztán valami lány a kopár 
világos folyosón 
Mit sem tudtam róla 

Szép volt 
Magamban beszélek 

Távoznom kell minél el őbb 
Mindig a penge villanása tépi 
cafatokra a nap kitárt szárnyait 
Majd egykedv űen lapozok egy könyvben 
Gyerekek kuncognak esténként a falak mögül 
És a szél tárja rám éveim sáncait 
Boldog sírhalom 

HARMADIK ÉNEK 
Egy csavargóval valami partfövenyen 
A tenger mint a fekete lomb 
Napfényes szép volt a nap 
Napsütés mely nem vakít 
Tiszta nap áttetsző  mint a tengerfenék 

De a lány akire naponta egy halál vár 
A túlvilági víztükör 
Es én nem is lakhattam jól 
Egy templomban a b ű nösök mormolták imájukat 
Lehajtott fejjel a jéghideg kövön 

Már nyomomban járt az éjszaka 
Mikor indultam egyazon úton visszafelé 
Ott minden újratörtént 
Világoltak az egykori nyár szalmakazlai 
És testének illata rég lecsordult bennem 
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A  TOTALITARIANIZMUS ... 

AZ ELN0KOK ESZЁRőL 
Az elnök intellektuális betegségben szenved 	szellemi 'rosszul- 
táipláltságban. Ez a •különös anémia megtámadjia a vezet őket, 
akik olyan tanácsosakkal vannak körülvéve ;  akik nem monda-
nak igazat. A tanacsosok nem becsületesek, mert . hdvatás•osak. 
A mesterség bevett szиkáslad eszerint a hivatásos gépiesen annyi 
értesülést tusol el, amennyit •közzétesz, nem beszélve a. külön-
böző  i,nfarunáaiókról, amelyeket egy professzionalista képtelen 
.megszerezni, mert a kérdez ősködéshez szükséges nyelvezet neon 
tartozik hivatási argójába. Igy az elnök szellemi kínok közt kell 
.vergődjön, Kapott értesülései előre megemésztettek — értelané-
nek annyi ösztönzés van megadva, miaut ` egy" tehén második 
gyomrának. Tényeket, és nem ámnуalatokat kap: lényegében 
á tényeket sem teljességükben•, hanem megrágva, fölaprítva. 
A mad Elnököt normális 'munkája megfosztja attól az emberi 
képességtől, hogy elvontan gondolkozzon. Csak arra lesz képes, 
hogy az •atombomba előállításán :gondolkozzon, nem pedig az 
atombomba mistitéx'Luaná¢a. 

Totalitariariizmus: egy sze¢npontból nézve ismét aláhúzhatjuk 
— inká љ  csapásnak fogható föl, mint ideológiának. Volt olyan 
rdószak, amikor a totalitarianizmust a diktatúra fogalmával 
azonosították. Az emberek arra kényszerülte'k, hogy alárendeljék 
.naguk)at az állam;hatalomnak, ami nemcsak embertelen volt, 
hanem változatiam ellentétben  is  állt a nemzet közvetlen múlt-
jának történelmevel. Érezhet ő  volta feszültség .az elnyomó kor- 
mány és az elnyomott .nép között. . 
A znodetn čotalita:в anizmúš Aniéгikában fellelhet ő  foгmája"any- 
nyiban külörnbözik a .klasszikus fasizmustól, mint a plasztik- 
bomba .a kézigránáttól. A kézigránát pontatlan fegyver: dobd 
egy eenberelikel teli szobába, és nem tudod, kit öl meg, kit 
sebesít meg és ki menckül meg. A támadáls .azonban mégis 
közvetlen: ember kell, hogy dobja a !kézigránátot, és ezáltal, 
a :szó francia értelmében „asszisztálnia" kell az aktus végre-
hajtásánád. Nénni fogalma lesz is arról, kire dobta a " gráná•tot. 
A bomibe plastique-ot, amelyet az OAS terroristái •az algériai 
hábarú vеge fel•. használóak. Párizs utcáin, ragacsos anyagból 
Készítették, falu tapaszthatták, vagy akár szemétkosárban is 
„f>lej;thették". Amiskor felrobbant, ,.,két órával .'elhelyezése лыtбn, 
már. csak a véletlentörvényei működtek, .A merénylő  • mar. nesz- 
sze járt, s nem tudta, kik az áldozatai. Ha a, уéletlen úgy hozta, 
sa;ј  t embereik  is  életüket veszthették...A cselekv ő  teljesen el 
lett választva a cselekményt ől. . . 
A modern totalitariandzxnus lényeges jellemvonása, hogy elvá-
laszt minket a иétkünktől. Úgy  jött 1etre, mint annak a .vágya, 
hagy maegszökjiink a múlt ítéletei és a múlt igazságtalanságaiért 
való felelősség elől — ilyen, értelemben a• totaitan:anirnnus 
védekezés az örökkévalóság ellen, ;kís.érlet,. hogy megsemmisítsük 
az örökkévalóság •azon részét, mely halál, mely büntetés vagy 
jutalom. A teológia túlkapásaiból született, •a , teológi.a kizsák 
mányol•ásából és a teológia 'elnyoanásabó], de megs•emm гsítvén 
a teológiát, az ember léte és látóköre. egy •ezeréves aipá:tiára 
redukálódhat csak, vagy magára: :a .megsиünésre A szavak 
absztraktajk, de az értelem most már nem egeszip burkolt. 
Életürnk következményeitől, a kalandtól, a veszélyt ől és a beteg- 
sé.g tenm'észetes pusztításától való menekülésünkben, •abban, hagy 
elkerüljük a primitívet, a 'halál 'az amit a XX. század :el'kerüini 
igyekszik. , 

A HIDEGHb'BaRúRбL 
Azt is állíthatjuk, hogy Amerika tartós hidegháboruját a koan-
m4lnzrnus ellen egy ,tömegpszichózis táplálja,• égy monstrum; 
melynek csaknem semmi kapcsolata sincsen tényleges.,. lezajlott 
hideghábогúval, a hidegháborúval, mely korlátolt, . csúnya rész=' 
létes és agyafúrt volt. Az oroszok szívós, . kitartó, :aittouzos, 
n•émdlеg tisztességtelen, sohasém lanyjhuló érdеld"dést..mutattak 
a lokális győzelem .iránt, minden epizódban. Mi erre skizofrend-. 
kusen reagáltunk, szintén szívósak, makacso'k, alattomosak vol-
tunk, némileg tisztességtelenek és nem igen csökkentetttik 
érdeklődéscinket :a lokális győzelem iránt. Hazai politikai 
fogyasztásra, az amerikai közönségnek engesztelhetetleneknek, 
őrülteknek és monolitikusak zak mutattuk be . х  oroszokat. 
Ugyanúgy Ibeszélhettünk volna a pestisr ől, vagy . a szex egy 
egzotikus formájáról Fis. Világos, hogy többtől fёltйіъК, mint 
a kom:munistáktól. A félelem tág a huszá кЭ ik században. 



AZ FBI MINT VALLÁS 
Kérdés: Egyszer futólag arra célzott, hogy az FBI vallasi 
mozgalom. Meg tudná-e ezt magyarazni? 
Felelet: fisok embernek, saját épelméjű  volta miatt, szüksége 
van az FBI-re. Hogy áz ember szentté váljon, meg kell p гóbálnda 
az őrületet, de ha valaki ehelyett szökni ;akar az őrülettő l, 
ennek egyik mód;j a, hogy csatbakozzon egy szervezett valláshoz. 
Az FBI egy ilyen szervezett vallás. 
Az FBI kiírt mindent; ami rettenetet hozhat az átlagember 
életébe. Mint egy szeret ő, aki siet feláldozni önmagát a szerele-
mért, mert ez skőnnyebb mint harcot vívni a szerelemért, az 
átlagember maradéktalan •alkalmazkodást kínál az FBI-nek. 
Föladja személyes lehet őségeit. Hiszi azt, hogy mások matt él. 
Az a baj, hogy a tób•i éppen olyan 'középszer ű , mint ő . Igy 
ezek az emberek nemcsak saját éietüket önmagukat használják, 
merítik ki, 'hanem ha van Isten, őt is. 
Persze, ezek .az FB!I-szeret ők .nem ,gondolnak •arra aiebetOségre, 
hogy elpazagoljsák önmagukat. Ehelyett abban az er őben hisznek, 
amely egyezik velük, mely a mediokritás védelmében a végs ő-
kig elmje;gy. Amerikásban az egyetlen •abszolút szervezet az FBI. 
Alapjában véve, gyökereiben :az FBI-snek semmi köze 'a kommu-
nizmushoz, •a bűnözők ellkapásához, a Maffiához, a bandák föl-
számolásához, semmi köze a tiltott államközi kereskedelemhez, 
az égvalagon semmi máshoz nincs köze, mint •hogy a mediokri-
tás templsomaként szolgáljon. 

A MOD'ER'N ARHITEKTÚRÁRÓL 
ЁЅ  A RÁKRÓL 
Azt mondtuk: a totalitarianizmus abban a pilanatban szülebett, 
amikor az ember képtelenné vált történelmi múltjának fel•gyü-
lemlett gyűlöletével és szö nyűségeivel szembenézni. Most meg-
állapít јљsk: sniután felzabáltuk az összes orvosságokat, amelyek 
a betegségeket csalták, azokat a betességeket, amelyek el ől örök 
életünkben menekültünk — terjedd bennünk arák. Terjed ben-
nünk a ráik, amikor ,a testen ikívüi gyártott vegyszerekt ől agyon-
csigázott szerveink baológiailag annyira összezagyválódt аk, hogy 
nem képesek uralni sejtjeiket. A különböz ő  szervek ráksejtjei 
jobban hasonlítanak egymásra, mint azok a sejtek, amelyekb ő l 
keletkeztek. )5 ugyanígy, amikor .a társadalom egy olyan gon-
dosan kidolgozott hipokrízisbe süllyed, amelynek eredete már 
elveszik szemünk elől, iakkor az épületeinek, a társadalmi sejtek 
e tapintható alkotásai mindinkább egymásra hasonlítanak, és 
nem a múlt misztikus arányaival m űködnek már. 
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AKCIÓ A KISEИВSÉGEKÉRT 
A demokraoia ,problémája nem az, hogy asszimilálja a kisebb-
ségeket, hanem hogy miutan kivívták egye.nl ősegüket, elkerülje 
eifojtásukat.  Ilia  négerek és zsidók ragyogó egyenl őséget való-
sítanának meg a fehér .angolszesz protestánsokkal é.s az ír kato-
likusokkal, Amerika más lenne. Akármi lesz is, más lesz, mint 
amit el tudunk képzelni. De ha a négerek és a zsidók asszimi-
lálódnak az eltompult, fantázia nélküli amerikai életbe, Amerika 
Olyan marad, mint ma, vagy rosszabb lesz. 
A .gyulladás vagy fekély úgy gyógyulhat, hagy .a test új koordi-
náló erőt kínál, amely azelőtt nem létezett; a gyulladás krónikus, 
nyomasztó tompaságba is süllyedhet. 
Így van a kisebbségekkel is: többet kell követelni, mint pusztán 
jogainak b ztosítasát —követelni kell, hogy felszabadítsák m ű -
vészetúket, amely be van szorulva a megfigyelés ezernyi aiktu-
sába, és magában foglalja öngyű löletüket, mert a semmibe vett 
öngyűlölet aláássa az ember múltjának gyökereit, hagyjia az 
embert idegen kultúrában megrekedni. A liberális feltevés, hogy 
a négerek Os a zsidókolyanok, mint mindenki más, ha egyenl ő  
jogokat adunk nekik, csak tompítja sa kisebbség bels ő  életének 
összetettségét, intenzitását és szellemi ragyogasát. 
Az еgzisztenciális -politika argumentuma •az lehet, hogy .az egyén 
sohasem érti meg az embereket, vagy az ötl őt, ha a közös neve-
zőre hozásról töpreng, mert a kisebbségi csoport egyatlagos 
tagja már nem tagja a kisebbségi csoportnak. — hanem 
társadalmi pép, •amely .a tágsadalom malomkövér ő l :gyűlt, a tár-
sad.alonséról, .amely őt is tartalmazza. Ennek alapján az átlag 
néger vagy zsidó kevésbé fekete vagy szemita, mint a iközép-
szerű  pót-protestáns. Ez nem jelenti azt, hogy alacsonyabbrend ű  
központi lény — lefojtott idegeiben, hideg szívében vannak 
gondolatok, amelyek a kivételes kisebbségi embert jellemzik. 
Így a politikus, aki hivatásból érzékeny •a ikis.ebbségi csoportok 
iránt, :mindaddig nem lehet igazi szószólója a kisebbségi csopor-
toknak, amíg nincs tudatásban annak, hogy mi a legkülönösebb 
az emberekben, mi a legégetőbb és legtöbbször el őforduló sszük-
ségletük. 
A probléma hasonló a kiskorú bűnözőkkel való bánás nehézsé-
geihez — ,az ember lecsillapítja őket a fantázia nélküli progra-
mok bágmelyikével és ránk marad egy emberanyag, mely apa-
tikus, vagy méginkább hülye varakazásokhoz 'horgonyzott; a má-
sik megoldás; módot keresni ragra, hogy az er őszakot hősi cselek-
véssé foгmálják át. 
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előf rásai.nk 
veszélyben a 	közt 
mozgalom vesz- lapozva 
szia a gondolat! 

Garaudyval szemben, aki meg-
úszta bírálattal, Ernst Fischert, a 
71 éves marxista filozófust, az Oszt-
rák Kommunista Párt és Központi 
Bizottsága régi tagját kizárták a 
pártból. Az ok: nem volt hajlandó 
visszavonni a csehszlovákiai kato-
nai beavatkozás elleni bírálatát. 
Ernst Fischer ily módon rákerült 
azoknak a „fegyelmezetlen" mar-
xista teoretikusoknak a listájára, 
akik az utóbbi években „veszélyes-
sé" váltak a párt számára s ezért 
teljesen izolálták vagy ki is zárták 
őket a mozgalomból. 
A Tanjog szűkszavú jelentésébđl 

nem tűnik ki, hogyan értelmezte 
az Osztrák KP KB-a az Európa-
szerte ismert marxistonak e fđben-
járá bűnét. Nem kétséges azonban, 
hogy hasonlóan, mint a Francia KP 
KB-a Garaudyét: személyes véle-
ménynyilvánítása nincs összhangban 
a párt politikájával és sérti a de-
mokratikus centralizmus elveit. 

Az Ernst Fischer-i konfliktus a 
párttal nem újszerű  jelenség; száza-
dunk baloldali mozgalmára általá-
ban is jellemző , hogy az individu-
ális gondolati erkölcsiség adott eset-
ben szükségszerűen összeütközik a 
mozgalom taktikai és stratégiai 
szempontjaival és direktíváival. 
Összeütközik, szinte törvényszerűen, 
azokban a történelmi pillanatokban, 
amikor a mozgalom taktikája egy 
időre elfedi, elnyomja, megnyomo-
rítja saját etikáját. Ilyenkor az in- 
dividuálls gondolat — mely ha 
csakugyan az, egyúttal etikai- tett 
is —egyféleképp csakugyan Veszé-
lyezteti a mozgalmat: avval fenye-
geti, hagy felfedi, leleplezi, p đrére 
vetkđzteti a tartalmát-vesztett, el-
torzított devаlvált taktikát, magát 
a zsákutcába futott mozgalmat. Az 
ilyen esetekben felhozott vádak, 
hogy a személyes, intaktikus gon-
dő st nincs összhangban a nárt po-
litikájával és sérti a demokratikus 
centralizmust, egyféleképp csak-
ugyan valósak,. ténylegesek: az in-
tellektuális erkölcsi révolte tényleg 
nincs đsszhangban a párt ekkori 
politikájával — azaz: etikai dimen-
ziójától megfosztott taktikájával — 
s valób«n sérti az ekkor érvényben 
levő  demokratikus centralizmus el-
vét — hisz ebből az elvből nem 
hajlandó kiiktatni a demokratiz-
must a kompromisszumok, kétszí-
nűségek és nyílt hazugságok t đm-
kelegén alapuló diktatórikus cent-
ralizmus szent nevében. 

Veszélyben a . mozgalom, veszé-
lyezteti a gondolat: ez a képtelen 
aggodalom rejlik a tisztogatások 
mögött, mellyel a marxizmusnak 
és munkásmozgalomnak Ernst 
E'iSChečii. egyénбségеvt e moz-
galom az utóbbi években egyre 
szorgalmasabban igyekszik semlege-
síteni. 

Veszélyben a mozgalom, veszé-
lyezteti a gondolat - kiiktatása: ez 
a reális aggodalom kíséri e tiszto-
gatásokat, a 5pektakuláris „eszmei 
bírálatokat° в  és kizárásokat, melyek 
ha pillanatnyilag diadalmaskodnak 
is. perspektivikusan mégiscsak ha-
lálra vannak ítélve, hisz régi igaz-
ság, hogy a gondolatot elnyomni 
lehet, de megölni nem. A kommu-
nista eszmét, marxista gondolatot a 
legkevésbé. 
úјvidék,1969. L 16. 
BOSNYАK ISTVАN 

A Vajdasági Tartományi Szkupsti-
na 1967 áprilisában döntést hozott 
azon tartományi funkcionáriusok 
jogairól, akiknek a megbizatásuk 
lejárt. A döntés szerint, a fizetéses 
tisztséget ellátó tartományi képvi-
selők, valamint a Szocialista Szö-
vetség, a Kommunista Szövetség, 
szakszervezetek stb. „legmagasabb 
tartományi szerveinek" funkcioná- 
riusai, tisztségük lejárta után, to-
vábbra is munkaviszonyban marad-
hatnak e tartományi szervekben 
egytől hat évig (attól függően, hogy 
mióta vannak munkaviszonyban). 
A Tartományi Szkupstina köteles 
teljes fizetést és olyan munkát biz-
tosítani e funkcionáriusoknak, 
amely megfelel „tapasztalatuknak, 
és eddigi beosztásuknak". (Erdekes, 
hogy ez a meghatározás az „eddigi 
beosztást és tapasztalatot", nem pe-
dig, például, az iskolai végzettséget, 
vagy szakképzettséget állítja mér-
céül.) 
Vonatkoznak ezek a jogok azokra 

a funkcionáriusokra is, akiknek a 
munkája úgy szűnt meg, hogy le-
mondtak a tisztségükrđl, vagy pedig 
feloldották őket tisztségük alól. 

73asonló jogaik vannak a köztár-
sasági, vagy szövetségi szervekben 
dolgozó funkcionáriusoknak is: 

Meglep ez az ilyen messzemenđ  
gondoskodás tartományi (vagy még 
magasabb szintű) funkcionáriusaink-
rбl. A tartományi ' döntés magya-
rázza ugyan, hogy erre többek kö-
zött azért van szükség, hogy a 
funkcionáriusok számára megköny-
nyítse a visszatérést eredeti foglal-
kozásukhoz. De hát, az ember va-
lahogy abban a hitben él, hogy 
legmagasabb és legtekintélyesebb 
társadalmi szerveink funkcionáriu-
sainak ebben nincsen szükségük 
semmilyen külön segítségre, hisz ők 
a legodaadóbb dolgozók, a legjobb 
szakemberek, akik után— természe-
tesen — kapva kapnak a munka-
szervezetek. 

Brdekes a Tartományi Szkupstina 
döntését összehasonlítani munkatör-
vénykönyvünk néhány rendelkezé-
sével. Ha egy munkás —önhibáján 
kívül származó okokból — elhagyja 
munkahelyét (vagy el kell hagynia 
munkahelyét), továbbra is fizetést 
kaphat és dolgozhat munkaszerve-
zetében — de nem egytől hat évig, 
hanem egytől hat hónapig. Ezután 
— ha be van jelentve a munkaköz-
vetítőben —, egy féi évig, vagy pe-
dig (munkaéveftđl fiiggőeл) maxi-
mum két évig, kaphatja még a fi-
zetésének ötven százalékát. 

Van ugyan egy kivételes eset, 
amikor a vállalat köteles annak a 
dolgozónak, akit feloldottak tisztsé-
ge alól új megfelelő  munkát fel-
ajánlani — minden idđbelf korláto-
zás nélkül. Ez a vállalati igazga-
tókra vonatkozik, akiket nem vá-
lasztottak meg újra. 
Persze tudom azt, hogy a jogsza-

bályok egyszerű  összehasonlítgatá-
sa nem ad meg minden magyará-
zatot, és el is homályosíthatja a 
lényeget. 
Azt is tudom, hogy a törvény 

elđtti formális egyenlđség nem azo-
nos az igazságossággal. Emlékszem 
például, mennyire felháborított egy 
nagyon régi angol jogeset, melyben 
a bíró éppen a törvény előtti for-
mális egyenlőségre hivatkozott 
büszkén. A vádlott, kit bigámiáért 
ftéltek el, ítélethirdetés el őtt elmon-
dott egy đszinte és megrázó törté-
netet. Elsó felesége megszökött egy  

másik férfivel, és őt magára hagyta 
egy csomó kisgyerekkel. 

Néhány év múlva, anélkül hogy 
előzőleg elvált volna (Angliában 
akkoriban majdnem teljesen lehe-
tetlen volt a válás), elvett egy má-
sik asszonyt, hogy valamiképpen 
jobb megélhetést és gondozást biz-
tosftson a gyerekeknek. Igy lett bi-
gámista. 

A bírót ez nem győzte meg. „Tör-
vényeink nem hagyták védelem 
nélkül szorult helyzetében" — ma-
gyarázta a váđlottnak. „őfelsége 
bíróságai előtt pert indíthatott vol-
na — kb. 200 font kifizetése után —
a férfi ellen, akivel a felesége meg-
szökött. Utána, az egyházi törvény-
szék előtt eljárást indíthatott volna 
a felesége ellen — mely két-három-
száz font költséggel jár — és mely-
ben kimondhatták volna az ágytól 
és asztaltól való elválasztást. Ez-
után, a Parlamenthez folyamodha-
tott volna teljes válásért, melyet 
meg is kaphatott volna, kb. ötszáz 
font költség kifizetése után." 

A bíró látta, hogy a vádlott ide-
gesen közbe akar valamit szólni, és 
Igy folytatta: „Ha pedig most azt 
mondja nekem, hogy ennyi pénze 
sose volt és nem is lesz, akkor az 
lesz a válaszom, hogy Angliát épp 
az tette dics ővé, hogy nincsenek 
más törvényei a szegények és más 
törvényei a gazdagok számára." 

Az ember persze látja, hogy ez 
így nem helyes, és hogy a teljes 
egyenlđség nem mindég jó megoldás. 
Csakhogy a mi esetünkben... 

V. T. 

szabad-e 
sztrájkolni 
— teszi fel e mosolyogtatóan naiv, 
bájos kis kérdést napilapunk név-
telen újságírója a Szakszervezeti 
Elnökség üléséről irt tudósítása fő-
címében, s miután ismerteti néhány 
szakszervezeti funkcionáriusunk ve-
leményét az üzemi sztrájkokról —
elfelejt válaszolni kisded kérdésére, 
illetve állást foglalni a sztrájkokkal 
kapcsolatban. Ezzel, természetesen, 
neon tesz semmi különöset, semmi 
rendelleneset; nem sérti sajtónk 
etikáját, melyet gyakran likvidál a 
taktika, hogy az objektív informá-
lás kényelmes alibije mögé bújva 
az ún. kényes kérdések esetében 
jobb kivárni, mit mondanak felelős 
politikusaink, s csak akkor el őjönni 
a „személyes" véleménnyel, így 
ugyanis sem az újságírót, sem a 
lapját nem fenyegeti az eltévelye-
dés, a vonalról való letérés veszélye. 

Mondom, anonymusunk nem tesz 
semmi különöset, semmi istenká-
romlót, csak egyszerűen elfelejt vá-
laszolni a főcímben feltett cuki 
kérdésecskére. Pedig nem is kellett 
volna feltétlenül a rúd elé szalad-
nia pozitív vagy negativ állásfogla-
lása kinyilatkoztatásával; de leg-
alább megtoldhatta volna objektív 
tudósítását néhány, a f őcímhez jól 
illő, se hideg — se meleg objektiv 
kérdéssel. Például: 

— Szabad-e tiltakozni a közvetlen 
termelőknek — sztrájkjaink leggya-
koribb szervezőinek és legtömege-
sebb résztvevőinek — munkájuk ki-
sajátítói, az üzemi bürokrácia és 
technokrácia ellen? Nem kellene-e 
inkább türelmesen kivárniuk, hogy 
a szocialista kisajátítóknak spontá-
nul, minden külső  kényszer nélkül 
feltámadjon szocialista öntudata? 

-- Szabad-e a közvetlen termel ő-
nek a jobb anyagi életfeltételekért 
harcolni? Nem volna-e célszerűbb, 
ha proklamálnák a „kommunizmust 
a nincstelenségben" elvét? 

— Szabad-e demonstrálni a dolgo-
zóknak az üzemi önigazgatás olyan 
formái ellen, melyek az önigazgatás 
megcsúfolását jelentik? Nem azo-
nos-e ez a tüntetés az önigazgatásos 
szocializmus elleni tüntetéssel? 
— Egyszóval, szabad-e a munkás-

ságnak azokért a célokért harcolni, 
amelyekért Kommunista Szövetsé-
günk  is  harcol: az emberi szükség-
letek mind teljesebb kielégítéséért 
s az emberrel való твindennemű  
manipulálás kiküszöböléséért? Nem 
kellene-e a munkásságnak átenged-
nie e harc jogát más társadalmi ka-
tegóriák. pl . a bürokrácia, a pro-
fesszionális forradalmárok, az ins-
titucfonalizált értelmiségiek stb. ha-
táskörébe? 
És így tovább, és így tovább. Az 

efféle semleges kérdésekre — bár-
hogy végződjék is a sztrájk-vita —
senki se foghatná rá felülr đl, hogy 
feltevđje letért a vonalról, s még-
hozzá már akkor, amikor ezt a vo-
nalat tulajdonképpen még nem is 
definiáltuk. Márpedig, objektív in-
formációról lévén szó, a vonal kö-
vetése —még ha az pillanatnyilag 
nincs is kirajzolva — mindennél 
fontoltabb. Legalábbis újságírásunk 
névtelen taktizálóf számára az. 

BOSNYдK 1STVÁN 
űjvidék, 1969. Х , B. 


