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protestálás 
-radikalizmus és 
irracionalizmus 

várady 

tibor 
A „PROVO" folyóirat a következ ő  ii-

vasóknak íródott: „ANARCHISTÁKNAK, 
PROVÓKNAK, BEATNIKEKNEK, PLEI-
NIEKNEK, OLLÓ-KÖSZÖRŰSÖKNEK, 
BŐRTÖNVIRAGOKNAK, EGYSZERI- 
JANOSOSKODÓKNAK, BŰVÉSZEKNEK, 
PACIFISTAKNAK, PIRÍTOTT-KRUMPLI 
KOMÁKNAK, SARLATANOKNAK, FILO- 
ZÓFUSOKNAK, BACILUSHORЛOZÓK- 
NAK, A KIRALYNŐ  FŐLOVÁSZAINAK, 
HAPPENINGEZŐKNEK, VEGETARIANU- 
SOKNAK, SZINDIKALISTAKNAK, MI- 
KULASOKNAK, ÓVODATANÍTÓKNAK, 
AGITATĐROKNAK, PIROMANIAKU-
SOKNAK, ASSZISZTENSEK ASSZISZ-
TENSEINEK, VAKARÓDZÓKNAK és 
SZIFILISZESEKNEK, TITKOS RENDŐR-
SÉGNEK, és egyéb hőbörgőknek." 

(folytatás а  2. oФd.) 



küzd .a vietna гni háború ellen, küzd a 
holland épzmőmunkások jogaiért, harcol 
egy etikus társadalomért, miért kell egy 
(ilyen mozgalomnak konkrét szavak nél-
kül, fehér lepedővel úürntetni? Ehhez a 
kérdéshez kalэcsoládik, azt hiszen, az a 
probléma is, hagy hogyan lett Mao esz» 
ténykép az európai és amerikai új bal-
oldalban, és miért vetik el a szovjet mar-
xizmust és konimuniznnust, amely a nyu-
gati szellеntiiság és civilizáció koncepciói-
val mérve, :sokkal raóionálisabb és reáli-
sabb? 

Nehéz lenne persze egész 'követke гete-
sen védeni és minden kétség nélküi mint 
az igazit elfogadni a provo-;típusú politi-
kai akciót. Van azonban néhány érv, mely 
mellettük szól: 

— Irracionális öвmagában elem létezik. 
Az irracionális csak a nellйktвrméиke a 
struktúrában, rendszerben egzisztáiásnak. 
Az nem racionális, ami összeegyezteúhe-
tetlen egy szisztémával, mely befogja eg "esz 
létezésünket. Ezért minden teljes elиetése 
egy rendszernek .szükségszerűen irracio-
nális. A fennálló politikai és kultúrstruk-
túrák építm€myének ma már része vala-
milyen appozíció, az e11envélemény ténye 
vagy veszélye. Ezért lehetetlen konvencio-
nális módon ellenszegülsii, mert ez csak 
odáig vezethet, hogy alamizsnaként ki-
mondják, hogy „vannak még hibák". 
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A világon nagy visszhangot kelteút. A 
hatvanas óиek közepén kevés európai 
mozgalomról irt annyit a vlágsajtó, mint a 
pravókról. Éppen ezért, élkéstem már az-
zal,, hogy üdvözöljem a mozgalmat, de el-
késtenn azzal is, hogy búcsúztassam. Két 
évvel ezelőtt a provók kimondták, hogy 
megszűnnek. Errdl a •gesztusról egyszer 
azt írtam, hogy a provák .a teljes jelent 
választották, mindennemű  rögződés he-
lyett. Ez az еttitüd mermészeüesen kizárja 
azt, hogy ,a provoizmus mint koncepció 
kialakuljon, hisz — aanint ezt Heidegger 
megállapitja — pontosan a jelen az,  anti  
eltűnik a történáѕьen. A teljes jelenben 
való egzisztálás olyan magatartás körül-
belül, mint amit `Herbert Read „,pragsna-
tikus anarchiz вnus"-nak nevez, mely el-
lentéte a koncepciónak mint létezési for-
mának, és mely teгnészetessé és elkeriil-
hetetlenné neszi azt az álláspontot, melyet 
a provók precízen és egyszerűen egyik leg-
ismertebb jelszavukban fogalmaztak meg: 
AZ IGAZI  PROVO  NEM PROVO! Ez a 
magatartás magyarázza azt 'a tényt is, 
hogy a provo-jelenség, a provo mozgalom 
mint történés, továbbra is éget ően aktu-
ális maradhatott, mint úénna is. 

A provók alapálláspnúja és alaptevé-
kenysége a. provokálás. Lucas van der 
Land szerit, a provók „elvszer űen és fo-
lyamatosan pravdká đmak". Rudolf de Jong 
holland politdkölógús . höz'záteszi, .: ogy. e 
provokálás „. . .  nem old meg prob'lércn-
kat, de napvilágra kényszerít kérdéseket, 
melyek ezáital elkerülhetetlenekké vál-
nak". 

A provokálás politikai akció, mellyel a 
„provotariátus provolúciót }vájt végre". 
Politikai akció, mely része az ,új baloldal-
nak és lényegesen hozzájárult az új bal-
oldal szelеmiségénelk 'kialakulasához. A 
forradalom egészen következetesen etikus, 
mert a fomrada]mi máds гΡerekben és akciók-
ban közvetlenül mami fesztálódik és meg-
valósul az az embertápus, melyet a fárna-
dalominal teremteni akarnak, a HOMO 
LUDENs. Ideállá téve :a játékot és á ját-
szó embert, a provók azonban :tú Эmennek 
a huizingai koncepciókon. Huiuliiga  sze-
rint, „a játék különbözik a közönséges 
élettől". A provák azt vallják, hogy a 
játék az egyedüli -emberi életforma. 

A provo-stílus lukokítását egy kívülálló 
magántüntető  is isegftette: Robert Groot-
veld, amszterdami ablakmosó, b űvész és 
dohányzás elleni harcos. Grootveld a Hit 
Lieverdje (Kis Gézengúz) szobornál ren-
dezettt happeningeket, mely szobrot egy 
cigarettagyár ajándékozta Amszterdamnak. 
A helyet „DOHANYZAs ELLENI TEMP-
LOM"-aná deklarálta, a szobrot pedig —
mely egy kis utcagyerelket ábrázol — A 
HOLNAP MEGMÉRGEZETT FĐGYA6Z-
TÓJA-nak nevezte. Minden szombaton éj-
félkor valami melodikus szöveget mor-
mogott a szobor körül. A provák belekap-
csailódtak ebbe a szertartásba, lelkesedve 
mormoltaik abszurd jieiszavakat, a Hit 
иeverdje rendszeres happening központ-
jává lett, és a happeningek egyre határo-
zottabb politikai tartalommal telítődmak. 

A pnovók választási jelszavát hatalmas 
plakátok hirdették Amszterdamban: EGY 
RđHІGÉS KEDVÉÉRT SZAVAZZ A 
PRO VI  JELđLTRE! Ezen is platformon 
1966-b•an 1300 szavazatot kaptak, és kép-
viselőt •a városi parlamentben. Ezzel az 
eredménnyel több régi politikai ,pártot 
t йb zárnyaltak. Mindezt annak ellenére, 
hogy a provo barátok nagy többsége nem 
volt m:ég •szavazó 'korban. 

A politikai akácsiókhoz hozzátartozott az 
is, hogy villamossíneken ültek egy fél 
napig, mazsolám osztogattak az utcán min-
denkinek, vagy rendőrellеnes röpiratokat 
a геndőröknek, szerenádot adtak pol.itilku-
soknak, írtak, rajzoltak, szavaltak. Műfa-
jilag a legtŠSztább abszurd protestálás az 
volt, amikor a tűntető  menet élén parola-
kénm egy fehér lвpedő t hárdoztak végig a 
varoson. 

Feltehetjük persze a kérdést, hogy mi-
ért abszurd és nviért játék a politikai 
akció; miért kell egy mozgalomnak, mely 

AZ IGAZI PROVO NEM PROVO 
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— Az embertelen döntéseket nem min-
dig intervenciók szülik. Ahhoz, hogy pél-
dául ártatlanul elitéljenek valakit, rend-
szerint nincs szikség arra, hogy a Diktá-
tor, vagy Sztálin, vagy a Titkosrend őrség 
Főnöke, vagy más, vagy valaki egészen 
más — közbenjárjan. Erre csak :akkor 
lenne szükség, ha minden állami tiszt иi-
selő, minden pazíoiót betölttő  ember forra-
dalmár lenne, aki megkockáztat] a az el-
lenállást. Enélkül, maga a rendszer terme-
li iki, személytelenül, az egyedi döntése-
ket. 

Emellett, :a rendszer, struktdra, az es-
tablisbsnent, nemcsak elhallgattatni képes 
a kérdéseket, az igazságtalanság tényét, 
hanem belső  logikájában fel is alvasztja 
és eltűnteti azokam. 

Ezért kell provokálni, elvetni a „,logi-
kat", fehér lepedővel kivadítani rendes 
medréből, a szabványozott utakról és nap-
világra rántaná az ELLENFFTT Újra 
kell kreálni eredend ő  szituációkat; vissza-
adni érvényét a kérdéseknek; visszafor-
gatni az élemet a :kiindulópontokig egy 
merőben új, a megállapodott logikát fel-
döntő  gesztussal. 

. 
— Le kell jutni a dolgok győkeréig, 

m gelőzve azt az ;elágazást, ¢Helynél .az 
embertelenséget, elidegenedettséget bele-
illesztik a rendszerbe, és így minden ra- 
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Ra~d"vkálisnau  lenni annyit  jelent,  mint 
gyökвrében  fogni  ;a dolgolcat. 

Marx  

Qionálissá, logikussá válik. Ellenkező  eset-
ben, olyan dolgokkal lеsхйаК  csak képe-
sek szembeszegülni, melyeket már maga 
az „establisbrrlent" is kivet, vagy hajlandó 
kivotni magából. 

Krešić  írja a sztálinizmus szovjet kriti-
kájáról, hogy e bírálat felfigyelt egy cso-
port negatív jelenségre, de nem ért el a 
dolgok lényegéig, .a fák eltakarták az er-
dőt. Egy általánosító terminus keresésé-
ben kiválasztottak egy jélenséget, a „sze-
mélyi kultuszt", és ezzel •ápvise Кettek 
mindent. Úgy valahogy, „mint valamilyen 
törzs-nyelvben, ahol .a 'hüvelyk' szó hü-
velyket is jelent és ujjat általában, az ujj 
fogalma, arra pedig egyáltalán nem léte-
zik terminus". 

Egy tényleges szembeszegüléshez arra 
van  szükség,hogy bontsuk a• koncepciókat, 
melyek •közt egzisztálunk, madiká.lisan, vé-
gig, odáig ,ameddig Eliot jutott a Hollow 
min-berr, :amikor leírhatta, hogy „alak 
forma nélkül, gesztus mozdulat nélkül" 
(shape without form, gesture without mo-
tion .. "). Fel ikell :fedezni a fehér de-
monstrációt! 

— A provóknak szemére vetik, hogy ak-
cióikban, ha vara is jóakarós, jóhiszemű-
ség, nincsen józan ész, és ezért medd ő  
minden akarásuk. 

Erre egy Blooh .idézettel válaszolhatnék: 

„Mi sincs távolabb az igazi, sбt mar-
xista józanságtól, mint a common sen-
se (józan ész), mint az úgynevezett 
egészséges emberi felfogóképesség, mely 
egyáltalán nem oly egészséges és 
egyáltalán nem olyam emberi, mely sok-
kal inkább lehet kispolgári előítélet; 
de másrészt mi sincs hozzá közelebb, 
mint a common sense-t ől annyira kü-
lönböző  bon sense, mely megtalálható a 
marxista entuziazmusban" 

. 

A nоnn ms ember a gyengeelтéjű , 
együk enyhebb változata. 

P. E. MÖBIUs 

— Valamiféle .argumentusnként szolgál-
hat az is, amiit egy ikb. 50 éves, jó 185 
centi magas, kopasz, de szemüveg nélküli 
aunszterdami polgántól hallottam, aki meg-
magyarázta, hogy azért szavazott a vá-
lasztásokon a provo-jelöltre, mert „A 
provo mozgalom az első  nem öncélú po-
litikai akció. Legalább szárakaztat." 

• 

— A játék mint politikai akció ellen 
sokszor felhozták, hogy lehetetlen, ment 
következetlen, hogy talajtalan, hogy nincs 
meg •benne .a racionalitas eniberközel-
sége. 

Játék persze sokféle lehet. A játékot 
ismeri az „establish¢nenit" is, csakhogy a 
játék, ha nem homo ludens csinálja, in-
fantilissá válik és felszabadult helyett 
felelőtlen. Ilyen infantilis játék például, 
amikor a politikusok azon vitatkoznak, 
hogy hogyan üljenek és milyen asztalhoz. 
A játék lehet morbid is, ha valaki nem 
képes többé fejét felemelve kitekinteni 
legalább a falak közül, mélyet .az indoktri-
náció húz köréje, ha tehát valaki elveszí-
tette kapcsolatit az emberi-vel, és csak 
díszíti az indoКtгiгъбІtѕбgоt más szférából 
származó (esetleg személyes) bigyókkal: 
Az amerikai katonák — Rita Hayworth 
tiszteletére — GILDA-nak nevezték a hi-
roshimai bambát. 

A provák játszása ezeknél sokkal éret-
tebb, és ezekkel ellentétben, humánus. Kö-
vetkezetlen is, di a következetlenség — 

amint Kolakowski mondja — ,, ... egész 
egyszerűen csak rejtett tudat a világ el-
lenќmondásos voltáról". 

Az null  611, hogy egy rendszeren belüli 
racionalitás és következetesség szavatol 
emberközelséget, vagy akár csak az ért-
hetőség kényelmét. Egy rendszer raciona-
litása és az egy rendszerben mozgó gon-
dolat és létezés lehet annyira tekervényes 
és kompliikált, hogy maga mögött hagyja 
az embereket, az üresben, egymásra bá-
mulva, úgy valahogy, mint egy karika-
túrán, melyet tavaly láttam valahol: Ali-
nak . egymással szemben, leesett állal egy 
ezredes és egy őrmester, amig az őrmes-
ter jelenti, hogy „a mi ellen — ellen raké-
ta —rakétánk lelőtte önmagát". 

Az új baloldal, azzal, hogy politikai ak-
ciövá iktatja a játékot, újra emberi relá-
ciókat teremt ott, ahol azok már meg-
szűntek, vagy megbénultak. Színjátékkal 
az utcám, azzal hogy mazsolát osztogatnak 
rendőröknek, azzal hogy túllépnek a de-
monstráció koncepciójára •demonstráció 
közben, a psovák, radikálisok, jogot for-
málnak arra, hagy felülvizsgálják, ami 
már liiagától érthetődővé, mechanizmussá 
vált. Ezzel tulajdonképpen azt kísérlik 
meg, hogy isшZ t emberrel helyettesítsék 
a sémákat, hogy ne ismerjenek el más 
autoritást, mint embert, hagy egész egy-
szerű  emberi viszonyok .szférájáb•a vonjak 
vissza, ami misztifikálódott, elidegenedett. 

Az ilyen játék új kollektív művészeti 
formák felé halad. 

Az establisbnient-nek az új kommun•iká-
eiós médiumok megadták azt a lehetősé-
get, hogy ne csak tiltson, hanem közvet-
lenül alakítson is kultúrát — tömegkul-
túrát. Ezért, ma fokozottabban szükséges, 
hogy a szembeszegülés egyik dimenziója 
új kultúrattitűd legyen. Ma a forradalom, 
egyszersmind kulturális forradalom. 

A játék képes bebizonyírtani, hogy tu-
lajdonképpen a rend irracionális. 

VARADY Tibor 
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WA  ITALiA 
legtöbbjük több fényt akar 
Pl. Goethe 
legtöbbjüknek pokoli melege van 
használjunk szabadon ventillátort 
télen is 
legtöbbjük lecsukja szemét 
mert fáradt 
legtöbbjük kit ű nően hall 
az utolsó pillanatig 
vigyázzunk tehát szavainkra 
mielő tt megszólalnánk 
ajánlatos homlokukra vágni 
egy ezüstserpeny ővel 
de szükség esetén 
egy hamutálca is megteszi 
legtöbbjük szomjas is 
innj azoban képtelenek 
egy jégdarabbal 
megelégednek nyelvükön 
szopó reflex 
mindez természetesen 
csupán békeidőre vonatkozik 
járvány vagy háború esetén 
az eljárás sokkal rövidebb 
mely földrajzi tényez őktő l is függ 
ne feledjük 
és szinte országról országra 
az egyik kontinenst ő l a másikig 
jelentős változásoknak van kitéve 
az egészbe végül is 
és nem utolsósorban 
az állam pillanatnyi 
gazdasági helyzete 
is belejátszik 
utána nincs más hátra 
mint rendbe fenni 
már amennyire az lehetséges 
két-három óra hosszat 
még maradhat abban az ágyban 
azután a h ű tőbe kell 
tolni 
legtöbbjüknek van hozzátartozója 
de van aki után senki sem érdekl ődik 
ezek az úgynevezett 
sajnálatos esetek 
ne essen nehezünkre 
egy virágcsokrot kölcsönözni 
koporsójukra 
a szomszédos osztályon 

RöVIDHULLAM 
és magával visz 
természetesen 
különböző  bokrok alá 
és a hátadra fektet 
magától értetődik 
ismert fogás 
szemedbe világít a hídról 
ahogy mondom 
a fekete kockára állít 
kalocsniban 
bead a szutykos ruhatárba 
áthúz piros ceruzával 
a légierők főparancsnokának asztalán 
így van ez 
és kinyílnak a virágok 
a német vámsorompók 
a svéd ruhaüzletek nyolckor 
a genfi bankok 
a standard borbélyüzletek 
eljön és az államelnök vitrinjébe 
helyez népviseletben 
átad a száraz 
földi erőknek 
eljön és átfest 
vörösre 
a termel őszövetkezet udvarán 
ősszel 
ne is mondjam 
kiállít tapsolni a térre 
eljön és megkalapál 
a színészn ő  elő tt 
a teraszon 
a cseh turisták szeme láttára 
súlyt emeltet veled 
a testvériség-egység 
testnevelésj egyesület 
élő homokszőnyegén 
elgázol a néph ősök utcáján 
felfordít az egyesült nemzetek 
fordítókabinjában 
átcsap fölötted 
eljön és meghintáz 
a szovjet delegáció orra el ő tt 
a víz alá nyom 
a pincérek örömére 
eljön és kifordít 
a tiszti asztal alatt 
eljön és kiszúr a futballpályán 
eljön és kiöblít 
egyvízbő l 
a munkásegyetem erkélyén 
eljön és megfingat 
a tanári elő tt 
eljön és megcsupál 
a pártfunkcionárius irodájában 
eljön és kiveri fogaidat 
állami ünnep alkalmával 
behorpasztja a homlokod 
a cigánybálon 
elfakaszt 
a m űvészegylet radiátorján 
megsmirgliz 
a vaskereskedésben 
a kirakatba akaszt 
a hadsereg napjának 
előestéjén 
körülbelül három héttel 
egy komoly 
egyházi ünnep el ő tt 

kanadóban mindenki kanadai 
kanadóban kanadai évek múlnak 
híres a kanadai éhség 
a kanadailag fagyasztott kanadai vér 
velőscsont máj és vese 
a kanadai szárított gyümölcs 
kanadóban mást sem hall a kanadai 
csak azt hogy kanada kanada 
a kanadai kínai is kanadai 
kanadóban 
a kanadailag kifogásolható is 
kanadaisága 
ka пadában mindenki lopja 
a kanadai tejet 
a kanadai sarkon 
a kanadai ékszerek 
kanadai üvegfalak mögött 
kanadailag ő rizettek 
ka пadában senkinek sincs szeret ője 
(mindenki úgy segít magán ahogy tud 
leggyakrabban kanadizál) 
a kanadai rend ő rök nem tudnak gitározni 
kanadóban a házfalak nem golyóállók 
a kanadai páncélszekrények falában 
kanadai homok csillog 
kanadóban a börtön őröknek 
rossz a lehelete 
ka пadában nincs színházi egylet 
híres a kanadai univerzális ragasztó 
kanadóban t ű rhetően lehet ragasztani 
a kanadai ragasztás örökös 
kanadóban csúszósak a háztet ő k 
a kanadai erd ők megvannak világítva 
a kanadai stadionok veszélyesek 
mert be vannak kerítve 
szolid kanadai kerítés 
kanadóban esténként mindenki 
a kikötőben ácsorog 
kanadóból soha sem idul hajó 
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%golfi 
Droetultt longzaberd harcos volt, laki Ravenna ostromn őkor 

elhagyta övért, s meghalt, miel őtt a várost felszabadították volna. 
Ravenna  lakdi eltemették, .és sírfeliratot készítettek a harcosnak, 
melyben nemesek háláju!kna utaltak (eontempsit taros, durr nos 
lile arat parentes), de a különös ellentétre is zaz arc kegyetlen 
barbársága és nyílt ig z егіiѕбgе  ,között. 

Képzeljük el Drootulftot sub specie aeternitatis; nem Droc-
tulftet, az egyént, laki bizonyára egyetlen volt és kibogozhatat-
Ian, mint minden egyén, hanem azt :a bel őle és sok hasonmasá-
bóll teremőődött emberi típust, ami mindiig az emlékezés és fe-
iiedés műve. Erdők  is  szakadékok sötét földjzén át, a Duna és 
Elba pamtjeiról vezették ezeket a harcosokat Itáliaba. Droctulft 
nem is tudta talán, hogy dél felé menetel, s tán még azt sem, 
hogy .Ráma hírneve ellen visel haborút. Talán áriimus  volt,  
vallván, hogy :a hiú ,dicsősége csak .visszfénye az Atya dics ősé-
genek —, bár Honhát, a Földanyát, kinek lefatyolozott szobrát 
kunyhótól-knnnyhálg иonТta.tták ökrös szekéren, közvzetbenebbül 
tudta elikipze:Ini; és jámborabban a Háború és Mennydörgés :is-
teneit, ezeket a zdaróccal letakart, ékszerekkel s pénzzel tele-
aggatott, oгѕnátlam faszobrokat. Droctulft a vaddisznók és bö-
lényelk áthatolhaitatlan erdőséngeiből érkezett. Villágos b őrű, vi-
dám, egyiigyű  is kegyetlen  volt,  törzséhez és vezéréhez h ű ; de 
nem az esnbenisdghez. E harcosokat Ravenna alá vezették, s ott 
valamii 'olyasmit lettak, ,amit még soha — vagy legaiábbiis nem 
olyan bőséggel. Látták a napfényt, a zoiprusokat, a márványt. 
Valamii .egészet láttak és sokszínűt, hiijat ,a zűrzavarnak; egy 
várost látták, kertek és házak, lépcs ők, oszlopfők és korsók, sza-
bad és rendezett nterek összességét. Bizonyos, hogy e +látvány 
egyetlen гészlete sem a s-zépségével hatott Droctulftra; úgy 
érinthette inkább, ahogy bennünket egy bonyolult szerkezet, 
melynek .nem ismerjiik a rendeltetését, de tervezésében mégis 
ott érezzük az örök értelmet. Talán elég volt látnia egyetlen híd 
boltivét, s egy megfoghatatlan feliratot a halhatatlan rámai ire-
dalomból. Es es a kinyilatkoztatás er ősen elálmélkodtatta és át-
fonmálta: a Város. Tudta, hogy falai között olyan, mint egy 
kutya vagy :egy gyermek, és 'igazában soha nem fogja megér-
teni; .de  tudta iazt Is, hagy most már zkel neki, sokkal jobban, 
mint a saját istenei, eszküidött törvényei, és Genninia valamennyi 
szakadéka. Drzoctulft elhagyta övéit, zés harcolt Ravennáért.  Mg-
halt,  s a sírján ott olvasható iaz írás, amit ,nem értet ő . 

Mikor Croce könyvében (Poesie e. kötetében közölt megem-
likezés szülte ezt az íгásnt) elolvastam ennek a katonana:k a tör-
ténetét, .szokatlan mádon felizgatott, és más formában ugyan, 
de olyan élménnyel ejzándékozott meg, ami az enyim. Els ő  p11-
lanantbian is mongol lovasokra gondoltam, akik végtelen legel ő-
bnntokukká akarták tenni Kínát, s végül megöregedtek a váro-
sokban, melyeket lerombolni vágybak. De nem ez iaz emlék volt, 
amit :kerestem. Végre tazlálkeztam vele. Ezt a történetet még 
nagyanyámtól halottam, aki rég halott már. 

1872-ben Bongés nagynapám észak és nyugat Buenos-Aires, 
és .dél Sannta-Fé el ő ljzáгája volt. .Székhelyétől, Junintól távolabb, 
négy-öt nmérföides távközökben er ődök láncolata húzódott; majd 
még őávolu'bib az Odabenti Föld, amit Pampának neveztek. Egy 
alkalommal nagyanyám — félig gúznyoládva, s félig azért, hogy 
meghzökkentsen — ,elmesélte ..száműzatéset Angliából, ide a világ  

szélére. Megnyugtatták, hogy nean ő  volt az egyetlen, laki így 
járt; s néhány hónappal ikésőbb mutattak neki egyvndián nőt, 
aki lassú léptekkel éppen átment a téren. Ruházata két színes 
takaró volt, lába meztelen, a haja isz őke. Egy katonát kiildtek 
ki hozzá; hogy egy angol hölgy beszélni szeretne vele. Az indián 
nő  beleegyezett. Félelem nélkül .lépett be :a hivatalos épületbe, 
bár nem gyanakvás néllКiL Rezes iaroa vad iszínekkel volt ibemá-
zolvna; a szeme :fiak ő  ikik, zamit az angolok szürkének nevezneik. 
Teste könnyű ,  mint  a szarvastehéné, két keze er ős, csontos. A 
pusztáról jött, az Odalhenti Föld гől, s a városban minden szűk 
volt  neki, a kapuk, a fialak, a bútorok. 

Egy pillanatra talan testvénneik érezhette magát .a két asz-
szony, távol szeretett s đigetüktől, egy kiismerhetetlen vidéken. 
Nagyanyám kérdéséket tett 101, s a másik fakadozva felelt, ke-
resve és ismételgetve .a szavakat, mintha maga is csodálkozna, 
hagy mennynő  felejtett. Tizenn "egy éve nem beszélte az anyanyel-
vét, s már nehezen talált vissza hozzá. Elmesélte, hagy Jorszhnre-
ben született, szülei Buenos-Airesbe emnigráltak, egy csetepaté 
sorázn azonban elveszítette őket, őt elraboltak az indiánok, s 
most :egy törzsf őnök-filének na felesége, zakinek két gyermeket 
szült, s laki nagyon derék ember. Mindezt tört angolsággal 
mondta el, belekeverve az arcuan és pampabeli :szavakat, s az 
elbeszéilés mögött egy véres élet bontakozott ki: a lób őr sáztnak, 
trágyadombok lángjai, a hús-sütés és nyers zsigerek lakozmái, 
titkos hajnali menetelések, karámok megtámadása, rikoltozás 
és fosztogatás, háború, libasorban vágtató meztelen lovasok a 
megvadult marhák között, többnej űség, dögvész és mágia. Ilyen 
barbárságba .hullott vissza rigу  angol lany. Nzagyanyám először 
meghatódott, majd felháborodott, végül azt taznacsolta, hogy ma-
radjon a városban. Megigérte, hogy tamogatni fogja, hagy kifi-
zetbesse a váltságdíjat gyermekemért. A másik azt válaszolta, 
hogy :boldog; s mivel beesteledett közben, visszatért a pusztába. 

Francisco Rorgés pár év múlva meghalt a 74-es forradalom-
ban. Talán lakkor — hasonlóképpen elragadva és átformálva et-
től naz engesztelhetetlen földt ől — meglatta nagyanyám abban 
a másik esszanyban a maga sorsának valami szörny ű  mását. Az 
indián asszony minden évben megjelenti Junin vagy Fuerte-
Lavalle iizleteiben, hogy gyermekjátékszert, édességet vásárol-
jon. Miután nagyanyámmal talalkozzott, nem mutatkozott többet. 
Egyszer megis látták még egymast. Nagyanyám vnadásza:ton volt. 
Az egyik rancho-n, közel az iszapos állatitatóhoz, éppen egy 
anyajuh tarkát vágta át egy férfi. Mint valami álomban, hirtelen 
az indián asszony tűnt fel lóháton. Gyorsan leugrott a földre, 
és inni kezdte a meleg vért. Nem tudom, azért-e, imert nem te-
hetett másképp — vagy kihívásnak, jeladásnak zszánta?. 

Ezerháromszáz év, és a .tenger választja el e fogoly asszony 
és D,rocftulft sorsát. Ma m-érc mindketten kivid vannak a kapun. 
A barbár alakja, aki felkarolja Ravenna ügyét, s az európai 
asszony alakja, aki is pusztát választja, talán ellentmondónak 
látszik. Mégis, egy titkos es ő  emeli mindkettőt, egy értelemnél 
milyebb erő, és engedelmeskednek az erőnek, amit egyiktik 
sem tudott volna kellőiképpen igazolni. A két történet, nemit el-
meséltem, talán egy. Az énem színe-visszaja, egy Isten számára, 
Ugyanaz. 

Fordította MÉSZÖLY Miklós 



slim riadtan liheg hanyatt 
megölte a manhattan 
bebalzsamozott szív ű  
villanyvasalója 
ó jack kerouac úgyis mindegy 
te 
vagy a hieronymus bosch 
szénásszekere 
ó jack kerouac most 
bányavízben úszol 
hófehéren 
csillagoktól döngölt ürességben 
fénytóban lub:ickolsz — 
bájologhatsz méztiszte ,nimfákkal 
ugye könnyű  
csak most ismered a tökéletességet 
a meggémberedett starthelyet 
ó vágyaid kaucsukfa 
mezejére kívánkoztam 
biztosan vad csorgással 
végtelenség üvegcserép-szilánkjai# 
lesöpörni a tébolyda betonkerítésér ő l 
a sixth avenue-n 

ó áspisirígy pokolnak 
csősze 
mindig túl vagy önmagadon 
megő rült vesztéseimet 
meg őszült vesztéseimet 
szépséges úristen 
mind eltemettem 
még mindig a japán 
véresszem ű  él'i 
éli lemma lamma sabaktáni 
galambot keresem 
hófehéren a 
megvakult fudzsijámán 
hófehéren 
ahogy a macskák 
szaladnak a lábak között 
lerántani h űség 
ó karikagyűrűjét 
míg anya 
alszik 
elrabolt fia 
sze.ntségéért 
szaladnak a macskák 
az 'ikszedik zsoltárban 
énekelnéd ezt — 
mikor slim babája 
szederjes-hártyás fülekkel 
csintalanul coitus-helyzetbe ereszkedik 
a padlón 
hófehéren a 
megvakult fudzsijámáról 
lesiklás környékez 
a lányrózsaszfn ű  katlan 
elektromágneses gravitációja 
úgy néz ki most 
felüvölt hatlábú táltos-ménesem 
önmagam siralma 
karmos indulatok 
belső  reményzöld 
zizzenő  f űszálainak 
szamuráj összeešküvése 
nem számít most semmi 
csak vágtassanak emily dickinson 
paripái életünkön át 
mi a világ — 
végtelen vécepapír-gombolyag 

megcsalatott visszereid 
csontig ćincogását 
semmi sem váltja úgy ki 
mint a ,nagykelyh ű  virág 
bokáig érő  hajas bibéje 
minden átkát és jaját 
pózoló paraszt hetérák 
keménymagú enigmáinak 
nászról nászra —
hazugságról hazugságra 
drótozott maszkú szent halál 
sо ha-sem-kívánt 
szent halál 
csókja'it törjü-k össze 
lázadón — 
jack kerouac ó te már elérted 
célodat cisztacseppfolyós 
rózsaszirmú táncosn ő id 
szemérmébe áramütésként 
behatoltál — 
hemperg őzz meg nagy 
szenteltvíz-kagylóban 
sfogadd be ó őtjehova 

Y 
V 
CC 

vógel lászló 
Az emberek kivetődnek tipizált valóságukból és vándorol-

nak, miin јt +a máglyák. A célt nehéz lenne meghatározn д, mint 
ahogy nehéz Lenne az út értelmét is r:aeionálisan felfogni. Ez 
az élet mindenképpen ellentmond. Lángja nemes és szent, de 
ha aztán az ember a tenyerébe gy űjti össze a megmaradt ha-
mut, akkor látja hogy végül is mfndenképpen groteszk. A kü-
lönös izgalom, az élet nagyfokú hajszolassa, a magasfeszüLbt é•gű  
dinamika után megmarad a központi ikategós іa: .a groteszk. S 
isimert •ebben a világban minden jel, minden ösvény, minden 
árnyadat: csali a f őutak, a végleges kontúnok hiányoznak. lvlin-
den kész, várat mag "ara, de semmi sem látszik még. 

Mégis: ha .az ember  mint  tavold jelet megpillantja ezt a 
groteszk-végű  láncot, +akkor fehsszásadnak a létezés verítékei és 
zseni lélekkel indul el .az ember, hogy lassan nevét veszítse 
ebben az űrben. S hi .tudja, hátha ez az elvesztés egyben újjá-
születés is? Hisz fokozatosan lehámlik az emberről a héj, a 
belső  sebesség, a nagy rohanás megfosztja mindentől, ami feles-
leges. Súrlódás az ismeretlennel! A szökés, a meneikiillés, :a meg-
tántoroбás, a rohanás egy új bens őséget szül. 

S a sivatag-űr az új l бét. Nem mozdul semmi, hisz egyszerre 
fordult ki a világ. Az ember szétnéz: terek, várasak, f őutcák, 
mond részesei ennek .az űrnek. Belül minden sivatag: amit oda-
kinn lát a szem, az mind csak dekoráció. A síulytala гіѕág álla-
patát idézi e tekintetet kísér ő  érzés. S mint +a gejzír, úgy tör 
fel az űr rejtett r.mt ј  r a planetáris ember látomása. 

Korunk szent csavargója az ősapja ennek a planetáris em-
bernek. Ezért futkos Ide-oda: kicsi már e vIlág, kicsi ez a tér, 
kicsi ez a váras, rövid ez az út. Az út rövid: igazából nem ve-
zethet sehová..S.ehová sem vezet, de mindig tart. Iráinya g ő resös-
groteszk, tehát az utazás nem is kezd ődhet e1. Nem, mert a 
planetáris ember nem lefelé, nem horizontálisan, hanem felfelé 
utazik. 

S mit Tátunk? 
Misztikus üstökös? Próbatétel? Esztelen kísérleit, amelynek 

már fénye van, de +pályája még nincs? Planetáris sehovatarto-
zás? Az L1j  tér idegensége? A föld bens ősége már taszító, az új 
űr diшеnziója pedig zaavarbaejt ő? Minden fénylik, de hianyzik 
a mécses, amiit az ember tart kezében, amit megszokoitt? Nép-
vándorlás? Kozmikus gyakorlat az országúton? 

Kerouac? 
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Németh László életműve nemcsak a ma-
gyar irodalomtörténet egyik fontos és sa-
játos fejezete , hanem — főleg alkotói mód-
szereit tekintve — világirodalmi viszony-
latban is eredeti jelenség . Művei ugyan-
is egy újszerű , a valóság- alkotó-mű  meg-
szokott •iszonyától еLtгxő, s .miként a rá-
juk vonatkazó ,kritikák egy része mutat-
ja, a knitikában is problómát jelent ő  al-
kotó magatamás vonzaskörében keletkez-
nek. Köztudomású, hogy a művész a kül-
világból és képzeletéb ől merített anyagát 
alakítva, gondolatvilágát is kisebb vagy 
nagyobb mértékben kifejezésre juttatja. 
Az írókat általában véve, els ősorban az 
alkotás vágya , a látott :tények öіѕszefüggé-
seúnek ábrázolási mechanizmusa foglal-
koztatja, s .a különösség esztétikai kategó-
riája műveikben közvetlenebbül kitapint-
ható. Arról az esetr ől van szó, mikor az 
előbb emlitett három komponens között 
megvan az egyensúly . Na az alkató oly 
mádon billenttel fel •e megszokott egyen-
súlyt, hogy aránytalanul nagy szerepet 
biztosit eszіі>renendszerének , vagyis, ha való-
ságanyagának közvetlenül reflekt "aló-ala-
kító bemutatása helyett saját .gondolatai-
nak, belső  metamorfózisainak teremt va-
lóságot és szerepl őkнt, akkor .az utópia 
felé van közeledőben , hászem az általa ,pre-
zentált művészi valóság ,már nemcsak esz-
tétikai szemp оntbófl különbözik primáris 
forrásától , az objektív valóságtól, s en-
nek következményeként az író egyénisé-
gét és oélkitűzéѕeit legalább olyan mér-
tékben kell szem el őtt fantanunk , ,mint azt 
a valóságat , amelyre műve utal. 

Jelen esetben azonban ,nem utópiákról 
van szó, hanem Olyan •művekről, amelyek  

— bár magukon viselik az utópia egyes 
ismérveit —, .mégsem szakadnak ei olyan 
mértékben ,a történelmi valóságtól, hogy 
az utópiát j•ellem¢ő  áttéttel főitulajdOnsá-
guk lehetne . Németh László regényeiben 
ugyanis a jelemek és az őket környező  
valóság allakitottsági foka különbözik egy-
mástál. A ,környezet és a mellékfigurák 
a főhőshöz képest kevésbé stilizáltak. Az 
utópia .vagy a klasszicista ideál nem tölti 
ki a mű  minden •pórusát, hanem elsősor-
ban a középponái figurában koalcentrá-
lódik. Nyilvánvaló, hogy a Németh Lász-
ló-regény e іѕajtoѕ  szerkezete az esszé-
ista koncepcióiban gyökerezik. Németh 
Laszló regényeinek esztétikumát f őleg a 
környezetben és mellékfigurákban megtes-
tesülő  valóságközelségnek és a főhősben 
alakot öltő  „valáságellenessegnek", utópiá-
nak egymáshoz való viszonya , vibraló fe-
szültsége határozza meg: a valóság, amely 
a regény szférájában nem különbözik lé-
nyegesen mintájától , de amelyet az esszé-
író meg ,akar változtatni , és ,a fóhősben 
megtestesülő  gondolat , mely éppen a vál-
toztatás megvalósítása , vagy 1•egalábbiѕ  
egy erkölcs•iség :kitelj,es űtése érdekében —  
paradox  ;módon — el akar szakadni a va-
lósagtól . Az író azért nem alkothat sem 
szokványos regényfonmat, sem .pedig utó-
piát, mert attitűdjében valóságalakító 
szenvedélye nagyobb szerepet tölt be a 
rűvészetл  indítékоknál. Aki az író mű-
helyének •e problematikáját nem tartja 
szem előtt, csak olyan félreértésekr ől te-
het tanúságot, mint Király István, aki a 
„valóság izzásba .hozását" hiányolja az 
Iszonyból . Az i,zzáѕt aligha lehet nem 
meglátni Németh László regényeiben, 
csak éppen az említett pólusokra kell fi-
gyelni. Király István znegállapítása ugyan-
akkor a maga nemében találó, hiszen a 

vajda 
gábor 

németh 
Іasz, ló 

háború 
előtti 

regényei 
valóság az író egyik ,művében sem izzik 
föl. Ezt az általanos esztétikai kelléket a 
már érintett sajátos műforma helyettesrti, 
amelynek saját •beosztású koordinátáiban 
kapja meg az ízzás a •maga pontos helyét. 

Németh László íráságának els ő  megha-
tározój ,a az, hogy társadalomjavító kon-
cepcióinak hitelességét állandóan ellen őr-
zi. Az ellenőrzés aktusa ,az ,alkotás. A 
többnyire az író reformterveib ől Pallas 
Athénekként előpattanó hősök az írói el-
kötelezettség súlyát és aninőségét mérik 
le. Az ízzás, melyet •Király 'István az író 
által bemutatott valóságtól kér számon, 
éppen e szembesülésben rejlik. 

Németh Laszló életműve — .az író szer-
teágazó tevékenységei ellenére is — egy 
tömbből faragott . Az egységet a gondolat 
mindig elsődleges volta és folyamatossága 
biztosítja. Írói példája bizonyítja, hogy 
a gondolkodás zsákutcája nem bontja meg 
szükségszerűen az esztétikai min őséget. A 
drámai kettősség — az akció igazinak vélt 
módjának és valódi lehet őségeiлek harca 
— mindvégig központi esztétikai pillére 
maradt Németh László regényeinek. Nor-
matív követelményt támasztanánk .az író-
val szemben , ha a valósag Olyan fajta iz-
zásba hozását kérnénk t őle számon, mint 
ahogy a Kafka , Déry, Faulkner regényei-
ben jelentkezik. Mert míg a fölsorolt írók-
nál a pólusokat :a valóság kínálja fel, ad-
dig Nemeth László szamára a valóság egy 
teljes •pólust képez, amellyel ideológiáját 
képviselő  hősei szegülnek szembe. 

Első  pillantasra úgy tűnik, hogy az el-
mondottak csak az író két fejlődésregé-
nyére, valamint a Btiinre és az Éget ő  Esz-
terre vonatkoznak , s hogy az író klasszi-
cisztikus kísérletei elszigetelt jelenséget 
képviselnek . Valójában azonban .a Gyász, 
az Iszony valamint az .Irgalom annak a 
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cselekvésprogramnak képezik művészi 
változata іt, melynek .a valóság feltételez-
te lehetőségekkel való szembesítése képez-
te a többi гegény anyaigát. Kétségtelen, 
hagy Kurátor Zsófi elektrai jellem, s hogy 
K•árász Nelttben Artemis férfiiszonya da-
col, valamint hogy elérhetetlеn merényeket 
testesítenek meg, .de 'ha ebb ől követke-
zően nem is akarják megvá4to тhatni kör-
nyezetüket, a benлvk rejlő  energáakat da-
oolásukba összpontosítják. đnmaguk meg-
váltásanak lesznek martárjaivá, szemben 
a két fej.lődésregény hősével, valamint 
Horváth Endrével, Égető  F szterrel és Ker-
tész Agnessal, :akiknek •káteljesedése az 
emberekkel vagy legalábbis szűkebb kör-
nyezetiikkel forr össze. 

Ha a Németh László-regények tipikus-
ságát a társadalmi cselekvés ilehet őségei-
vel való szembesülésben láttuk, akkor a 
regények legátfiagább jellemzését a re-
gényhősök magváltó törekvéseiiben kell ke-
resnünk. A klassziciszitikus törekvés terem-
tette hősök önmaguk megváltásának, ká-
teljesítésének mmegszátlottjai, míg •a Jó Pé-
ter típusú regényalakok a társadalomban 
vá11a1t cselekvés által váltják meg ön-
magukat. Nem két regényformáról van te-
hát szó, hanem ugyanabba a képletbe való 
kétféle .behelyettesítésr ől. Mert Kurátor 
ZSÓfd és Kárász Nelli nem pusztán passzi-
vátasuk által, hanem környezetükb ől való 
tüntető  kávоnulásukkal nőnek egy-egy sa-
játos erkölcsiség maradandó szobrává. 
Mozgásuk .a többé regény főalakjával 
szemiben ellentétes irányú. Ami azonban 
mégis egy tömbből faгagottá teszi Jó Pé-
tert és Kárász Neilit, az a megváltás kom-
promisszumot nem ismerő  gondolata. A 
megváltás értelmezése azonban már éle-
sen elkülöníti őket. 

Természetes azonban, hogy a társadadmá 
erők es a történelem alakulása, ,amely lé-
nyegesen befolyásolta Németh László ideo-
lógiáját, az író regényein is éreztette ha-
tását. A hatás két egymá5sad összefügg ő  
szempantbói figyelhmető  meg: a reformtö-
rekvések etikai kérdésekké szelídülésében, 
másrészt, .az előbbi következményeként: a 
művek belső  szerkezetében. Hangsúlyoz-
nunk kell azonban, hogy a látszólag lénye-
ges ,eltolódás a Németh László-regény bel-
területedn játszódott 1e, éránt еtleхіül hagy-
va azt a műforrást, melynek esztétikai 
szempontbál :a .Gyász volt az els ő  klasszi-
kus példája. A háború utáni új tá гsada-
lom keletkezése nytivánиalóvá tette, hogy 
a Németh László által elképzelt reform 
útja járhatatlan, aminek következménye-
ként a fejlődésregény гugóјát, célját ve-
szítette el. (Jelképesnek foghahó föl, hagy 
a szintézis igényével íródott Utolsó kísérlet 
befejezetlen maradt.) Az enciklopedikus 
teljességű  ,gondolaitanyag, amely sziporká-
zásával .a magyar regény el őtt is új pers-
pektívát villantott fel, csak :abba a szer-
kezetbe épülhetett, melynek közeppo лt-
jában még .a történelem által meg nem 
cáfolt reformeszméket megtestesít ő  főhős 
állt. Az Égető  Eszter már erkölcsi köz-
pontú mű, a reformerek már az író sze-
mében is — az emlékek prizmáján át visz-
szatekintve — csak vеrgődő  csodabogarak-
ként jelennek meg. A refornneszmék ha-
talmas ismeretanyagot mozgató appará-
tusa a másakért vállalt élet rajzában el-
tűnik, mert funkcáótlanná válik. Jellem-
ző, hagy bár az Irgalomnak is fejlődđ  hós 
áll :a középpoлtjában, Kertész Agnes még-
sem a szellem Ibirodatmának (bebarangolá-
sa után jut el a választásig. Bizonyos jó 
értelemben vett szúkülés tapintható ki te-
hát a Németh László-i regényforma há-
ború utáni változataiban, aminek ered-
ménye esztétikai csiszoКks gként, egyete-
mesebb érvényűségként kamatozódik. Kü-
lön tanulmányt érdemelne annak vdzsgá-
lata, hogy a szerkezet, valamint a h ősök 
perspektívája szempontjából szerényebb 
Németh László-regények esztétikailag 
miért múlják felül az Éget ő  Esztert vagy 
az Utolsó kísérletet. Úgy t űnik tehát, hogy 
az író esztétгkailag legkiérleltebb •művei, 
ha nem •is  a gondolkodó Németh László 
törekvései .ellenében, legodábbis azok mel-
lett keletkeztek. Az Iszony els ő  részének  

megásása idején az .ilyen vállalkozás csak 
kirándulást jelenthetett annak a Németh 
Lászlónak, akinek igazi atter еgója nyii-
vánvalóan Jó :Péter. 

Németh •László regényvиágának .új :tár-
sadalom okozta metamorfózását :tehát ab-
ban kell látnunk, hogy hősei cselekvésé-
nek dimenziói lecsökkennek, mikrovilá-
gukban valásít ј á.k meg önmagukat (vagy 
csak önmagukért, vagy a .közösségért is), 
s így inkább .csak peldázzák a cselekvést, 
mely tűlnyomórészt erkölcsi színezetű . 

Németh László első  regénykisérlete, az 
Akasztófavirág, amely több évtized után 
1969-ben jelent meg elóször könyvben, a 
készülődés jegyeit mutatja, elsősorban azt, 
hogy az íгó már fölfedezte azt a világot, 
amely későbbi nagy regényeinek lesz épátő-
köve. •Az  љkasztófav гr g színtere a falu, 
melyben az első  világháború .végén a pa-
rasztság гétеgеl közötti £eszül'tségek várat-
lanul гábbanáshoz vezetnek — a ,főhős sze-
mélyében. Az áró már eszközeinek a birtoká-
ban van : az alapos ismeret és mesterség-
tudás hibátlan £aluképet ,eredményez. Még-
is nagy a távolság a kés őbbi Németh 
László-művek és e regénykísérlet között, 
melyben a szaciális rétegez ődésében ver-
gődő  parasztság Móгiezra emlékeztető  mó-
don izzik föl. Némeht László ábrázoló 
módszere ugyanis már az Emberi szín-
játékkail döntőm és véglegesan el fog tá-
volodnd azoktól az epikus hagyományuk- 
tál, •amelyek a Móricz prózájában átala-
kuló, de lényegében :tovább él ő  anekdoti-
kus írói magatartást jellemezték. Németh 
László első  regénye idején még tanítvány 
volt, annak a népiességnek a szószólója, 
amelynek elsődleges feladata egy addig 
felfedezetlen valóság létezésére és vátsá 
gainak felmutatás "ara való felhívás volt. 

A regény színhelye az írónak úgyszólván 
majdnem mindegyik későbbi regényében 
meg .fog jelenni. Furcsa paradoxon, hagy 
az író faluismereten еk, mestersegtudásá-
nak ellenére is szinte csak nyersanyagnak 
tűnik e regény, ha azokkal a későbbi mű-
vekkel vetjük egylbe, melyek majd felszív- 
jók az itt felfedezett anyagot, s egy egé= 
szem új a ino"séget hoznak Tétre. Talán 
ez a magyarázata annak, hogy sem a 
kritika, sem az irodalomtörténet nem 
említi e regényt, melynek talán az 
a legfőbb hibája, hogy hiányzik (be-
lőle a későbbb művek „többlete". Főhő-
sének ugyanis még .nincs meg a jelleg-
zetesen Németh László-i perspektívája. A 
regény kitűnően metszett •keretnek tűnik, 
melybe még nem illesztették bele a meg-
felelő  tartalmú képet. Németh László 
egesz munkásságának alapjura, tárgyára 
bukkant az Akasztófavirágban és a vele 
egyidőben írt elbeszélésekben. ismételten 
hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ez •a 
minősítés az Akasztó£avi гág és .a későbbi 
regények viszonyára vonatkozik. E m ű  a 
külső  összefüggések figyelembe vétele nél-
kül, önmagában is meg.á•11, egységét nem 
bontják meg a reaninászcenciák. Talán csak 
akkor válhat egyértelművé az Akasztófa-
várágtól az Emberi szíпjáЉéhg vezető  út tá-
volsága, ha szem előtt tartjuk, hogy az 
önképzés, az .eszmei fejl ődés igénye a Né-
meth László-típusú íróknál dönt ő  jelentő-
ségű . Az Akasztófаviгággal Németh Lász-
ló a korabeli magyar írók általános szín-
vonalat •érte el. A fejlődés, amely re-
gényművészetét a legnagyobbak magassá-
gába emelte, az Akasztófavirágtól az Em-
berd színjá:tékág vezet ő  úton bontakozik ki. 
Az utábbától a remekművekig társadalaná 
reformpгogramtij гa és a formai kristályo- 
sodós, az ökonómia vezeti el. 

A regény főhőse, Pintér Jani bukásá-
ban  még csak tragikus hőssé sem maga-
sodhat. Lázadása és veresége egy homá-
lyos eredetű, inkább személyes és családi 
viszályokban gyökerező, romboló erejű  in-
dulat eredménye. „Foгradatmásáigának" 
fontos tényes ője, hogy a Tanácsköztársa-
ság :kínálta új emberi lehet őségeket nem 
érti meg, és az új körülmények csak em- 

bertelenségét bontakoztathatják ki és szi-
lárdíthatják meg. Alakja ily mádon a Ta-
nácaköztáгsa ág és a széles néptömege'k 
viszonyának karikatúrájává válik. A tu-
datosodásig nem juthat el; a dac és az 
indulat egyetlen hajtóereje. A .legszembe-
tűnőbb sajátsága a nagy energia, mely 
iгányátat anságában pusztító erej ű . Olyan 
lázadó ő, aki még is lázadás Túri Dani-i 
értelmezéséig sem juthat el: részben kör-
nyezete, részben intelllektuális képessége 
gátolja meg ebben. Ennek eredménye, 
hogy — 'Túri Danitól elvérően — .még 
a .katarzis elégtételét .sem kaphatja meg 
a bitófa alatt. A regény társadalmi tanú-
sága .ma•gyarázza ésnrndokolpa a kés őbbi 
Németh László-+utgpdák kelétkezését. 

BODA ZOLTAM ÚTJA 

Z. 
Németh László els ő  nagy — bár eszzé 

tikailag nem a legtökéletesebb, de elme-
futtatásokban és lehet őségekben kétségte-
lenül a leggazdagabb - regénye az Em-
beri színjáték. Az író említi, hogy „a re-
gény tulajdonképp ironikus m űnek indult; 
azt akartam megmutatni, micsoda testi-
lelki fogyatkozások lappanghatnak a szent-
ség mögött". Egy másik helyen, ahol szin-
tén :műve cétkitűzéseát mondja el, a követ-
kezőképpen £olytatja: „A regény azonban 
visszaütött, az írás, az iró szándéka elle-
nére, a hős pártjára állt: a szentség gyer-
mekkortól folyó kibontakozása lett elsőd-
leges; a „korlátok", a „csonkaság": a 
páncél, melyet a maga védelmére válasz-
tott ki." Az írót tehát, saját bevallása sze-
ttit, az a szándék vezérelte, mely els ő  re-
gényének lett — talán öntudatlanul meg-
valósított eredménye: az irónia. •Kérdés 
azonban, mit jelent gaz, ,hogy „a regény 
visszaütött". Az írónak, aki műve kon-
cepciójat :a hagyоmányas magyar .regény 
szellemében• dolgozhatta ki, гá (kellett döb-
benie, hogy ianyaga azoknak az individu-
ális élményköröknek is .kifejezés•éül szol-
gálhat, amelyek mindaddig csak az esszé 
és tanulmány formájában .nyerhettek kdfe-
jezest. Az esszétechnika természetes kö-
vmetkezménye lehetett az elemz ő  módszer, 
amely viszont szükségszerűen kiszorítja 
az ironikus hangnemet, mivel magya гá-
zást, indoklást, tehát — akaratlanul is —
öntudatlan fölmentést eredményez. Az 
elemzésnek ugyanis :azonosulás .a föltéte-
le, ha relatív tökéletességre tart igényt. 
Az azonosulás :következményeként, az író 
szándéka visszájára fordult, és h ősбnek 
prablematiКáј a fokozatosan megszűnt csak 
egy regényfigura kívülr ől iгányítatt küz-
delmének •lenni és az atkató személyes 
kérdésévé vált. A regényt .az teszi egye-
netlenné, hogy az író alkotás 'k вözben döb-
bent :rá műve nagy đehetőségetire. Az áró 
mind fokozottabban éreztetd jelenlétét a 
regényben, amelyet — eredeti szándéka 
értelmében — önma.gától .kívánat eudege-
níteni. 

A mű  azйrt jelent eseményt .a magyar 
irodalomban, mert az író a hagyományos 
külsődleges cselekményvázat meghagyva, 
az igazi történést a f őhős tudatában bon-
totta ki. A közvetten cselekmény csak Bo-
da Zoltán .belső  váláganak, tud:atállapotá-
nak •mozgásba hozására, továbbbonyoldtá-
sára szolgál. Jellemző, bogy a dantei mó-
don három rйszre tagolt regényben az ese-
mények csak az első  részben éгvényesül-
nek :teljes marrtekben Bada Zoltánra va-
16 hatásukban. A külső  törtéлések beha-
tása a második részben csökken, hogy a 
főhős jellemének megfelelő  választása a 
harmadik részben megszüntesse, vagy 
legalábbis lényegtelenné tegye azokat. 
Mert Boda Zoltán útja a kezdeti tévely-
gések és meghasonlások ellenére is pre-
desztinált és nyílegyenesen vezet ki az 
életből, amely pusztán gyors szellemi fej-
lődésének szolgál keretéül. 

Boda Zoltán világnézeti állásfoglalásá-
nak kialakulása bármennyire is bonyolult 
folyamait, lényegét tekintve mégsem el-
lentmondásos. A három főresz, Zoltán tu- 
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datállapota mozgásának dantei szerkeze-
tű  sűrített fokozatai .kisebb fázisokra ta-
golódnak, amely !között ,szoros a logikai 
ö szefüggés, hiszen Zoltán már kora gyer-
mekkoraban is intellektwsával ёѕ  ѓјntеlіаК-
tuѕ hоz méri a vllágot. A jelenségek meg-
figyelénéből, az akoiókísérletekból levont 
tanúságok olyan tapasztalatakká szilárdul-
tak, amelyek iszelleini táj:ékozódasigenyé-
nek egy-egy léposőfokaul szolgálnak. (A 
regény első  sorai például már így jellem-
zik a néhány éves Zoltánt: „Gyorsan tá-
jékozódott, de nehezen ismerkedett. Meg-
tanulta, hogy az életen átimbolygó dol-
gok két csoportba sorozhatók ; a nagyob-
bik neve: mink, a kísebbiké: mások. A 
„mink" világa együtt jött vele abból a 
šötétségb ő l , amely a tegnapon, s a tegnap-
előttön túl az időre borul.") Zoltán fej- 

lődésének egy-egy fázisa oly módon ala-
kul ki, hogy a nyomasztó, 1atszálag meg-
oldhatatlan kémdések ban:colgatásában m• r-
már •elvesző  lélek hirtelen választ, átme-
neti megoldást talál ikételyeire, ami által 
fejlődése újabb rétegébe léphet. 

Zoltán érzékeny lelkületén legel őször az 
a £elismerés ejt isebet, hogy szülei külön-
leges lealázó helyet foglalnak el a falu 
társadalmában. Méltatlannak érzi iaz apját 
ért ,sérelmeket, .amelyek asztálytársai osú-
folódisábon nem mennek feledésbe. A i i-
taszfoottságában zsémbeskedő  apa £rázii-
s.ait Zoltán védőbástyául választja: „a :be-
osület •katonája a nyomorban is fölülma-
rad" — gondolja. harmadik nagy állomá-
sának, a Paradicsomnak etkájaa sejtik fel, 
mikor azzal a gondolattal igazolja aláren-
delt szerepüket, hagy „Akit legy őznek,  

győz." Míg apja egyedüli mintaképet je-
lent számára, daccal válaszol környezete 
kihívására. E szerepvállalasát magacélosí-
tó akarati tényez ők nem teljesen függet-
lenül •émvényesülnek, mert e vállalt fel-
adat mintegy szerves :folytatása, konkre-
tizálódása gyermekkora fantáziadús mí-
tosz»ilágának. Zoltán átmeneti választá-
sának szükségszzerűsége tehát mélyebb 
gyökerű . Elhatározásának motiválásakor az 
író kitűnően kamatoztatta a é,lylél еktani 
ismereteit : „Ott a sző lőhegy estcsillaga 
alatt szinte szempillantások alatt épült ki 
benne a becsület katonájának ez a kép-
zetszövevénye, ahogy életük nagy bástyáit 
mindig egy pillanat rakja föl a tudat alatt 
félig kifejtett terméskövekb ől . Ugyanaz az 
erő  hívta, amely a farakás hőstetteire ösz-
tönözte, harc a Zölddisznó ellen, csak a 
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Zölddisznó tüskéi hegyez ődtek ki azóta: 
mindenik egy külön mérges szúгása az 
anyagi világnak". 

Jellemfejlődésének sajátos dia гlektikája 
nyt'latkozlk meg abban is, hogy apjában 
való kételkedése már ,akkor felbukkan, 
mikor mintaképének alakjat rnég nem ho-
rnályosították el előtte a későbt tapaszta-
latok. Bode pap elvesztett tekintélyét sze-
retné vlsszaszerezri fia iskoláztatásával. 
Zoltánban azonban — sonsa eleve elren-
delkségének blzonyitékaként — már kora 
gyermekkorában felbukkan jellemének 
egyik lényeges tulajdonsága: iaz elfogulat-
lanság, saját belső  etikai lényének, még 
csak sejtett idealjának felfedezése és tisz-
teletben tartása. Egyénisége sz űkebb kör-
nyezetétől is olyan határozottan vátk el, 
hogy szülei igazsugát nem tudja és nem 
is akarja egyeztetni a maga igazával. Mi-
kor apja a család becsületének megvédé-
sét kéri :t őle számon, ő  másképpen gondol-
kodik: „ ... a lelke fenekén mondhatatlan 
csüggedés volt: soha-soha erre nem lesz 
képes. Jobban szerette volna, ha a becsü-
let egy életre szóló fogfájás, amint elein-
te gondolta: Inkább még kevesebb, csak 
ne olyasmi, amit a vžlágból kell kikapar 
ni. Miért kell a becsületet az emberne Кá` 
bebizonyítani, ha a becsület úgysem az 
emberek dolgal..." Јe11emfejlőčésének isi= 
törvényíúsége szükségszerűen hozza niagá-
‚лal önkéntes .elszigetelődését is, valamint 
sank! Кi kköautyezetének vele szemben va-
ló agressziv!•tását. Ellenállás! kísérletei-
nek (kudarca azonban ítj.abb tapasztalatot 
jelent. Nyilvános dacólása csak egyszeг  
elkövetett hiba nnarad. A becsület katoná 
jónak legnagyobb próbája: ellensége k!- 
mentése a lángókbál. Zíдltán e tettet pusz-
tán a helytállás jelszávával hajtja végre. 
A ;tettnek ömіnagáhan _ van értéke. Az 
egyetlen jutalom: .a helytállás büszke tu-
data. Nyi1•vánvaló, hogy — bár ezek .az 
erkölоs! szempontok csak később kapják 
meg egy sajatos világképben a helyüket 
— lényegideg nem változnak meg. Zoltán 
életíttján csak ingadozósak és válsagok 
vannak, .törések ninosenek. 

Zoltán még legintimebb kapcsolataiban 
is  a becsület katonája alkar maradni. Szó 
mára a szerelem kötelezettseg, magára vél-:: 
lelt feladat. Minden gesztus бІуaл  akarati 
tényez ők .érvényesü!lnek. Ez stábja meg 
>á7vlhez és .lonkához való viszonyát is: 
„Amikorra kiért a külső  sorra, elintézte 
magával, hogy szerelmes. Ez majdnem 
olyan felemel ő  érzés volt, mint amikor az 
apja önigazolása után a becsület katoná-
jává buzdult, nekiszaladt a sz őlőhegynek, 
s azt hitte, a csillagokat is .leverheti. Nem 
állt-e ott abban a borzalmas könyvben, 
hogy az olyan ember képtelen tiszta szem-
mel nézni a nőket. Képtelen a szerelem-
re is. S ő  mégis szerelmes. fiz: a szerelem 
a gyógyulás. S gyávaság-e, ha Évitől hú-
zódozik? A fiúk már csipkedik érte. De 
ő  Ilonkába szerelmes, s nem tör ődik más-
sal. Ő  „egyistenhívő" természet, nem' olyan, 
mint Pisti. Egyel őre reménytelenül sze-
relmes, de az nem' `baj: a szerelem önma-
gában gyönyörű .  Az  gyönyörű, hogy képes 
rá." :S itt már fölbukkan a kérdés, bögy 
Zoltán elragadtatattságában önfegyelme- 
zése mindenhatáságat, akar а tб  fegyelmező  
erejét ünneplfi-e, vagy pedig csak sejtett 
impotenciája ellenében menekill akarat-
ereje védőmedhanizmus mögé. A kérdés 
bonyolult, de megoldhatóvá teszi, hogy az 
író maga is beszél regénye keletkezésének 
köгü ményenről. Eszerint, miként már ele-
meztuk is, az írónak főhőséhez való vi-
szonya fokozatosan megváltozik, követke-
zéskбppen, a csonkaság és. a :szentség dia-
lektikáјбban,. arz .utóbb! különösen a mű  
első  részében oly mádon kerül. el őtérbe, 
hogy a csonkaságtól való determináltsá-
gát átmenetileg kevésbé érezzük, hiszen a 
főhős :még nincs teljes mértékben impo-
tenciája tudatában. 

Két egymással ellentétes folyamat fi-
gyelhető  meg tehát a regényben: az els ő  
koncepció fokozatos hárfatérbe szorulása és 
a második mind fokozottabb előrenyomu-
lársa. Az idézett részlet a két koncepció 
találkozásának, egyittes jelenlétének p11-  

lanata. Az első, az ironikus célzatú terv 
szerint, Zoltán spontánul, bels ő  biológ!ai 
törvényszerűsége, impotenciája által kéлy-
szerltve talál ,egy v вdőmeгahanizmussгerű , 
önigazolás! szándékú átmeneti egyensúlyt. 
Zoltán hannlafiii szilárdsága, magabiztos 
derűje ugyanakkor az akarat, ra szentseg 
önérvéлyesítésénеk örömét is jelentheti, 
mely független fiziológliai korlátozattságá-
nak, impotarnclájának tudatátórl, hiszen ön-
maga ,testi életére még csak a kamasz za-
varos szemével tekint. A két szempont 
találkozásárol van tehát szó, amely a m ű  
más ponkjain is felbukkan, oly módon, 
hogy — Zoltán fejlődésének rugót ké-
pezve — inkább támogatja, mint lerontja 
egymást. A koncepcióváltás következté-
ben  ugyanis Zoltáninak meg kell vívnia 
csoлkasagával; az első  konoepcló — a 
csonkaság ól a szentségig vezető  egyenes út 
— talán sziгpиnfikáclához vezetett vol-
na. 

Az önmagával elégedetlen Zoltán „ma-
gasabb ösztönére" hallgatva önkéntesen 
megy az első  vllбghábarúba. A becsület 
katonája újabb, magasabb szinten akarja 
lemérni erejet. E gesztusából az apja is 

-дΡvéglegeset "megtudhatta, hogy Zoltánnál 
a becsület különleges: értelmezést nyer. Az 
ő  számára a 'becsület öncélú etikai foga-
lom, mivel még nincs kialaalt vilagképe, 
melyhez magatartását viszonyltha.tná. A 
becsület nála a fogalom keresztényi értel-
mezéséhez  611 közel: önmaguk gyarlóšб-
gát .legyőzve, önzetlenül seglten! másokon: 
Nála • azonban a tett indítékalt a val-
lástól eltéгбеn — nem az emberek irénti 
szeretet kepézi, hanem a lélek önzése, ön-
magához való bűsége. Zoltán önsanyarga-
tása más-már a mazochizmushoz közelí-
tene, ha szem .elől tévгsztenénk, hogy áz 
ő  megszallott önkínzása ' nu n a szenvedé- 
sek, hanem "az ideálok öncélúságával ma-
gyarázható. Zoltannak nem célja a szene- 
dés, hanem csak 'eszköze, amellyel önma-
gát kívánja megváltani —, egyel őre csak 
önmagát: 

„De hát mit használ a forradalom? Min-
den embernek magának kell tžsztáznia az 
életét. Ha csupán önmagával rendbejött 
emberből állna a. társadalom, akkor a tár-
sadalom is rendbe jönne." — mondja 
Szdтmaina!k, n . kommunista agitátornak. 
Nos, Zoltánnak éppen"ez a legéget őbb 
problémája: önmagával szeretne tsztába 
jönni. Tettei azonban eredményeikben ön-
maguk e1 entétévé alakulnak. 'A cselek- 

` vQtől elidegenített pozitív cselekvés nem 
találhat kellemes fogadtatásra. Ha példá-
ul ellenségét akarja kimentene a lángök-
ból, nemcsak hogy nem kapja meg a tet-
téért járó elismerést, hanem őt tartják 
a іtйz akozójanak. A csatatér. kell ős kö-
zépén, félig önkívületben, a kovetkez ő , lel-
ke gyötrelmét summázó szavak szakadnak 
ki belőle: „Gyalázat, Csanádit akartam ki-
menteni a tűzb ő l, s úgy bámultak rám, 
mint a gyújtogatóra. Zádor tanár úr szól-
jon'. értem. Én hős vagyok: Eljöttem a 
Zölddžsznó ;barlangjába, megdöglök a féle= 
lmt ől, de megn гΡutatom: nekik. Hol az a: 
láng, > hadd mártom belé a karomat."   A 
tít zásba .vitt erény kü vи  tág előtti deval-
válódása nem utolszor bukkan itt fel Né 
meth László regényeiben Következ ő  re- 
gényében, •a Gyászban, Kuгátor Zsófii jel-
lemében főmotívummá lép elő . 

Zoltán lelki enérglája a legnehezebb 
próbákat is kiállja; a harctéren az akarat-
tal vértezett délek és test a testközelbe 
férko"ző  halállal is dacolni tud. „A halál 
örvényére eszmél.` Az ег$, amely gyerek-
kora óta élete minden pillanatában halá-
los elszántságba tudta merevíteni, a be-
tegség alól is föl tötte._a fejét. Nem sza-
bad meghalnod, gondolta, s ez olyan volt, 
mint nem szabad Jóska bűnébe esned. El- 
mulasztott kötelességre hivatkozott ez a 
parancs. Nem az izmait, az egész szerve- 
zetét, szinte a sejtjei életét feszítette meg. 
Ott feküdt mozdulatlanul, nyitot szemmel 
önmaga fölött virrasztón, mint az önmeg-
óvás leleplezései után. Most egy nagyobb 
álmot gyűrt le önmagában." Ez .a minden-
nek ellenálló akarat, melyatmenetileg fo-
kozatosan csonkasága ellentpontjává ala- 

kul, a harc reménytelanségének felismeré-
sével majd csak a csankaaágorn belüli te-
rtlletek mеghódltására vállalkozik. Zoltán 
becsületideakja hadifogsága idején kita-
pinthatóbb :tartalommal telt ődik. Pokoljá-
гбsбhan váratlanam iBhilemon rés Baucis pél-
dája bukkan fel előtte, iamely egy új em-
beri lehetőséget, a szeretetet kínálja. A 
szeretetet azonban, szintén csak az em-
berek és köгшmények ellenében sikerill 
elérnie. A¢ emberek .megértésének ideálja 
viszont csak az egykori iQlúziák lerombo-
lása árán valósultat meg. Apjából, egy-
kori ,mintaképéb ől kell kiábrándulna, aki-
nek emberekhez való viszonyából, becsü-
let-kultuszából hiányzik a szeretet. Zol-
tán tudatosan választja a szeretetet, s e 
választás nála nem .a szenztbílit бs, hanem 
az akarat eredménye. Számára .a szeretet 
is feladatot jelent, de a korábbi vállalko-
zásoknál jóval nehezebbet, hiszen ,a lélek 
az akarat által kevésbé befolyásolható, 
mint a test. „Kutyaszorító az élet, s csak 
egyfelé nyílik bel őle út. Ezen kimenekül-
ni: ez a szenvedély. S most a szeretet lát-
szott az egyetlen útnak. Nem a szeretetet 
mulasztotta-e el? Ezt kell pótolnia." Zol-
tán tehát anenekül az élett ől, bár mene-
külésének okaival r бg nincs egésszen tisz-
tában. A családjában tapasztatható dege-
nerálódás jeleire már felfigyelt, de impo-
tenciájáról majd csak :késő,bb győződik 
meg véglegesen. .Menekülése nem tömtet ő  
vagy kétségbeesett lázadás, s ezért in-
kább az önkeresés kálváгiajáг  sárnak ne-
.‚тezhető. Kitörési kísérlete іben egzisztenci-
á5a értelmét és lehet őségét kutatja a szá-
rmára idegen világban. Azzal azonban tö-
kélétasen tisztában van, hogy „ez a sze-
retetroham is hazugság volt. A betegség 
bágyadása, a gontalan olasz ég hozta rá." 

„Egész váratlanul Dantera gondolt. Most 
rendíthetetlen szigorúságában villogott 
előtte a szánalom könyve. Aki ezt írta, az 
ő  költ ője volt. S hirtelen vágy fogta el, 
konok rendszerbe építeni az emberkomisz-
ságot s az ő  tiltakozását ellene." Jell•emző , 
hogy gondolatait megelőzően zokogó ap-
ját látva úgy 1érzi, bogy „semmi köze eh-
hez a nyomorúsághoz." Az idézett részle-
tekből vilagosan kitűnik, hogy Zoltánt 

`` nem az egyadí' hanem az általános nyo-
morúság toglallkoztatja. Az egyéni viszony-
latok általmos fogalmak és képzetkörök 
szorítják ki, bizonyítva Zoltán jellemének 
rendkíviillségét, a teljeеGéget sőt az abszo-
lútumot soha eszem el ől nem tévesztő  igé-
nyességét. 

Zoltán fejlődésének következő  szakaszá-
ban egy Ady~vvers hatására a :költ ői ön-
kifejezés, a kitárwlkozás sokat ígér ő  lehe-
tősége bukkan fel: „igazolni mindazt, ami 
vele történt, megénekelni a Farakás Le-
gendájától az előző  esti kiábrándulásig 
mindent: gyönyörű  önapotheozis, amely 
világraszólóan megmutatja, hogy a Boda 
Zoltán-elemnek éppúgy megvan a maga 
jogosultsága a mindenségre, mint a vas- 

' nak` vagy a káliumnak, akármilyen fölös- 
., legesnek tűnik fel az első  pillanatra." A 

sikertelen piábálkozások, a háborúban át-
élt szenvedések után a lélek a nyomás-
asökkentő  szelepeket keresi, ugyanakkor 
tanúsagat kínálja 'köztanúságára. A Nagy 
költemény, Zoltán teljességigényének meg-
felelőеn, az emberi gyarlóság encklopé-
diája lenne. E vá1laltkozásának szempont-
ja nem az „emberek vörös, vagy fehér 
igazságaiból" nő  ki, hiszen .az író első  
regényében megállaptott tanúsága értel-
mében ,az emberi nyomorúság társadalmi 
értelmezése idegen t őle, hanem feltétele-
zett, elvont erkölcsi marmákból. Az Embe-
ri színjáték ugyanazt mutatja be a falu 
életeről — melyet csak egészségkelen láz-
ba hoznak a Tanácsköztánsaság kínálta 
társadalmi megújhódás eseményei —, amint 
az Akasztófavirág. Eszerint a tiszavirag 
életű  rendszer lehetőségei abban merültek 
ki, hogy !széles teret nyitottak az addig le-
fojtott indulatok feltörésére, az egyéni le-
számolásokra. S itt mutatkozik meg az Em-
beri színjáték óriási töhblete. Az Akasztó-
favirágban ábrázolt folyamat ugyanis csak 
kész tanúságként épül a műbe. A főhős 
úgy cselekszik, mint aki tökéletesen tisz- 



11 

tábaл  van  azzal a ténnyel, :amelyet a Ta-
nácsköztársaság bukása után ,a falu egyik 
volt vггetőembere a következ őképpen fo-
galrnaz meg: „Mit reméltem a Kún Bé-
lától? Haragudtam az emberekre, s hogy 
odakerültem, a légynek sem ártottam." 

Zoltán tudatosodásáлak újabb fokoza-
tát Iloгнkának, egy vagyonos paraszt lá-
nyának férjhezmenetele jelenti. Zoltán 
előtt ekkor vklágosadik meg először, hagy 
„minden igazságunk életünk visszhangjá-
ban lesz azzá, s ez a „halhatatlan fél" itt 
bizonyára nem a szegény Ilonka hámba 
tört lelkéből kilopott pillanatnyi elérzéke-
nyülés volt, hanem az a láthatatlan fele 
a világnak, amelynek a hajszolására Zol-
tán nem a tudat és az akarat, de a foga-
nás pillanata húzta fel." Az eleve elren-
deltség gondolata ezután mind többször 
kap helyet a regényben, arra utalva, hogy 
a szentség .a választáson fölü3 á11ó kategó-
ra ,Borfa Zoltán életében, s hogy a szent-
ség és a csonkaság között egyenes ez ösz-
szefüggés, ami e két ellentétes írói kon-
cepció gyakori metszéspontjában válik 
nyilvánvalóvá. Zoltán „foganását" azon-
ban — ez írói célkútűzésektől függetlenül, 
a regény struktúrájának szempontjábál —
mégiscsak a csonkaság készítette el ő ; hi-
szen apja +különc emberi magatartása kö-
vetkeztében szigetel ődött el, és családja 
többi tagján  is  megfigyelhetők a terhelt-
ség jelei. Zoltán rendkívüli. ad•ottságát kö-
szönheti e csoхіkaságnak, óan képessége fo-
kozatosan föléemelkedik fiziológiai .életé-
ben tovább élö korlátainak, és egy új me-
nőséget, szeltséget eredményez. A cson-
kaság- és a hivatástudat változó viszonya 
teremti meg a mű  belső  dialektikáját. Ily 
módon, Zoltán azzal az érvvel igazolhat-
ja csonkaságát, hogy „A léleknek van 
egy világ- és anyagellenes igénye is, s ez 
az igény éppoly jogos, mint az anyagé, 
csak a Кбvetkezetessége más, s csak az 
eredményei összemérhetetlenek." 

Zoltán osonkaságkultuszának ellenpólu-
sát képezi ,az a Szabó Dezs đ  tdeológtájá-
nak .hatására kialakult magatartás, amely-
nek a Zoltánnal párhuzamosan fejl ődő  
Horváth Laci a .megtestesít ője. Horváth 
Lacival folytatott vitáiban bukkan el őször 
Zoltán a mavállalás problematekájára, 
amely az író szerint, .a regény legf őbb 
m•ortda.nivalóját képezi: „Elég felületesen 
ismert, kuruzslóvá lett medikustársam éle-
tében ezt az én abnormális felem, sokunk 
abnormális felének az útját próbáltam a 
normábatörtével szembeállítani. S a kö-
lönceit elvető , az élet meredekét vállaló 
abnormitás volt az, amit a regény győ -
zelemre vitt." Horváth Laci a normákat 
passzívan elfogadó, csak azok határain be-
lül működő, a 'kor felszíne igényeihez al-
kalmazkodni tudó, lényegében „simuló" 
etika megtesteset ője. A keresztény üdvös-
ség tabuteszteletével szemben az ő  üdvös-
sége „a minden életműködésében összhan-
golt ember". „Az eltérés a normától a bol-
dogtalanság" — valLja Horváth Laci, s ez-
zel nemcsak életszemléletét fogalmazza 
meg, hanem — ellenkező  zlőgelű  példaként 
— .a Zoltán-típusú •egyéniségnek .az élet-
formájába is bevilágít. Zoltán útja cá-
folati fogja e tételt, amely szerint a cson-
kaság tökéletességébe vetett hit már eleve 
bo1dog:talanságot jelent. !Boda Zoltan és 
Horváth Laci személyében — a megszo-
kott-tól eltérően — nem :a társadalom két 
ellentétes típusa ál!1 egymással szemben. 
Az általános értelemben vett „típus" ka-
tegóriájában csak Horváth Laci sorolható. 
Zoltán alakja viszont kizárólag lélektani 
értelemben tekinthet ő  tipikusnak. đ  „so-
kunk abnormális felének" jellemmé fej-
lesztése, szimbólummá növesztése. A rej-
tett, :a hétköznapaktian gatlásokkal és nor-
rnaváLlaló megalkuvósakkal bénított tu-
datalatti egy jellembe és egy életsorsba 
sűrítve példázatként jelenik meg. S ez 
már arra a klasszicizáló tendenciára mu-
tat, mely Németh László kés őbbi regényee-
ben fog tisztább formában megmutatkoz-
ni. Az író egy tipikus ,módszerét alkalmaz-
za itt először: egy erkölosi tulajdonság jel-
lemmé transzformálasát. Kurátor Zsófi 
vagy Kárász Nelli pompas alakjának ke- 

letkezése ahhpl az ábnázaló anódszerhez 
vezethető  vissza, amelynek érvényesülését 
Zoltán alakjjának megrajzolásában is meg-
fkgyelhetji К. Ebből .a szempontból Boda 
Zoltannak Кбгбsz .Neili a legközelebbt ro-
kona, hiszen mindkettőn psak a társada-
lom konvenciávnak ellenére érvényesíthe-
tik egyénis "egüket, amely neonosak önma-
gát testesűh meg, hanem egyetemes, bár 
elfojtott emberi tulajdonságokat is. E haj-
lamok kifejlesztésének lehet ősége csak 
nasztalgkaként él a tarsadakmi normákat 
passzívan elfogadó emberekben. Zoltán 
alakja tehát ebben az értelemben tekint-
hető  tipikusnak. . 

Zoltánnak ellensége azelet, de más mó-
don, mint rövid ideig .tartó an űntaképének, 
Adynak. Zoltán menekül az élettől, a baj-
lamai бs önfegyelmezése közötti súrlódás 
kényszeríti erre. tJgy menekül t őle, mint 
aki közeledtei próbált feléje, de kísérlete 
meghiúsult. Menekülésében azonban egy 
sajátos győzelem lehetősége rejlik, amely 
a társadalom narmaгendszerétől eltérő  
módon valosuhat meg. Zдo tán ugyanis, 
semmiképpen nem lehet Horváth Laci. 
Űtja nem az egzisztencialista szabad vá-
lasztás kérdése. Gy őzelme csak egy irány-
ban valósulhat meg, abban, .amelyre foko-
zatosan rátalál. A mű  masodik részét ől az 
akarati •tényezők csak perspektívája felis-
merése és teljes kihasznáilása eszközeként 
szolgálnak. 

Zoltán .az egészséget látja betegségnek. 
Számára ugyanis nem ra szervezet, hanem 
a lélek egészségállapota az ,elsődleges fon-
tasságú, azaz: az „ép testben ép lélek" 
csak meddő , гtyarspalgáre eszmény. Adyt 
sem azért tartja nagyLa'k, mint Szirmai, 
.az agitátor, .aki ,szerint Adyban az a leg-
lényegesebb, hogy ő  az egyetlen magyar 
költő, akinek vilagnézete van, hanem 
azért, mert „Ady Endre minden alkoho-
lizmusa és vérbaja ellenére is egészsége-
sebb magyar író és százszor teljesebb em-
ber, mint Szabó Dezs ő". ;Számára az .az 
Igaz ember, „aki örökös cikázásban élete 
ege és pokla közt a legnagyobb emberi 
távolságokat fútja be." Zoltán egyéni ér-
telmezésű  keresztény etikája, :utop.isztikus-
sága ellenére is, nagyabb igény ű  és humá-
nusabb Horváth Laci higienikus üdvössé-
génél. đ  a kereszténységet egyetlen de-
mokráciának taríj a, melyben az embert ől 
nem követelik meg az atléta nemeslevelét. 
Zoltán úgy véli; hogy a csonkaság egye-
temes emberi tulajdonság, amely — ha 
szemmel láthatóan nem, akkor latens for-
mában — minden ember :tartozéka. Esze-
rint, a harmonikus test és lélek kultusza 
csak látsіat, szélhámosság, ;amely már ön-
magában csonkaságot jelent. A csonkaság 
testi-LeLki higiеnikusságg:al való elleple-
zése viszont a Tormavállalás, az egyén ség 
öntörvényűségének, egyéniség-voltanak 
feladása. Zoltán úgy lesz foninabontó, hagy 
a normákkal, az egyetemes csonkaság el-
rejtésének •kultuszával szemben a nyílt 
csonkaságot hirdeti, ami által ellentétbe 
kerül a társadalommal, valamint a társa-
dalom •normarendszerének egy-egy válto-
zatát megtesteset ő  Horváth Lacival es Behr 
Alfгéddel. 

Zaltan „pokoljárásának" utolsó stádiu-
mát egy utolsó hasztalan kísérlet és az 
addig tapasztaltakat betet őző  végső  tanú-
ság képezi. Az írás választásatól a meg-
gondolás tántorítja vissza, hogy végül is 
az életet prábálj:a •választani, s hogy vég-
képp belássa: ipredesztinációja csak .testi 
kortataival összhangban, és nem azok el-
lenére érvényesülhet. Zalkán végs ő  kísérte-
tének impulzusát a szerkesztővel folytatott 
beszélgetés adja. Rб  kell döbbennie, hogy 
az „írás nem tisztáz, az írás felmutat. A 
művelet a lélekben folyik, az írás az ered-
ményt számolja el". A költői önkifejezes 
választását Zoltán eddigi útjának •logiká-
ja utasítja el. đ  eredményhez szeretne el-
jutni, s rájön, hogy a folyamat költészetté 
transzponálása kitéréssel, megalkuvással 
fenyegetné. „Csak az élet tisztáz" jelszó-
val indul kiábrándulásának utolsó zsák-
utcája felé. Boda Zoltán útjának életet 
ostnomló szakasza a regény egyik leg-
funkcionáiѕabb fejezete, mely a valásze- 

Tűség esztétikai igényének kíván eleget 
tenni Zoltán későbbi sorsának előkészúté-
sével. Zoltán élett ől való elrugaszkodáеa 
ugyanis csak akkor !lehet természetes vég-
kifejlet, ha a fahős már túlj,utótt ez élet 
megostromlásának kísérletón. A csonka-
ság csak úgy alakulhat szentséggé, ha el đ-
ször önmagára ismer. A regény szerkezeti 
felépítéséből magatól .értődően következik, 
hogy e — Zoltán további fejl ődése szem-
ponjásbál — sorsdöntő  próba a „Pokol" 
befejező  részében kap helyit ..Zoltán kül-
detésének Jónása pгábál lenni, de az élet-
től, valamint a haláltál is (miivel az élet 
kiutasítja őt, már a halálra is -gondol) 
a „diadalra születtem" tudata menti meg. 

Az életen •és a halálon aratott gy őzelem 
után, a mű  arásodik :részében, a „Pur-
gatáriumban", Zoltán, a „Pokolban" ta-
pasztaltak •tudatával egy sajátos egyen-
súly-állapotba kerül. A lélek ,tisztulását a 
felismerés és .a beismerés teszi lehet ővé. 
„Ha a lélek nem lökhette ki tartalmát, 
beáll a fájás-képtelenség: nincs többé kín, 
csak kábultság, nincs akaratroham, csak 
lappangó elintézetlenség-érzés. Zoltán az 
újpesti híd korlátján ellobbantotta lelki 
erőkészletét. üres volt, s ez az üresség a 
sok hónapos emésztődés után szinte bol-
dogságszámba ment." 

Az élettői való elrugaszkodása teszi le-
hetővé számára, hogy értelme гést és iga-
zolását adhassa :azoknak az élményekétek, 
melyek a tisztulás, .a rendszerezés álla-
pota felé vezették. „Az élet, nagy Е-vel 
írt élet mellbe rúgott. Egy bolond piros-
papuccsal rúgott mellbe, mert elhagytam 
az én életemet. Az emberek gratuláltak, 
hogy megjött az eszem, de világos, hogy 
minden pillanatom aljas és nevetséges 
volt. Mintha csak be akarta volna bizo-
nyítani valaki, hogy ki kell tartanom az 
én életem mellett. Aljassá és nevetségessé 
kellett lennem, hogy meglássam életem 
korlátait." Zoltánnak tehát a regény els ő  
részében megtett útja az önmegismerés dia-
dalához vezetett. Az egykori sejtések, a 
szervezet :addig megfejthetetlen jelzései, a 
választás problémáj.ávak nyomorított lélek 
vívódásai egyszerre шegvilágosodta!k. A 
lelek feladata egyszeriben megkönnyeb-
bült. Az akarat, mivel .már !ismeri saját 
korlátait, nem mozgósít többé az immár 
félreérthetetlenül felismert korlatok elle-
nére, hanem azokon belül és azok értel-
mében. Zoltán pokoljámása drámájának 
ugyanis .az a lényege, hogy :az .akarat, a 
szabad választás regényében próbált ér-
vényesülni. Ezért az akarat, és még nem 
Ismert, csak sejtett korlátai diszharmoni-
kus viszonyban voltak egyarással. A vá-
lasztás a választó fiziológiai képességei лek 
ellenére :próbált megvalásulni..Ilyen szem-
pontból a mű  második részért harmónia 
jellemzi. A végső  választás készíti elő  fo-
kozatosan önmagát, de araár nem tévesztve 
szem elól .a főhős egyéniségének sajatos 
hanmoniáját. Az elmondottakból követke-
zik, hogy Zoltán nem egzisztencialista h ős, 
a iszabad választás lehet ős "ege nem ,adatott 
meg neki. 

Zoltán öneszmélése az eddigi fölvázol-
takná•1 bonyolultabb folyamat. A f őhős 
arra is rádöbben, hogy bar eddigi fejl ő-
dése folyamatos, de a kontenui ,tás nem a 
felszínien, a maga elé kit űzött feladatok 
(a csonkaság dicsérete, •az emberi gonosz-
ság megörökítésének szándéka, a szeretet 
kísérlete stb.) egymásutan :következ ő  meg-
hiúsulásában fedezhet ő  fel — hiszen ép-
pen ettől a lényegtő l idegen ,ká!lvániajá-
гбstól akar megtisztulni hanem sok-
kal mélyebben, azokban ;a tudatalatti ré-
tegeiből felbukkanó érvekben, melyek ere-
deti szándóka szerint kísérletei védelmére, 
valójában pedig azok ellenére, önkéntele-
nül is a ikésőbbe, a már igazi útját meg-
lelő  Buda Zoltánt antecipáltak. E tudat-
alatti Én, amely a megoldását keres ő  Zol-
tán érvelésében, váratlanul a látszólag 
érthetetlenül aragát a főhőst is cáfolja, ez 
emelkedik fel a „Purgatóriumban" a tu-
dat szférájáig. Zoltánnak e felismeréséb ől 
érthetjük meg mi is, hogy az életet átme-
netileg választó főhős miért érvel azok-
kal a kategóriákkal (pl. a kereszténység- 
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gel), amelyek inkább :cáfolják, mint ma-
gyarázzák és igazolják választas-kísérle-
ф. t. Ez ad tehát magyarázatot arra, hogy 
kezdetben a tudat és a tudatot kifejezni 
ak ró szavak gyakran el!lentétben vannak 
egymással. :Zoltánnak többször vita köz-
ben kell rádöbbenie, hogy törekvése öncá-
folatot is rejt magában. 

Zaltan szellemi-erkölcsi fejlődésének el-
ső  legfontosabb állomása, mely kálvá гia-
járása egyes fázisainak betet őzése is, az 
önmegismerés. Тlovábbd fejlődésének s~ugó-
ját az emuberek :megismerésének igénye ké-
pezi. Korabbd sejtelme •nyer támasztékot 
azzal a tapasztalatival, amely szerint az 
agy es a :lélek ;betegsége álta:1ános emberi 
osonkaság, és amely a :társadalom által 
őrültnek bélyegzett személyekben szinte 
vegytiszta á•Llapotban nyilvánul .meg. Zol-
tánt elmegyógyintézeti kutatásod arra a 
felismerésre vezetik, hogy az elmekórtani 
vizsgálatok nemcsak .az eltorzult lelkületű  
emberek világába adnak betekintést, ha-
nem az еgгnz emberiség betegségébe is. A 
kóеházd esetek dly módon csak esszenciá-
lis :kivonatai az általánosnak. 

Zoltán .sorsának sajatоs dete хn náltsá-
gáról .tanúskodik, hogy fejlődésében az őt 
köгülvevő  társadalom csak mi іdmá1ds sze-
repet játszik. A körülmények •csak figyel-
meztető  jelekként szolgálnak, csak a kon-
zekvenciák levonására alkalmasak. Zol-
tánt az írói szemlélet determinálja, ami 
annyit jelent, hogy csak egy el őre meg-
határozott drányban bontakoztathatja ki 
önmagát. A kubonMakozást a felismerések 
feltételezek. Ez azt b zonyítj+a, hogy Zol-
tán sohasem juthat olyan életkörülmények 
közé, melyek a tanúságok levоnására med-
dőnek bizonyulnának. Zoltán az elme-
gyógyyntézet küivíа  gtál elszigetelt kór-
termei+ben sem szürkülhet orvos-hivatal-
nokká, sőt, önmegismerése .után itt találja 
meg első  fontos állomását: a paranoiát 
csak az emberiség általános +betegsége 
szélsőséges megnyilvánulásá лΡak tartja, 
mert „ha kiment az utcára, leste az em-
bereket, s ezeken is talált tüneteket". Az 
őrültség csak fölfokozott csonkaság. S itt 
mutatkozik meg az, hogy Zoltán nem úgy 
tekinti adottnak a világot, mint álta1.-
ban más regényhőstik; ;különben csonka-
stga nem jelentene többet önmagánál, nem 
válhatna a legmagasabb emberi, s őt isteni 
értékek hordozójává. Z ltán tehat önma-
gát teszi :az emberek mértékévé, mert csak 
egy specifikus szempontból értékeli a vi-
lágot. đnnön csonkasagot ¢meglátva a fel-
dsm&és diadaláig juthatott, viszont a vi-
lágot is csonkának látva, saját, az em-
berek között csak később elfoglalt szere-
pének .körvonalai sejlenek fel el őtte. Az 
ő  testi csonkasága tehát az egyetemes lel-
ki csonkaság felismerésével találja meg 
önigazolását és szerepét. 
Ѕajá szerepének és lehet őségeinek tu-

domásul vetele után, a megvalósulás for-
májának, anódjának problem:atikája buk-
kan fel Boda Zoltán előtt. A magára talá-
ló egyéniség saját lényegének formáját 
keresi, s ekkor találkozik a választás prob-
lémáját képezđ  norrcnavállalással, mert —
bár :élete határozottan egy drány!ba mu-
tat —, :mégis meg kell küzdenie bizonyos 
kísértésekkel, melyek már-már megtalált 
útjáról :akarják letéríteni. Korábban el-
ért egyeлΡsúlyállapatának köszönheti, hogy 
— mivel a •tudat és a Mudatalatti már nem 
cáfolja, hanem erősíti egymást — mikor 
a szigorlaton villámcsapáskent jelenik meg 
előtte .a normavállalás illetve — tagadás 
lehetősége, ösztönösen tapint +rá az egyé-
niségéhez m+éltó megoldásra. Orvosi ok-
levelének megszerzésével a társadalmi hi-
erarohiába való beilleszkеdésére kell igent 
vagy nemet mondania. Válasza egyértelmű . 
„Zoltán is ismerte a tanár idioszinkráziá-
ját. Homár eljárt a szája, könnyen meg-
mentheti a helyzetet, csak meg kell okol-
nia, miért színesek azok a vérsejtek, s 
miért nem vörösek. De Zoltán a gúnyosan 
rászegezett tekintetben (amelyben kis ha-
rag is csillogott, hogy nem tudsz vigyáz-
ni a szádra — de boldog várakozás is, 
hogy mindjárt meghallja a maga kedves 
érvelését), mintha az egész társadalom hi- 

csinyességével nézett volna farkasszemet. 
A tudás nagykép ű  semmisége csillogott a 
pakulár-arcból felé. Nem állhatott ellent, 
hangsúlyozva, majdnem dühösen bökte a 
tanár szemébe: Igen vörösek." A vizs-
gán elbukott, de ez a bukás számára győ-
zelemmel egyenl ő . A dac, +miként az idé-
zetben :megfigyelhető , nem a tanárral ál-
lította véglegesen szembe, ihanem :a társa-
dalomnlal és annak értékskálájával. Zol-
tán .két szavas válasza, mely általában a 
gyöngébb k$pességű, dacos elemisták és 
középd.sk•olasok válasza szokott :lenni, .a vá-
iasztás pillanatinak tekinthet ő . Zoltán et-
től kezdve kerül életformája szerint is 
nyílt ellentétbe .a Behr Alfréd és Horváth 
Laci típusú életfelfogással, ettől a perc-
től kezdi élni valódi, megtalált élettar-
tal:madt. „Az orvosok a diploma kegyel-
méből gyógyítanak, a kuruzslók pedig a 
betegek kegyelméb ől" — indakolj:a Zol-
tán +normatagadásának okát. 

Fölmerül a kérdés: kuruzslónak tekint-
hető-e Zoltan cigánysori kísérletei után? 
Csak látszólag, mert nyilvánvaló, hogy a 
testi és lelki betegség között létezik ösz-
szefüggés, s hogy a lelki csonkaság gyó-
gyításával :a szervezet egészségi .állapota 
is ,befolyásolható. Zoltán vallomása azon-
ban egyértelműen eloszlatja a ,kételyeket: 
„Az ember nem automata, s a gyógyszer 
nem hatos, amelyet elég belédobni. So-
sem támad olyan tudomány, amely egy 
beteg ember bajának minden gyökerét el-
metszhetné. Az emberre, aki a beteg mellé 
áll, mindig marad valami." S éppen ez a 
gépies életmódot tagadó önfeláldozása, lel-
k&iek emberekkel szembeni nyitottsága 
teszi kuruzslóvá Zoltant a társad:alom 
előtt. Az .általános csonkaság individuális 
formában jelentkezik, s az egyén csonka-
s"aga gyógyíthatáságának meg vannak a 
saját törvényei, melyek figyelembevétele 
nélkül a gyógyszer is hatástalan. „Eszten-
dőkön át úgy élt köztünk, mint a néma. 
A lelke falát rakta. Az emberek érették 
ezt, s nem háborgatták. Most azonban ké-
szen van. A benne lekötött munka a világ 
felé özönlik, mint a lezáródott molekula-
gyűrű  szabad karjai. Az emberek meg-
szi'тatolják ezt a kifelé áramló erőt, 
amelynek nem kell tanár, nem kell kated-
ra... Milyen kevés szabader ő  jut egy ten-
gernyi embe гszomorúságra! Nem éppen az 
az ő  életének a csodája, hogy elrúgta a 
Rakulárokat is, mint egy idegen konti-
nens végső  partfokát, s ráhagyta magát 
az emberi várakozásokra, amelyek part-
talanok, mint a mese és a nyomorúság. Az 
ő  szabad erői fordították meg az emberi 
várakozásokat, s a várakozások nyomták 
térdre a véletleneket." 

A normavállalás és .a normatagadás el-
lentmondásainak formád Zoltán és Behr 
Alfréd szembenállásában is felismerhet ő-
ek. Zoltán :ugyanis, •nem egy új középkor 
pгófétája, •akinek a kereszténykurzus nor-
mája és .annak egyik jellegzetes kápvise-
lőj•e. Behr Alfred szeretné kikiáltani. Zol-
tán tagadója a tételes vallásnak: „Az ő  
komédiája Emberi színjáték. Neki nem 
kell a transzcendens rés, ő  maga a csoda." 
Az ő  :számára a tételes vallás, a hit, és a 
térítőik szavai szinonimák. Zoltán a maga 
példájára hivatkozva a lélek fejl ődésének 
öntörvényűségében, folyamatosságában 
hisz, mert „az igazi vallásos ember azzá 
lesz, s maga sem tudja hogyan." A nor-
mák :tagadására els ősorban az késztetd, 
hagy a csonkaságot adottnak és váltatha-
tatlannak tartja. Mert +a normák: a val-
lás tételei nemcsak hogy elleplezik a cson-
kaságot, hanem erőszakot is !követnek el 
rajta. .Az emberi abnormdkás szent, s a 
lélek :megkönnyebbülése csak ennek tu-
datosításával :érhet ő  el. Az egyénnek nem 
csonkasága ellen, ,hanem csonkasága tu-
datában, osonkaságáért kell élnie: „A lé-
lek mindig korlátozott. A lélek ereje épp 
a korlátai. Aki megismeri a maga korlá-
tait, a lelke erejét ismeri meg. A legszebb 
emberi erők a csonkaság falainak ostrom-
lásában pazarlódnak el. Boldog az, aki is-
rrceri a falakat, s nem rohan nekik, hanem 
fölfelé néz, s a falak kürtője fölött meg-
pillantja az eget." Zoltán tanításában,  

szenvedéskultuszában nyilvánvalóak a 
Dosztojevszkij-remiлΡeszcene k. 

Behr Alfréd kétségtelenül a normák em-
bere, de Horváth Lacvnál mégis nagyobb 
távlatú hбs. cily mádon igyekszik ,bevenni 
Zoltán etikájának +bástyáját, hogy Zoltán 
abnormitását az új normák egyenruhájá-
ba igyekszik öl öztetni. Karmierissta entel-
lektüel ő, aki a formabontó jelenségeknek 
is kész formát tud adni.- Zoltánt magaszta-
ló tanulmányával a kuruzslót a restaurá-
ció taborába szeretné beosempé ѕzni. Zol-
tánt döntése +után ekkor kísérti még el ő-
ször a :normavállalás felé való visszalépés, 
de ő , .aki „mindig a nehezebb utat válasz-
totta", sikeresen ellenáll. Még kétszer kell 
átélnie .a megváltóra emlékeztet ő  •megkí-
sértés gyötrelmét, azonban .sem. Ameriká-
ban élő  bátyjának csábító levele, sem pe-
dig egykori szerelmének könyörgő  :tekin-
tete :nem tudják eltántorítani útjáról. Itt 
meg kell jegyeznünk, hogy Zoltán utolsó 
megkiséгtése nem eléggé funkcionális. đ  
ugyanis a már említett okok :miatt nem 
választhatja Ilonát. 

A harmadik részben •a „ тn лőségi" ta-
pasztalatot — a fejlődés szakaszát — a 
, ~mennyiségí" :tapasztalatszerzés, vagyis a 
kiteljesültség állapota váltja ,fel. Zoltán 
fokozatos elszigetelődése, közössége лΡ kd-
vüli remeteélete, .paradox anódon feltétele-
zi azt a pánhumanista világszemléletet, 
társadalmon .és valláso лΡ kívüli иallásos tu-
datot, amely az +emberekkel fönnta гtott 
legbensőségesebb kapcsolatot jelentd szá-
mára. A „minden embernek tartozom, s 
minden ember tartozik nekem" gondolata 
csak .a szőlőhegyen, az önként választott 
szaműzetésben nyerhet érvényt, s csak a 
mártírhalálban találhat fedezetet. Zoltán 
vallá'sassága,. abnormitás-kultusza, az em-
ber egyéniségének teljes mértékű  tiszte-
letben tartását is jelenti. „A titok nem a 
tanításban van, hanem a szívben ...... üd-
vözülni mindenkinek magának kell." vall-
ja. A lélek ilyen fokú autonomitásának 
elismerése távolítja el a valaástál és a ,tár-
sadalmi normák világától. A lélek ugyan-
akkor determinált, s +a tudatnak az a sze-
repe, !hogy az egyén fölismerje .korlatain 
belüli lehetőségeit. 

Nyilvánvaló, hogy az Emberi színjáté-
kok nem pusztán szépírói ambíció terem-
tette meg. A főhősnek az útkeresés szzn-
vedélyével folytatott vitád gyakran •a Dosz-
tojevsіkij-hősök hangulati .izzására emlé-
keztetnek. A regény példázat-jelleg ű, de 
nem olyan értelemben, ahogy ,Béládi Mik-
lós gondolja: „Az emberi létfeltételek e 
világi megjavítása érdekében nem lehet 
világi ügynek szentelni magunkat — ez 
a tanulsága a főhős hódosi kuruzslásá-
nak." Zoltán ugyanis nem „az emberi lét-
feltételeket" 'akarja megjavítani, hanem 
magát a létet, nem .a formát hanem a 
tartalmat. A normavállalás elutasítasa va-
lóban lényeges állásfoglalás, de ő , egyéni-
sége belső , csak a regény második részé-
ben felismert normáira hallgatva, els ő-
sorban önragét, s az embereket kívánja 
megjavítani, arra fegyelmeztetve, hogy az 
írót :a húszas évek végén milyen ideoló-
giák .befolyásolták társadaiomjavító törek-
véseiben. 

Az Emberi színjáték nyilvánvalóan nem 
abból .a szempontból lényeges, hogy Buda 
Zoltán erkölosi fejlődése a húszas évek 
ideológia-zavaraтban haladó vagy reakciós 
világnézetet eredményezett, hanem els ő-
sorban +azért, mert a regény formája és, 
tárgya egyaránt eseményt jelentett a ma-
gyar irodaalomban, mely mindaddig csak a 
hagyományos regényformát tartotta m ű-
velhetőnek. A hagyományos fejl ődésre-
gény, ,az esszé és a parabola ötvözete az 
Emberi színjáték, s e tekintetben úttör ője, 
ugyanakkor egyik leggazdagabb szövetű  
telje ítménye a magyar irodalomnak. Az 
élet teljességét egybefogó szelessége, va-
lamint lázas intellektualitása következmé-
nyiként emelkedhet az esztétikailag ki-
egyenstilyozottabb Németh László-regé-
nyek fölé. 

VAJDA Gábor 
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A k иtemény és általában .az a fajta kí-
sérlet vagy konnpromi:sszum a szó és a 
tárgy között, amit a klasszikus hangzású 
költészet szóval illetünk, mind a mai na-
pig, a tekintetben változatlan, és minden 
kilátása megvan rá, hogy változatlan 
maradjon, hogy egyfajta szintézisre tö-
rekszik az én és másrészt a vele szemben 
á1.1ó jelenségek — világ —között; mivel 
önmagában nem meghatározható és de-
finíciója nincs, szükségessé válik, hogy a 
tárgyán keresztül értelmezziik és vizsgál-
juk minden lehetséges mádszerrel, ha fel-
tett célunk 'hogy kitapasztaljuk lényege 
és eredete, .a kép száninazását. Az erede-
tet mint forrást kell értelmeznünk, tehát 
mint ösztönt, esetleg képességet .bizonyos 
viszonylatok felmérésére és megállapítá-
sára, míg a lényeget továhbva is a kép 
alkotja, .a költészet maga is mint kép lé-
tezik, akar csak az írás történetének a 
kezdetén, amikor is a kép .a fogalom kisa-
játításara törekedett. 

A költészet funkciója .a képben valósul 
meg — ;mondhatnánk, .de viszont a kép 
nem бsl hat meg iegynvagбb a vagy más 
képekkel körülhatárolva,am végső  soron 
a semmi rés .a semmi között. Szikségszer ű-
en valamiféle környezetben játszódik le, 
zajlik, .történikk — valamiféle anyagba van 
zárva, .vagy tájban foglal helyet. 

Tehát egy környezetr ől beszélhetünk, 
amelyben valami cselekmény, mozgalom 
folyik. A képszerű  látásmód ezeket a moz-
galmakat ,a maguk valóságában igyekszik 
rögzíteni, vagyis гealizálni — azért reali-
z•álni, mert egyfajta szerkesztésre m.égls-
csak ѕzйkѕёgе  van, bár tetszés szerintire, 
ami a tettet jelképezi — .a verset a tet-
szés, ízlés vagy intuíció szerint vázolni 
annyit tesz, •mint  állást foglalni, cseleked-
ni. Kizárólag csak ennek a motívumnak 
az alapján szálhatunk, vagyis ennek a mo-
tívumnak a figyelembe vételével áшthat-
juk egy .költészetről vagy egy költemény-
ről, hogy eleget tesz a funkciójanak, vagy 
hogy nem vallalha:t szerepet. 

A modern költészet, •amelyről már ko-
rábban is esett pár szó ezen a helyen, 
leggyakoribb motívuma a táj, az a táj, 
amely végiul leggyakrabban a hazával azo-
nositható, ahogyan ma a költók a hazát 
értelmezni tudják. A költemény egy táj-
ba épül, és a versben — a tájban tehát —
sorsdöntő  esemény, vagy több esemény 
egyszerre, játszódik le. 

Türme, gebogen, verzliunt 
von Kreutzen, rot. Finster 
atmet dir Hímmel, Joann 
steht auf dim Hügil, die Stadt 
gegen den Fluss. Er sieht 
kommen das Meer mit Balken, 
Rudern, rdudigen 
Fischen, dir Wald 
wirft sick herab in din Sand. 
Her von dim Wind 
geht dir Fürst, er schwenkt 
Fackel in beiden Hiinden, er streut 
lautlose Feuer 
über die Ebenen aus. — 

Így hangzik a pár éve elhunyt Johannes 
Bobroweki Ikone :(Ikon) című  költeanénye; 
a verset az olvasó majdnem szásze гint a 
falra függesztheti és úgy szemlélheti. Ta-
lán a magyar költészet er őltetett urbá-
nusságára, pontosabban módszertelenségé-
re vall, hogy a versnek egyetlen fordító 
sem tudott elfogadható értelmezést adni, a 
kiváló szöveghez nem mint szöveghez kö-
zeledtek, hanem pusztán mint formálható 
anyaghoz. 

(Tornyok, görnyedten, keresztekkel 
kerítve, vörösen. Sötétet 
lélegzik az ég, János 
a halmon áll, a város 
a folyónak szembe. Látja 
jönni a tengert gerendákkal, 
evezőkkel, ótvaros 
halakkal, az erdő  
a homokba veti magát. 
A szél előtt 
a herceg jár, mindkét 
kezében fáklyát lenget, hint 
hangtalan tüzeket 
a síkságon át.)  

étiquette 

miђтen 
körnve- 
zetbcиn. 

‚тают  
mili-en 
hќttHr 
clőtt 

játszó• 
dili 
lea 

kibic.  
ménv 

brasnyó istván 
Napjaink költészetének egyik ;aranyta-

lanul nagy problémája a haza kérdése. 
Mindegyik nyelv kitermelt magából egy 
semleges fluidumot, amelyre a világ min-
den költészete, kevés jóakarattal, lefordít-
ható. A költők gyakran tagadják a köté-
szet fordítha#óságát, de a tapasztalat azt 
mutatja, hogy akik leginkább hadakoznak 
a fordítás ellen, leginkább válogatás nél-
kül és össze-vissza fordítanak. Olyan fo-
kú kommunikació alakult ki a költészet-
ben a nyelvek között, hogy a hatások egy-
re-másra felismerhetetlenné és leellenőriz- 

hetetlenné válnak. A költő  hazája azon-
ban ismeretlen marad, mivel a költ ő, nap-
jaink költője, méginkább irreális hataro-
hat von maga köré, egy méreteiben ta-
pasztalható, de lényegét tekintve kifür-
készhetetlen •hazát választ magának, és 
költészete is éppoly titokzatos lesz, mint 
életmódja ezek között az új viszonyok kö- 
zött. 

Mert erről van sitt szó, kétségtel вn. 
A költő  ártatlanságára hivatkozik a 

megbokrosodott villásban — ha költ ő  —, 
amely durván felelősségre vonja. Az a köl-
tész,et, iай  еly úgy tudja vallatni a felel ős-
céget, mint Jevgenyij Jevtuseиlkáé, pusz-
tán csak az érvényesülhet, Vagy a hozzája 
hasonló, világméretekben, de nem mint köl-
tészet, hanem mint — figyelem! — koncep-
ció. ,Ennek a világnak, amely az utóbbi öt-
ven évben mindent megért és felfog és to1-
еnácsol, vagy legalábbis ugy tesz, mintha 
megértené és toјгácsal, vagy mégiankább 
megérteni és tо'Жnбcsolmi igyekszik, önina- 
gának tolmácsolni, nincs szüksége felfog-
hatatlan és nem tolmacsolható dolgok-
ra. 

De mondhatjuk--e azt, hogy a költészet 
egyfajta ellenállás .a világ dolgaival szem-
ben? — Nem mondhatjuk, de azt sem, hogy 
belenyugvás. 

Idéztem Johannes Bobrowski egy ver-
sét, és tehettem is kérdést, hogy milyen 
körmyezetben, vagy háttér el őtt játszódik 
le egy költemény? Hol ibonyoládik a ese-
lekménye, nnivel is képben valami szük-
ségszerwen történik, ugyanis a kép a h бl-
tészetben a fogalom. 

Tornyok, görnyedten, keresztekkel 
kerítve, vörösen. — 

Ez a vers első  egysége, .a mondat vilá-
gosan határt szab neki. He nem úgy a 
költőnek! Mert .miféle statika érvényesül 
itt, ahol meggörnyednek a tornyok? És 
még vörösek is ennek a versnek a tor-
nyai. 

Sötétet 
lélegzik az ég, János 
a halmon áll, a város 
a folyónak szembe. — 

Tehát a ,próféta a város ;felé tart. És egy-
szerre: 

Látja 
jönni a tengert gerendákkal, 
evezőkkel, ótvaros 
halakkal — 

miért? Hogy eJsnastsa a иáaOst, és a pró- 
féta szára se  nyithassa  száját.  Hol  va-
gyunk és mi történik itt? 

az erdő  
a homokba veti magát. — 

János végignézi a pusztulást,  az  új özön- 
иimet, de csak a szó hatalmával áldott, te- 
hát  nem cselekszik.  

János 
a halom áll — 

biztonságban, tehetjük hozzá. És kivonul 
a versből, több szó róla nincs. 

Említettük a környezetet, a !hatteret, de 
sziikségtelen volna kitérni •a vers ,id őbeli 
eigységeire. A háttér az a világ, amit .a 
költő  hazajának szeretne tudni. Goethe 
szerint, a költ ő  hazáját keli isгегн i ah-
hoz, hogy érteni lehessen a verseit. Ez 
természetesen, mint minden ,pontos meg-
határozás, a ma költészetére is vonatko-
zik, amely sohasem érezte magát Oly kö-
zelállónak a klasszikus költészethez, mint 
a jelen időtlenségében. 

A költő  itöbbé nem kategorikusan a 
versnek vagy a vers gondolatárnak a szer-
zője, .hanem csak egy vérzésnek, amelybe 
maga is 'beépü ааіі  igyekszik, olvasójával 
vagy értőjével egyetemben. Újina a költé-
szet eredeti jelentésénél tartunk és közös-
ségi fogalmánál. 

A költészet egyféle misztikus haza. 
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különös 
munkamegosztás 

A zágrábi egyetem fennállásának 
300. év£ardu14ián számos harcai és 
külföldi tudóst aиΡatott díszdokto гΡ-
гi A maххista filozófáa fej ~esztésé-
ben еiéгt eredményekért as egye-
tem a DOCTOR HONORIS CAUsA 
cínnniel tisztelte meg Lukács György 
magyar és  Ernst  Bloch német filo-
zófust. A 7 NAP szerkesztđsége ez 
aatkalombál megkérte Lukács György 
etvttrsat, hogy válaszoljon néhány 
kkгdéséгe. A szerkesztőség írásban 
megküldte a .beszélgetés általános 
keretét javasló kérdéseket (Dér! 
Abel megfogat nazálsábam). Lukács 
Gyöngy december 4-én fogadta a 
saersesztöség tagjait, G гбsz György 
ig•azgatát, Petkovács Káhnám és 
Bгenner János szenkeszt đket. A 
magnószalagra felvett ..." 

Eddig a mégy oldalon közölt iin-
terjú „kapfrеazlete" a 7 NAP '£j-
evt számárak. 

Valamiit nem émtiisik: 
Aki a kérdéseket fogabnazza (ig-

meri Lulcáos Gyöngy ¢unkásságát) 
az neon megy orz interjúra. Aki 
megy, az nem fogaimazza a kérdé-
seket (nem ismeri Luká:cs György 
munkásságát). 

Vagy vannak a3dtk fogalrnsanalk, 
Is  vannak, akik kópviselnek, bo-
csánat, reprezentálnak? !? 

Igy már teljesen éгthetđ . Csak 
kissé kiilönös munkamegosztás. 

G. L. 

egy „eretneknek" 
bélyegzett 
gondolat mellett 

A HId 10. számmában megjelent 
Irástk között dinön figyelmet ér-
demel Saffer Pál Viták helyett —
vitákért című  jegyzete. xét szem-
pantbбl is foglalkozni kdN vele. 

Előszöх, mert bevezetđ  soraiban, 
elsđ  részében vdtáánk teтmésгetéhez, 
jellegéhez, mdndenekelđtt pedig érc- 
tékteiemségéhez, eгed!ményteienség'é-
hez, elfajulásához !dvn hozzászólná. 
Sajnos, semmi Irdemlegeset, sđt 
hasznosat seri sikerül :tudtunkra 
adnia, mert —moha többek között 
éppen ez ellen szиl — annyira 
agyоná'Ltaláпnosítatt, mindenkire és 
еmkire sem vonatkoztatható, sze-
mélytelen, hagy nehezen ismerhet ő  
fed a szándék is: megfeyel ő  meder-
be terelni ezután következđ  vitáén-
leat. Ezért a részért, saffer cikkét 
meg sem kelleme emldtená, ha igen, 
akkor negatív példaként a sok előt-
te írott tai együtt elniarasztaljni. 

Van azonban a Híd-beli cikkpék 
egy másik, sokkal fontosabb része 
is. Emiatt hell mindenekelđtt fel-
hívni гá a figyelmet, s rajta he-
nеѕztül egyes  tételeit mintegy ,to-
vábbgaгndolva, azokra, akik önös 
kanntienista érdekekből képtelenek 
belátni, hogy sem képviselik azt az 
ügyet, •amit posztjukkal járóan j.o-
goon felteteleznénk róluk, elvár-
nánk tđlük: nem segítik elđ  a ju-
goszláviai magyarság művelđdési 
életéne!:c rendezését, s đt gátolják 
egyenrangú fejlđdésünlaet  Is  kitel-
jesedésünket. S ezért nem vonja 
— nem vonhatja! — őket senki f1-
lelđsségre, egyszerűen, mert egyet-
len konkrét szervnek sem tamtoz-
nak felelősséggel. saffeг  cikke, 
Igai közvetetten, .többek között vá-
laszt :ad arra is, hogy politikueaLtnk, 
mert fđleg rélluk van  szó, legna-
gyobb része (névszerint csak asért 
nem nnlltеК  senkit sem, mert a 
Képes Ifjúságban nnnegjeient Végel-
cikk példáján ;bebizonyosodott, hogy 
marnyíre hajlamosak félremagya-
rázna, zokon venni, sőt visszaélni 
azzal, ha valaki konkrétan luivatko-
ak ráfjuk, számon kér tđlük vala-
mit) :miórt vdszomyulhat csak saját 
apró száimftgatásaf, helyezkedései, 
taktiziása lát бszggéből művelődé-
in életünk rendezđdésének és szük-
elges intézmnyek létesftésének 
kérdéselhez 

saffer jól látja: „A vajdasági ma-
gyarak kulturális tevиkenysége 
mennyiségileg legaláibb háromszo-
rosa a tíz év elđttinek (nagyon 
szeгéлy becslés szerint), tartalom-
ban, •minđségben pedig szinte alam-
j•aiban változott meg az egész lát-
kén (új tevékenységek és intézmé-
nyek keletkezése, egykor Zömeges 
és jelento"s kulturális tevékenységek 
elsorvadása stb.). Mégis, ennek a 
kulturáhtr életnek a szervezési elve 
majdnem ugyanaz, mmžnt volt tžz 
évvel ezelđtt, és alapjaiban még 
mindig egy olyan kuitúrpolžtikaž 
el-gondolás nyomai húzódnak meg, 
arrtžt a tartományi politikai közvé-
iemény már régen elvetett, nyilvá-
nosan rövidlátónak és károsnak bé-
iyagzett". (Kiemeeles G. L.) S đt, azt 
hiszem Saffeг  elsőnek tata le, tette  

nyiávánosan közzé a következő  ész-
revetejt: „A nemzeuisegek ucutturá-
5ls tevékenységet ilietoen nalunk 
kit homlokegyenest ellenkezó elv 
es vélemény elvez podgárjogot egy-
mőben: •az egyik az at сotmányoa 
mtatott elv, amely szerint a nelm-
zateК r-ek es a nemzet ъségeknek jo-
guk van a saját :kultúrájuk műve-
Lesere, a másžk pedig az a nem 
egeszen vžtagosan megfigatmasott 
eimaet, hagy az önigazgatasi rend-
szerben nincs reális alapja a kü-
165 nemzetžségi (vžgyázat, nem nem-
zeti, csak nemzet гsegi!) kulturális 
fórumok atakitdsdnaec". (Kiemelés 
(;. L.) 

Ez a két idézet világosam utad 
azodara az okokra, amelyek miatt 
zavartalanul tekinthetők — erre hi-
váló tIptalajt nyújt a fent kimon-
dott rendezetlenség és elientmondás 
— „megámjelilegünek" kuttúrink 
kérdéseгt (ezek elhallgatását, mellđ-
zéaét), kezelhetik saját (értsd: sok-
szor számító, könyölalő) ügyükként, 
mert nem Martoznak senktinek sem 
felelősséggel, . (vagy „csak" meg-
feledkeztek felelösségüdaгől?!). Nyil-
vánvaló tehát, hogy szükség van 
egy nemzetiségi kulturIlis ügyeket 
kepviselö szervre, fórumra, •amely 
belülről, alapos élemzések és foly-
tatálagos kovetés útján, s amely 
nem csak idIzslrlaiti, iilésekeп  tör-
ténő  felvetésekkel vagy csak né-
hány ember teljesen egyéni érde-
k'еltségű  vtzonynlása alapján is-
meri a sajátos problémákat, s pre-
zentálja ezeket — megfelel ő  he-
lyen és idIben. Többszörösen is 
szükség van erre. 

Hogy — saffer is eniltti — a 
belső  és külsđ  arányok megbomlá-
sát megakadáilyozza, pontosan, terv-
szerűen su.ilmontartsa — földrajzi-
lag és művelődési szférák szerint —
mire van szükség, hogyan kell, ii-
bet leghathatósabbam megoldani a 
felmerülđ  problémákat és támogat-
ni, irányítaná az új kezdem.énye-
zéseket. 

Hogy a nemzetiségi kultúrán 
belüli kiértékelést minél előbb, 
avatottan és pántatlanul elvégezze. 

Hogy a vezető  pozíoióban levđ  
személyek, nemzetпsggi politikus-
káder, ne csak sajátlellaiismeae-
tüknek" tartozzanak felelбsséggel, 
és ne .cseiekedhe9senek egyénita e-
timálgstásaik, a azininkra ]legtöbb 
pni rét sikert hozó félreállás, hall-
gatás, mnegallkuvás arányszaballyai 
szerint. (TeiWszetesen, arra is kel-
lene gondolni,  bogy  •agy tartonil-
fyI nsir zabsági lcultúrfórumban —
mindegy misnek nevezzük, mert 
nem a név, hanem a munkakör, a 
feladat a fontos! — els ősorban ne 
politikusok kapjanak helyet, ment 
alakor megint csak „önmaguknak" 
tartoznak felelđsséggel, s ez — tud-
juk — :nem sok ját eredményez.) 

S nem utoisósarban, bogy se-
gítsünk az össztartományi, köztár-
sasági vagy szIvetsIgi szerveknek, 
a társadalom-polátikai szervezetek-
nek. tudják kihez forduljanak, kit 
hívjanak meg, ha speoifiКus •neim-
zetiségi kulturálás ügyek kerülnek 
napirendre. Igy sokszor nem tud-
ják, hagy a Forum vagy a Rádió, 
e Tanszék vagy a Tanügyi Intézet, 
a Népszínház vagy Ia Hungarológiai 
Iintézet képviselőit lenne a legmeg-
felelőbb konzultájlni, meghívni. 

Ezenkívül pedig, nyilván :bizonyos 
— a helyzet és a szükségletek fi-
gyelembe vételével készült — nor-
matívák feuiittásával egész sereg 
sürgető , érthetetlenül ‚rázós" prob-
léma is megoldást myenhetne. Hogy 
csak néhányat emцtsek: a Népszín-
ház ianyagi helyzete, az újvidéki 
magyar szehám ugye, a színész-
utánpötlás nettlelése, a magyar 
nyel•rű  tévé-műsor bővülése, az új-
vidéki bábszínház kétnyelvűsftése, 
nem kerülhetett volna sor a topo-
lyai  Is  as újvidéki gimnázium ici-
nos  eseteire, siót ezek nyilván mán, 
logikusabb epilágussal is zárulhat-
tak volna, nem tengődnének ma-
ginasa hagyatva a műkedvelő  egye-
sillatik, ,rendezđdhetne a tanügy 
számos megoldatlan kérdése, a 
kđnyvtá пΡak helyzete, megjelenhetne 
a nedagóguslap stb., .stb.... 

Minderre, a sajátos nemzetiségi 
művelđdési ügyek óntézését végzđ  
tartománnyi szerv, fórum, bizottság, 
testület, választmány — nevezzük 
bkrmónek — szükségszerűségére 
hívja fel okosam, közvetve vagy köz-
vettenül saffer írásának második 
része a figyelmet, bebizonyítja en-
nek létjogásultságát. 

Nem hagyhatjuk azonban szó nél-
kül az írás egyik :tételét: „Számom-
ra rendkívül sz5mnptomatikus az, 
hogy .a vajdasági nelmzetiségi ér-
telmiség — és külön a magyar ér-
telnтiség — körében egyáltalán nem 
mutatkozik érdeklődés egy nemze-. 
bitségi valorizáвiós, koordináló rend-
szer vagy fórrum eszméje iránt". 

Ilyen fórum szükségességének kér- 

dése többször is felmerült már, 
emlékeztetnék a .tavaszi gombosi 
vagy a nemrggi vojlovicai találko-
zóra, ahol, a jelenlevđk egyértel-
műem :követelték egy ilyen szerv 
létrehozását — sajnos az „illetéke-
sek" nem elkésték meghallaná a kö-
vatsléѕt szákiatnék a sajtóban 
megjelent néhány sürgető  ci ekrđl, 
myiiatkozatreól is. Erdeklődés tehát 
mut эΡ tkozott, csak valakik, nyilván 
,,illetékes egyénék .mindig — ön-
szántu'kból vagy sugadanazásra —
igyekeztek flgyelirieztetnii, siettek 
emlékeztetni egy régebbi, hasonló 
szerv ni ll fogásaára, anakroniesti-
lеusságára, és ezzel „hivatalosan" 
elejét vették mindtnnemű  kezde-
ményezés — amelyek nem kivInti,k 
újra életrehívná a kampromáttált, 
Igy mondják, szövetséget — kibon-
takоzásáгъak. Nyilván a felmért 
helyzet és a felismert szUksIgazextt-
sIg váltatta ki $affernál is e icoar-
dinásiós szerv gondolatát, s nem —
ahogy erre az íauásra sem lehat ezt 
ráfogni — halnni szélsőséges gondo-
latok, törekvések. 

Végső  ideje lenne mindezt, „ha-
tékeseinknek" is felismerni. 

GEROLD László 

a nemzetiségi 
viszonyok 
„akadémiai" 
értelmezése 

Az Újvidéki Egyetem kommu-
nistái — az utóbbi két évben 
immár másodszor — elhalasztot-
ták környezetük nemzetiségi vi-
szonyainak a megvitatását, mert 
a december 15: éne terezett ér-
tekezleten nem volt meg a kvó-
rum. Egyesek szerint, a  grippe  
intett. Az alábbi vžtacikk e si-
kertelen értekezletre žr бdott. 

Arról a kérdésről szeretnék szól-
ni, melyet az Egyetemi Nemzetiségi 
Bizottság jelentése legvégül emIt: 
a JKSZ nemzetiségi politikája meg-
val&ítá•sához szükséges megfele-
lőbb eszmei-politikai légkőn kiala-
kítisáról az Egyetemen. 

Hogy ez a légkór az Egyetemen 
nem megfelelt, igen  meggyőzően 
bizonyítja a jelentés bevezet ője, 
ahol arról van szó, hagy három 
ízben:(!) is megkísérelték összehívni 
a fakultások és f đ!iskolák párt-
titkáraát, vagy lega7 јб]bb a. titkás-
sági tagokatt", hagy vitassák meg 
nenzetisegi polit kank neadázálódásбt 
as Egyetemen, azonban eredmény-
telenül, a meghívások visszhangta-
lanok maradtak. A pártvezet őség 
ezután beazámólbt kért az alap-
ezervezetektđl e kérdéskörről, de 
ismét eredn énytelenül, ti. a 4 fő-
i5kola közül 3, a 7 fakultás közül 
pedig csupán 1 küldte meg a be-
számolót. A Nemzetiségi Bizottság 
jelentése beszámol arrili is, hagy már 
1963-ban meg kellett volna tartami 
ezt az értekezletet. azonban ,,annyi 
más idđszerti, s(irgető  és komoly 
probléma meriilt fel, hagy a nem-
zetiségi viszonyok problémaeIrének 
ne•n lehetett nagyobb (ti. a semmá-
nél falig nagyobb!) figyelmet és te-
ret szentelni." 

Mirđl tanúskodik mindez? —
Egyetemün'k párttagságának és párt-
vezetđstgeinek teljes, mondhatni ci-
ntkus imdolermciáfбгб1 azon problé-
makö¢ dтáht, amelynek Tartomá-
nyi uk az utóbbi :években külön fi-
gyelmet szentelt (holott a Tarto-
mányban Is •akadt „annyi más id đ-
sz irű, sürgetđ  és komoly problé-
ma"...), s amely nagy mértékben 
kaacsolatos az Egyetem életével is. 

Hagy az es rsxei-pobbiksd légkör az 
Egyetemen nem kedvez a JKSZ ál-
taltmos nemzetiségi elvei, valamint 
azon konkrét, gyakorlati feladatok 
knegvalósftáeának, amelyeket a vaj-
dasátgi kommunisták post-brioni p1é-
numa tQzđtt ki (egy hatalmas adat- 
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halmaz alapjára, mely a vajdasági 
nepek és nemmetdségek tenyteges 
egyenjogúságáraak realšzálása telén 
észlelt mulasztGsakna vonatkozik) —  

егг&l éкesen tanúskodók az a né-
háлy beszámoló is, melyet az egye-
temn pártvezet őségnek mégiscsak 
sákеrült megkapnia. „E beszamolók 
szerint, a nemzetiségi viszonyok 
nem okoztak semmiféle problesnat. 
A ,kollektívákban(.. J igen kedve-
ző  a politikai légkör a helyes nem-
zetiségi viszonyok sze лΡгpantjábu. 
semmilyen incidensek, összetűzések 
vagy szembeszegülések nem vol-
tak" — ismétlli meg a Nemzetiségi 
B•izottság jelentése a beérkezett be-
sztЈшnolók közös konstatációját, majd 
joggal szögezi de: „ezek a beszá-
moi k nem tanúskodnak semmi 
egyébről,  mint  arcról, hogy az intéz-
menyekben, ahol íródtak, nem 
elеnezték e viszonyokat alaposab-
ban és elmélyültebben". En azon-
ban hozzáadnám, mégiscsak tanús-
kodnak e beszámolók másról 8s —
a ne:zetiségi viszonyok probléma-
körénrк  teljesen téves, inadekvát, 
sőt politikailag pnimitív megközelí-
tési módjáról. 

E hozzáállás prtiandtfvdznusa nyf 

	

áá 	 l- 
vánvaló: ha nincs incidens, össze-
tűzés és nyílt szembeszegülés a 
JKSZ nemzetiségi politikájával —
akkor minden rendben, az Egyete-
men megoldottuk a ndmzetis$gd 
k&dést! Halott e „kérdés" semmi-
képpen sincs megoldva .az Egyete-
m n sem. Errđl tanúskodik a Nem-
zetiségi Bdzaútság jelentése is, meg-
áltapítva, hogy Egyetemünk még 
nem vitt kellő  mértékben a Tarto-
mány nemzetiségei („;kisebbséged") 
számára is legfđbb oktató-intéz-
ménnyé (a ,nemzetiséglék nyelvét, a 
kivételektől eltekintve, az Egyetem 
nem ápolja kellő  mértékben; a 
Tartomány káderszükségletei a 
osnzetfsegiekbđl kikerülő  jogi, köz-
gazdasági, orvosi, mérnöke és egyéb 
szakéxtđket óiletően csak részben 
vannak kieldgítve; az egyetlen lek-
torátus nem elégséages az egész 
Egyetem •szárfára; egyes karokon és 
egyes tantárgyakéból bevezethetnék 
a párhuzamos oktatást kit vagy 
több nyelven); :az Egyet m гпеk még 
csak a jövđben kelt minden vaj-
dasági nép és nemzetség legfđbb 
tudd nányos kutatóközpontjává iái-
nla (a vajdasági lakosság osztály-
sze npomtú-polgái, tehát naciona-
lista történelmének revíziója; min-
den vajdasági népcsoport kultúx-
történetének azonos iavt еПzftású ta-
nulntáoyozása és a vajdasági kul-
túrértékek szintetikus szemlélete; a 
Tartomány népei és nemzetiségei 
létfе]љéte1einek szociológiai vizsgá-
lats) s megannyi más, lényeges kér-
dés vár még megoldásfa: az Egye-
tem hallgatóinak és el đadóinak 
rienizetisigi összetétele nini tükrözi 
kellđképpen a Tartomány nemze-
tiségi struktúráját; a felvételi vázs-
gákrdL szóló szabályzatokban bfzto-
sítand kell az anyanyelvhasználat 
Jogit minden vizsgázó számára az 
egyetemi inigaagati szervek és tár-
sadalmd-polátikaá szervezetek nem-
zetiségi összetétele nem felel meg 
az E;yetem nemzetiségi struktirá-
jámak (ez még a KSZ-гe is vonat-
kozik); nagyobb figyelmet kell szen-
telni a nemzetiségiek sorából való. 
potenciillis tudoniinyoe és előadói 
kádereknek, s általában, a nemze-
tiségi hallgatók poktákai felkaro-
lásánalc és aktivizálásának stb. stb. 

A nemzetiségi viszonyok teljesen 
inadekvát, politikailag primitív 
megközelitését illusztnáluatnáJm köz-
vetten környezetem, a Bölcsészet-
tudományi Kan politikai gyakorla-
tábul vett példá ekal is: 

— A tavalyi јбmiusi események 
idején Karunkon is hangoztatták a 
tettet, hogy Jugoszlávóában a nem-
zetdségá kérdést a bürokraták és a 
politikai fórumok nacionalizmussal 
fertđzött tagjai firtatják, míg e kér-
dés a valóságb an  egészen másképp 
fest... 

— Нmd gatódnk az elmúlt idđszak-
ban többször is parafrazálták e té-
zist, s még a kommunista hallga-
tók is azt bizcnygatták, hagy mi-
lyen szépen, békéken élnek ők a 
Karon, holott .a legkülönlönfélébb 
népi és nemzetiségi csoportokból 
toborzidnak... 

— Az újvádéki (nemzetiségi szem-
pontból: kudarcot vallott) választá-
sok eredményeinek elemzésekor Ka-
runkon is k*fejezésre jutott az el-
csépelt szupenkommцnista" parola, 
hogy egyébtatán nem érdekes a 
megválasztottak nemzetiségi össze-
rtétele, az a fontos, hogy jó emberek 
és szorgalmas akáđvisták legyenek... 

Hasonló példákat nyielváai a többi 
fakultáson is lehetne találni, s 
mindez azt bizonyítja, hogy Egye-
temünkön is vannak olyan téves fi-
zetek a nemzetiségi viszonyokról, 
a tényleges nemzetiségű  egyenran-
gúságгбl a társadalmi élet minden  

területén, amelyek teljesen idege-
nek Kommunista szövetségünktől. 
E téves nézetek általában kétféle-
képp aiyitvinuiivak meg: a nemze-
tiségi problematika iránti cinikus 
indolencia .köntösében (a sajátságos 
strucc-gesztusban, hogy parolákat 
lobogtatufk népeink és nemzetisé-
geink egyenrangúságáról, s közben 
nem vagyunk hajlandók szembe-
nézni ennek az egyenrangúságnak 
tényleges megvalósitott és megva-
lósításra váró anyagi, kulturális, tu-
dományos és egyéb elementáris 
előfeltételeivel), valamint a kérdés-
körhöz való teljesen inadekvát kö-
zeLedésben (az absztrakt fogalom-
mal „nemzetiségi viszonyoknak” 
nevezett konkrét kárdiaek nagy 
komplexusfát holmi exesszusokra, 
kilengésekre, nacionelista és sovi-
niszta kihágásokra redukáiijuk). 

Hangsúlyozná kell-e még mindig, 
hogy e téves nézetek (mindkét 
„vállfaját" le kell törnünk az Egye-
temen, legalább a kommunisták 
körében — természetesen nem kam-
pányszerű  hadjárattal, hanem per-
masiens kritikával? 

újvidék, 1969. 
december 15. 

BOSNYÁK istván 

kultúrpolitikai 
grippe 
vaj dalágban is 

A tényleges riáthabázzal egyidej ű-
leg, Vajdasáigban  is  terjed egy má-
sik, nem kevésbé veszélyes járvány, 
egy kultúrpo7itikad grippe, melynek 
sajátságos vírusa a fincizmus. 

E járvány szimptćrki erőteljesen 
megnyóbvánultak egyik tartományi 
kultúrfórumunk nemségi plenáris 
ülésón ás. A testület új elnöke 
ugyanis, amolyan  izeg-vénig  Eli  
Fiaoi-szerű  székfoglalót tartott, eli-
ne e]kéezftett kuLtúrpolitdkaá trak-
tátumában ijeszt őenradikális" el-
vekkel bombázta halgatбеágát. El-
nöküfk kultúгроЕitákájának az a 
le;szenbeötlőbb sajátsága, hogy 
kardosörtetđen valami eelen, s nem 
vauarcáért, nem a ha adó, azaz: 
avantgarde kultúrértékek támogatá-
sáért, hanem az eszmei elhajlások, 
defasпr_áciák, reakciók, interakciók, 
szeoeasziók és egyebek ellen száll 
síkra, impliká&va a cenzorikodáe és 
politikai tшsztogatások „korszer ű", 
„önigazgatásos" módozatait is. 

Az egyik felszdlali elLenvetésére, 
hogy a tartományi kultúra eme 
önigazgató testülletének tatán még-
sen ilyen politikát kelteni érvé-
nysdtende, amely kívülről, valami-
féle elképzelt és bélképzelt társa-
dalmi piedesztálról akar ítétikezni 
s unos-untalan politikai leckét 
szándékozok mormoidi a kultúra 
aukotófnak, hanem talán inkább 
olyat, amely szakavatott és öntelt-
ség aiiud í figyeltje sz események-
fee s ennek alapján, az új értékek 
affiijmбhija — erre az ellenvetésre 
elnök elvtársunk ismét csak Fівcd 
professzor szelemében válaszolt: 

ely~s, abban megegyezhetünk, 
hagy az igazi kultúra kreálóinak 
nem kell politikai leckéket tartani 
az alkotói felel đsségrđl, mert az 
minden igaz ,alkotólak immanens 
sajátsága, ahogy a felszólaló állítja. 
Azonban, a felszólaló nyilván avval 
is egyetért, hogy a kultúrpolitiká-
nak igen ás lehet és van olyan 
missziója, hogy fokozza az alkotók 
politikai felelősségét, s ha ez elég-
telannek bdzorlyulna, fi rettenjen 
meg az esetleges szankcióktól 
sem... 

Elniik elvtársunk evvel ismét és 
akaratlanul  is  visszatért a fincizmus 
platformjára ti. tőszomszédságba 
került Finei professzor ama sarka-
latos tételével, hagy amennyiben 
betiltjuk azokat a politikai đssze-
jöveteleket, amelyek hazánk kül-
politikája ellen irányulnak, akkor  

nincs semmi ok arra, hogy sue tilt-
suk be azokat a verseket is, ame-
lyek költőd módon (?!) ugyanezt 
teszik (1. a Politika november 23.-i 
szintit). 

Elnök ilvtársnnk nyálván Finci 
professzor inkabójáiban tanult eszté-
tikát és alkotáLSl t ktant. Mestere 
fenté tételibđl ugyanis az követke-
zik, hogy a költészet is tehet reak-
ciós, annak ellenére, hogy ténylege-
sen költészet, vagyis dualizmus Lé-
tezhet az alkotis esztétikai és Po-
litikai értike között •az autentikus, 
esztétikailag értékes alkotások ese-
tében is. Ennek megfelelően pedig, 
vallja a tanítvány, dualizmus állhat 
fenn az alkotó műben megnyilvá-
nuló művészi és politikai felelőssé-
ge között, s ez utóbbifokozásá-
nál" lehet hasznos szerepe a kul-
túrpoliiiдkánalk .. . 

E tréfás tétellel szemben, termé-
szetesen, ugyancsak tréfás dolog 
lenne hosszadalrnasan bizonygatni 
a magától értđdđ  dgaѓzѕágat, hogy 
az alkotóembar nem homo duplex, 
legalábbis olyan értelemben nem, 
hogy személyiségének nincs egy 
külön esztétikai, s egy  atoll  elvo-
natkoztatott társadalmi-politikai 
„fiókja", s hogy ennek folytán nem 
lehet szó művészi felelissigiril 
egyrészt, s •a művész-lététđl abszt-
rahált politikai falel đsségérđl más-
részt. Egyelőre, míg a finciznius 
epidémiája Tartományunkban ás je-
len van, afféle kulturpolitikai 
C-vitaminként elégséges a puszta 
ténymegállapítás gyakori hanget-
lyosisa is: A művészfék, aikotónak, 
irinak nincs és nem lehet más fe-
lelőssége, mint csupán és csakis a 
saját munkája, műve, élete kreativ 
irtike iránti felelđsség, s jaj neki, 
alkotói tisztességére nézve  j aj ,  
hogyha ezt az oszthatatlan felel ős-
séget ember vagy isten, a nép, az 
állam, a párt vagy bá гki e földön 
vagy föld felett , fokozni" tudja 
kívü'.rđ l, direktíva farmájában! 

újvidék, 1969 december 9. 

80SNYÁK istván 

az érdek 
mozgalmi 
jelentéséről 

A lapjainkban megjelent Koszto-
lányi Körrel kapcsolatos cikkek, 
valamint az Ifjúsági Tribünön nem 
rég elhangzott vélemények sara 
engednek következtetni, hagy a tár-
sadalmi cselekvés módját, egyéni-
ségük végleges formáját keresi, 
művészeti-kuКt iг  lis törekvéseik ar-
culatán, lényegi meghatározásban  

dolgozó fialatolkat küzdébmeikben 
nem vezetheti közvetlen érdek. El-
rálataikat azzal a váddal utasították 
vissza, hogy nem a közösség :kultu-
ráLds szempontjait, hanem csak me-
mélyd érdekeiket tartják szem elit. 
A Kosztalányi Kör tagjai tehát 
azért hangoskodnak, mert a sza-
badkai kultíuriórumdk fern akarnak 
eleget tenni követéléseiknek, mert 
függetlenülésre való törekvéslik 
nem valósulhat meg az adott ke-
reték között. sokan abban is kitel-
kadnek, hogy a fiatalok törekvése 
nem szakadna-e meg, abban az 
esetbeat, ha sz iautézmények tárt 
karokkal fogadnák őket. 

ELgondоLkoztató, hagy e kitelke-
disskriii, fenntartásoknál és eluta-
sítáaoknál naivitásról, •a mozgalmak 
iényegének meg-nem-értésér ől 
van-e szó, vagy pedig átláitszó tak-
tikai húzásról. Az érdek valódi sze-
re ~ének nem ismerése problemati-
kus-e, vagy pedig szándékas féire-
értés-e. Sajnálatos, hagy forradal-
munk két és fél évtizedes tanúsága 
után még mindig arról kell cikk-
kezni, hogy a mozgalmak igazi ru-
gija nem valahol a távolban, az ég 
alján vibrálć  bángoszbop, hanem a 
konkrét érdek. Az „entuziazmus" 
csak többlet lehet, s ha egyedül 
vau jelen, akkor a dilettantizmus 
veszélye fenyeget. Az érdek szót 
tehát csak adott esetben használ-
hatjuk clm,axasztaló értelemben, hi-
szen az egyéniség mozgalomba kap-
csolódásának lényege összpontosul 
benne. Az érdeket csak akkor ma-
rasztаlhatjuk el, ha önzést és szű-
köaaiget rejt magában. Az utóbbi 
viszont rum jellemezheti sz ostrom-
lókat.. Mert hogy a Kosztolányi Kör 
tagjainak igényei nem korlátozód-
nak ilyen kicsinyes célokra, az is 
bizonyítja, hogy önképzőkört ala-
kítottak, s hogy kollektívan akar-
nak helyet kérni a kultúrfó гumolk-
ban. Nehezen képzelhetjük el, hogy 
e kör legalább egy tagjának ne lett 
volna lehetősége, hogy beférk őzzön 
valamelyik szabadkai kultúrintéz= 
ménybe. Ez pedig arra mutat, hogy 
az érdi?c kifejezésnek ez alkalom-
mal is — mint annyi más megmoz-
dulás esetén — pozitív tartalma 
van. Az érdek negatív értelmezé-
sének lehetősége inkább akkor buk-
kan fel, ha a védőbáistyán belüLdek-
rđl beszélünk. Nyilvánvaló, hogy a 
valami ellen irányuló támadás sok-
kal inkább fettételez a közösségi 
morált, illetve 'az érdek pozitív ér-
telmezését, mint a védekezés, almi-
kor az érdekelt személyek tulajdo-
nukra, tárgyi formában jelen levđ  
érdekükre koncentrálnak els đsor-
baa, a csak ezután, ebb ől kiindulva 
a velük azonos érdekűekkel való 
kapcsolatra. 

Még ha nem .is vemménk figye-
lembe ezt a riyilvinvali és közis-
mirt etikai sémát, fiatalokról lévén 
szó: téa-hóditási és érvényesülési 
kísérіetefkвek örülnünk kellene. 
Bloch mondja,, hogy az ifjúság föl-
törése sohasem jelent mechanikus 
helycserét. Tlgy véljük, ez •a jelen 
estre is érvényes. 

VAJDA Gábor 



el fog jönni 
(rossz lábával majd zajt ver a lépcs ő n 
és a háziak morogni fognak) 

emlékszel jó néhány ládára való 
meggyet felzabáltunk 

és benyit 
és le fog lőni 
és tégedet is le fog l őni 

leszedem a képeket a falról 
elégetem a fiókok tartalmát 
D malackodó leveleit 
egy ártatlan könyvben lapozok 

ÉS BENYIT 
emlékszel a falábú öreg cs ő szre 
sok meggyet loptunk tő le 
de csak ma reggel tisztult ki el ő ttem a kép 
az öregnek fegyvere volt 
mauser 

CIV 

CVI 

KINT ÉS ITTHON IS 
nyugaton dolgozó munkásaink 
bekapcsolódjanak-e a kinti osztályharcba 
azt hiszem igen 
nyugaton dolgozó munkásaink 
eleshetnek a kinti barikádokon 

CÍIvl NÉLKÜL 
csak cippzáros és csatos cip ő k 
jöhetnek számításba 
a börtönben elveszik a pertlit 
mellesleg igazuk is van 
unalmas f űzögetni 
és nagy fekete masnit köfai 
ó dehogy a nyakamra 
a nyakkend ő  az egészen más 
a nyakkend ő  mindig gyenge oldalam volt 
bajtársaim bizonyíthatják 
nyakkendő t kötök 
s nyakkend őmet majd erő szakkal kell 

[elvenniök 
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CI 

TISZA 
koncz istvánnak az átértékelés költ ő jének 

1 
folyónk 
nehéz csomagként partra dobja 
a hordalékot 
(néha ember nyakán e nehéz csomag) 
átvilágít magán 
és kerek bet űket ír 
a gyümölcsfák alá 
végünk a bet ű -sziget tisztasága 
egy hal 
késnél fényesebb 
kettészelte röpköd ő  szívünk 
vörös gubancát 

2 
árad 

a partok lassan távolodnak 
lássuk hányan is maradtunk 
mint búcsúzók 
ellenségeinknek integetve 

a távolságot gyermek karja 
költő  verse (hal madár hegesztett keresztje) 
ember hangja már nem mérheti 
fegyver nem-énekes madártorka 
partravetett halszája visszhangzik 

CII 

FELSZóLÍTÁS 
az a drótkupolás egérfogó 
közepén pörkölt szalonnadarabkával 
az eszményi egérfogó 
a szent páter-bazilikára emlékezfefi 
a rómát járt embert 
(nagyanyám leánykorában járt rómában 
még most is ő rzi a szent páter-bazilika 

[fényképét) 
ő rizzétek meg fi is e békebeli drótkupolás 

[egérfogókat 
de azért kíséreljétek meg 
kihúzni kisujjatokat 
fejeteket már kés ő  
a megváltó fény köszörült koszorúja övezi 

CI11 

VU'LKAN 
„aki megízlelte az ízetlen Semmit" 

Hölderlin (Empedoklész halála) 
a vulkán (egyik jelentésemben említettem) is 
tudhattuk volna el ő re 
szájára tette már mutatóujját 
de RF 
ott maradt 
off él 
ott (írja utolsó üzenetében empedoklészünk) 
legalább a leveg ő  zuhog 
zuhog 
s néha még homok csikordul a nyelv a 

[szemhéj alatt 

válaszomban nem közöltem vele el őérzetemet 
más nyelven pontos értesüléseimet 

nem sokáig 

tolnai Ottó 

a gerilladalok 

CV 



nyugaton dolgozó munkásaink 
részt vállaljanak-e itthoni er ő feszítéseinkbő l 

[harcainkból 
azt hiszem mindenféleképpen 

kint 
és itthon is 

nehéz feladat 
(igaz valutával fizetett 
és az utókor sem fog megfeledkezni) 

CViI 

D І  10N 
tiszta 

bensőm 
múltam 
jelenem 
külsőm 

igaz hajam kissé gyorsaban zsírosodik az 
[átlagnál 

de ezért talán még senki sem végezte 

bitón 

irinadik 
kđnу'тébíG1 
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CV 111 

DQSSZiÉ - 4138 
1 

úgy tesz mintha sétálna 
közben (hátrakötött kézzel) 
a tömegek el ő tt jár 

( tovább követnf) 

2 

profiljaim különböző k 
jó hogy minden oldalról lefényképeznek 
igaz hátrulról nem tudom hogyan festek 
sosem néztem még tükörben 
a fenekem 

3 

183 cm magas vagyok 
73 kg 
büntetlen el őélet ű  
nő s 
egy leánygyermek apja 
albérl ő  
abban a zsákutcában ahonnan látni 
a tüd ő szanatóriumot 
ám 
a szám lenyomata 
sajnos nem lesz használható 
(az éjszaka 
szórakozottságból a cigaretta tüzes végét 
kaptam be) 
teljesen deformálódott 

4 

a g őzfürdőben (egyik gyülekez ő helyük) 
átkutattam a ruháját 
szivarzsebében zsilettet találtam 

nekem szánta 
vagy szakállának 

(a zsilett mellékelve) 

5 

V L-va I 
azzal a kis pattanással 
minden délben a VOJVODINA 
önkiszolgáló étterembe sietnek 
úgy tesznek mintha ennének 
közben szenvedélyesen magyaráznak 

[egymásnak 

mirő l lehet még 
(ma) 
ilyen szenvedélyesen magyarázni 

körülöttük napról-napra mind többen 
úgy tesznek mintha ennének 

6 
ez itt 
a térdkalácsom lenyomata 
nehéz lesz lemosni 
azt hiszik üszkösödöm 

ha csak egy pillanatra is elfordul 
letolom a nadrágomat és beleülök 
az üveglapra kent fekete festékbe 
(az ember néha megkívánja hogy 
ablakotokra nyomja fenekét) 

ez itt 
a lúdtalpam 

ez itt 
a lelkem lenyomata 

7 

DI szintén abból a körb ő l való 
már hónapok óta külföldön tartózkodik 
képtelenek vagyunk a nyomára bukkanna 
(havazik) 

8 

verseit 
500 (vajdaság) 
500 (beográd-zágreb) 
500 (magyarország) 

plusz 500 (nyugat) 

kétezren olvassák 



holnap 
tanf tóli a 

végeken 

riport 
gerold 
lászló 
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Vailamelyiik magyariakta sreani faluban 
él ,Kosztlánya Dezs őék egykoaxi cseládje 
— újságolta egyik ismerősöm, Fel kellene 
keresni. 

ÍJtimány : .Мaradék . Itt .tudakozádtuтnk; 
menjük Satsienoára, meg Dobrodolba. 
satrtnca Kawsedobon át лyole, Dobг•odol 
innen araég két kilométeг. A¢ út? Kruše-
d'olig köves , de Igen rossz, tovább nyáriút, 
poros. Aztán látjuk : dülőútnak Is mond-
hatták 'volna, úgy látsz шk, nem akartak 
elцjeszteni. 

A söfőrr Agyazva hajt ea kukoricásban. 
A Fxuška gora lankáim Belgrád és Újvi-
dék között vagyunk , ailám valahol a fél-
úton . Ha tudtom néllkül cipelnének ide, és 
akkor mondamák est, nem hinném. Vak-
tóba , ösztönösen haladunk előre, sehol egy 
tábla, a igöttiimk elrejti az .utat a felka-
vart poafelhő . 

Itt emberek laknak? 
Előttünk ra sárga tábla: Šatninci. 
A házak tiszták, takarosak, néhányat ép-

pen most meszelnek. 
— Korán jöettek, két nap múlva lecz a 

búcsú, de a zkizg:lispálesek araár Itt vannak 
— mondja egy asszony , amiikor a helyi 
Iroda eirámt érdekІődtlrnk. 

— Százharminc numera a falu — mond-
jea a tnszviselő  és ✓hosszabb keresgélés után 
hozzáteszi : hatszázkilencvennégy bakos. 

— Nemzetiségi összetétel? 

— iSzáztizenöt numera magyar , a többi 
szerb és !két horvát. 

Majid megtolda : mindenki egyformán 
jót beszél magyarnál és sszex ьiiQ. 

— Villany? 
— Ezerkilencszázhaetvamkett ő  ába. 
— Orvos? 
— Csak t7rögön, tizenkét kiométerre. 
— Iskola? 
— Hatosztályos . Keét гtamítával. Egy 

szerb, egy magyar. Csak saerbül tantta-
nak. A sztldk .kérték Igy . Ha magasabb 
dskoiába megy a .gyerek, könnyebb legyen 
neki. 

(Köyépiskolába még elikerill Innen né-
hány gyerek , de egyetemire eddig senki 
se jutott el.) 

— Kocsma? 
— Van. Egy. 
— Elég? 
— Elég.  Van  otthon Is bor, minden ház-

nбL 
— Verekedés? 
— Nimos. Iszunk, de tiz éve ¢iám senki 

se verekedett össze. Ját megvagyunk. 
(Később ea faluban nem igy lnaхlІottuk,) 
— Mesterek? 	 . 
— Vannak; kovács, bognár , borbély, 

szabó ... Van minden ,  anal  sziikséges. 
— Faxtballosapat? 
— Az idén regisztrálták , őszre araár a 

bajnCkságlban •játszunk.  

— Újság? 
— Jön egy Politika , néhány Pol jopriv-

redmik és ugyanannyi Zadrugam. 
— Magyar Szó? 
Rendszeresen nem , csak ha valaki hoz 

a vámosiból. 
A tandták után бndeklődiјлk. 
— Elutaztak . A •kisaoszony ugyan meg-

jött a napokban , de később visszamenet 
Qrögre. Jöjpenek szeptemberben . Hozzánk 
úgyse jár senki. 
Ме  kёszönnk, hogy Itt voltunk. 
Dobnodol. 
1VLamadékon .azt modtáek : az ,egész falu 

egy kiáltás. 
A .Kosztalányi-ipeszbankát itt sem •talál-

tuk. 
De satrinca után tudjuk: Dohrodol is 

ugyanaz, :csak kicsiben és még kezdetle-
gesebb formбban. 

A falu negyvenkilenc ház, százötven hek-
tár hozzá taгtozó ✓földdel. Az iskolában, 
1951 -.ben gpítették , huszonöt kisdiák egy 
✓négyosztályos , osztatlan tagozatban. A ta-
nító .R. L. — ahogyan ajz emberek mond-
ták — rossz . Veri :a :gyerekeket , meg isziek. 
Megtörtént , hogy bezárta a nebulókat és 
elment, azt mondják , inni a szomszÉлd fa-
luboa, satrimcára, a szül ők pedig az abla-
kon át csalogatták haza a klsfiúkat és a 
kislányokat, ,akik féltek a tanítótál, mint 
a tű;ztőL Fnnlítettem : verte a gyerekeket. 
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Meg ivott. Az iskolában is, s őt a diákokat 
küldözgette a :tanítás idején — útalért. 
Nem is tanultak meg semmút. Voltak köz-
tük olyanak, lakik ra másodúk, sót a negye-
dik osztály .elvégzése :után sem tanultak 
meg tisztességesen is nv , olvasná vagy szá-
malmi. Ez  is  a tanító adóssága — a szü-
1ők már razt sexe bánták volna, „ha a 
gyerekeik ,szeiibül tanunk, hja már úgyse 
akar rendes magyar tani:tó D,obredolba 
jönm" akácosak :az .a néhánysmor tíz-
ezer :régi dinár, amivel •a Ikosztert, a kvár-
télyért maradt adás, amikor néhány nap-
pal a tanév (befejezése el őtt végleg ott-
hagyta a falut. Megnéztem a szobáját: 
minden ütött-kgрatt, a szekrenyibвn egy 
zsíros nyakkendő  fityegett, miig egy pár 
régi, istentelenül іѕёгіѕ  raipő . A dunnán 
ejha, huzat :nélkül. -Itt (lakott. A falbál hiá-
nyoztak ra ,kapcsolók. Kiszerelte és el-
adta őket. Italért. Italért fizikai munkát 
is végzett .a 'koosmárasnak. Elitta :az eszét 
és a becsületét. Attól tartok azonban, 
hogy az iskola, a tanügy ilaeosületet is el-
itta a dobrodehak szeriében, s ez a na-
gyobb Ihaj. 

Hogy ús mondtak: .a falu :csak egy kú-
áltás? Mondjuk  is  az elnöknek: nagyob-
bat, fájrdalniasabbat kelllene kiáltani. Belg-
rádág, ÍJjvridékúg vagy esetleg csak UгÖ-
gig• 

— Ott — mondják — már tudjuk, a 
fülükön ülnek. 

Hazafelé Kosztolányi betűrímes sora 
jut eszembe: 

,Beteg, boros, ;bús, lomha Bácska". 
Vajon ezt minek nevezné? 
Itt Nagy Lajos még a Kiskunhalmot sem 

írhatta volna meg. 

~ 

Eddig ra riport, amely két évvel el őzte 
meg a soronkövetkezőt. A helyszín: ugyan-
az. Szeiémség három, kisebb-nagyobb 
részben magyarlakta helysége: Maradék, 
Satránca, Dobrodol. A leglényeges еbb kér-
dés, amely minden visszatérés, újbóli 1á-
togatas, találkozás oka és v вlej:árój,a: mi 
változott? S mellé texmészеtesen feladat-
ként társult: bepótolni, ami az el őző  irás-
ból kimaradt. 
Ez esetben: találkozás a .tanítóval. 
&atrinea. 
Akkor tavasz volt, most ősz van. Nap-

sütéses és poros. Akkor is, most is. Itt 
mindig por van, vagy sár. Nem tudni, 
melyik a :kevésbé rossz. Az egy űk belep 
mindent: a takaros házakat, .a fák leve-
leit, az emberek lelkét, a gondolatot. A 
másák: lehúz. Mindent. Egyre megy. 

Mi változott? A faluban idiisóre talán 
semmi, vagy alig valami. A faluig: az árt. 
Maradéktól is, Urögtől  is  (köves, •néhány 
száz mérteire .a falu széléig. It+t hirtelen 
vége szakad, mintha :az utolsó pillanat-
ban jöttek volna rá, tévedtek, nem is ezt 
a kis szerémségi falut vakarták az úttal 
kiemelni a völgyből és az évszázadas ii-
maradásból. 

— Miért nini fejezték be .az utat? 
A válasz: nem tudják. 
(Majd (később a tanító :mondja el.) 
S még hozzáteszik: inkább Be isepí-

tebték volnia, igy befejerzetlenül semmi 
hasznunk sincs belőle. .Esőzésekkor feljutná 
az útra, szinte lehetetlen. Akkor minek? 

Kissé félve nézünk össze: mi kenne, ha 
az ra fekete váharfelh ő, amelyet Maradék 
határában hagytunk magunk mögött, itt 
utdđљme? Magamban azt gondolom, leg-
alább :egy-két napiig itt unaradnánk, nem-
csak áauristaként töltenénk néhány ismer-
kedési órát elbben :a szerémrségi, vajdasági 
vagy jn~gaszláv Afrikáiban, esetleg úndián-
rezervátumban, amellyel olyan mostohán 
bánnak, mintha csak arra törekednének, 
hogy lehetőleg ne változzon semmi. Ez a 
három falu, :de főlleg мΡSatrinca és Dobrodol 
mindannyiunk 'bűne, ég$ (lelkiismerete ii-
hetne.:Ide kellene kijönniük a képvisel ők-
nek. De •akkor :se jöttek, ,mondják, ami-
kor a választások előtt hívták őket. Mi-
nek? Nyilván sem Satiinca és Dobrodol  

szavazatai döntik el, ki lesz képvisel ő, s 
ká nem. 

A tanítót keressük. Dologidő , (alig van 
valaki .az utcán. Egy idős néxxi megy az 
unokájávall. Megszánjuk. Megmondja, 
hot  Lakik a tanitó, majd beszédbe, elegуe-
dünk. A Béni elmondja, elsős a kisunó-
kája, raz iSkalában szentül tanulnak, ott 
egymás kö:zitt  is  így beszélnek, még a 
szünetben is, a kisasszony,. mert nem érti, 
nem is engedi másként. 

Tov:ábrb megyünk. Otthon rátalálunk a 
tanítóra. Bemutatkozik: Biaskovics Lász-
ló. Szőke, szemuveges, rokonszenves fia-
talemlber. Betessékel. Maradok. Két tár-
saru elmegy szétnézni, anyagot gy űjteni 
a faluba. 

— Mióta van itt? 
— Hámom éve. 
— Honnan kertilt ide? 
— Újуidёkről. 
— ?? 

— A Ѕхemske novine ösztöndíjasa vol-
tam. Elvégeztem a tanítákétpz őt, s jelent-
keztem munkára, de nem akartak lakást 
is adná az állás :mullé, összevesztünk. Zse-
bemben :volt a  diploma,  azt hittem, az 
enyém az egész vilag. Aztán rb.lattam: 
irtózatosan tévedtein. Hetven felvételi 
kérvényt írtain, !hiába, akkor ide, Sat-
rtincára felvettek, szerz ődéses állásba. Az-
tán megbetegedtem. A feleségem ,vette át 
a munkámat. Ettől iaz évtől mind a ket-
ten dogozunk, đ  itt, én Ddbiodolban. Na-
ponta átkarikázok. Nincs messze. 

— Miivel tati itt az idejét? 
— Készülök az órákra, az összevont ta-

gozatokon minden egyes óra négyszeres 
előkészületet ingtényei. 

Közbeszól .a tankő  felesége: Laci verse-
ket és regényeket  is  ír. 

— Igen — veszi át a szót a tаnftó =, 
gyerekverseket es áfjúsági negényeket. 
Majd sietve hozzáteszi: — De ez még ka-
maszkori mrar:advány. 

Hirtelen felötlik bennem: jó néhány év-
vel ezelőtt, talán egy évtizeddel  is  a Dn:ev-
n:ikben — a lap alján, tárcaszer ű  törde-
lésű  írásban — méltatás és interjú, kép-
pel, a legfiatalabb gyermekkölt őről, Bias-
kovics Lászlóról. Megemlítem neki. Em-
lékszik ná. 

— .Mároslav Antii írt rólam. 
Hirtelen közlékenyebbé valik. 
— Eddig tölbb, máit ötszáz versem és 

három regényem jelent meg ki lönböző  
heti- és napilapokban, •is  hangzott el né-
hány jugoszláv rádióállomás műsorában. 
Néhány költeményem +bekerült az egy év-
század gyermekverseit tartalmazó antoló-
gá:ába .is, ZZmaj, Ć apáć, Anti mellé. Erre 
vagyok a :legbüszkébb. Megjelent egy fü-
zetnyl versem a fiatal művészbarátok 
klubjának kiadásában. A három folyta-
tásos regény rkőzü2 kettő  a Sremske nrovi-
neberx, egy a Dnevnikben látott rnapvilá-
g:ot. 

— Tapasztalatból :mondhatja: nin a vá-
ros és a falu, az ályen (isten háta mögötti 
falu közötti kiilönbség? 

— A városban, amellett hogy színház-
ba jártam, és aktivan nés ~t vettem raz 
Ifjúsági Tribün munkájában, kontaktus-
ban voltam az emberekkel. Itt évről év-
re, sőt ,hónapmál hónapra érzem, hogy 
szellemileg tomputok, ,begyöpesedek, tönk-
remegyek. S ezen még a versírás sem se-
gnthet. Ellustulok. Rengeteg versem, meg 
egy regényem is van ,kéziratban, csak 
1e kellene :gépelni őket. Erre is lusta va-
gyok. A posta csak •háromszor megy he-
tente. Amimkor +esetleg kedvem lenne gé-
perini, ,eszembe jut, ma úgysem viszik el. 
Majd holnap. Itt mindig minden holnap 
történik. Holnap, azaz sohasem. 

— Mit gondol, mn lenne a legfontosabb 
teendő , hogy Satráncá:nes Dobrodolon je-
len legyen a XX. század? 

— Befejezni az utat. 
— Nem sok hiányzik. Miért nem fejez-

ték be? 
— Az útépítés költségeinek legnagyobb 

részét az ürögi szövetkezet — amely koo-
perál a satrincai gazdákkal, raktára is 
van a faluban — fedezte. Ёќгdeke az út. 
A helybelieknek már ,kevésbé éndеkük, ők 
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a •terményeyket, ha :nem az ürögd zadruga 
v.ásárolja fel, nem a nyári ívton •nyolc, a 
kövesen pedig tizenkret kilométerre lev ő  
kommunaközpontba, Ürögre viszik, hanem 
Maid Radincin •át a nagyabb, forgalmasahb 
Rumára. Az út .is jobb: Marid R'addnci-iig 
nyári, onnan beton. Amikor felmerült tiaz 
útépítés gondolata, a satrincaiak nagy ré-
sze nem Üгög, hanem Mali Radinci felé 
szeretett volna kijnntnd a vdlágba. Így is 
szavaztak. De a helyi hozzápárulás kevés-
nek bizonyult, az üг  iga szövetkezet pedig 
hajlandó volt segíteni. Megépítették az 
utat. Közben az emberek nem akarták 
fizetni a járulékot. Most így áll minden, 
ahogy látja. Néhány év múdva tönkre 
megy •az it, aztán még többe kerül majd, 
pedig јбfотmán nem is használták. 

— Szegények itt az emberek? 
— Nem mondhatnám. Valamiikor, igaz, 

zsellérek voltak, de most 1•egtöibbpének .tíz 
holdnál is jtöbb földje van. Csak a saövet-
kezet adósul már hóna4pok áta. Feivásá-
roLták a termnényt és az állatokat, de még 
nem fizettek. Az adóoédulák pedig jön-
nek, sőt már foglalni is voltak, mert a 
község nem elégszik meg sem az ígéret-
tel, sem a szövetkezett ől kapott eLismer-
vényelkkel. Nekik pénz kell, ha nincs fog-
lalnak. Van aki fejszével várja a végre-
hajhát, van  aki elszökik a határba. 

— Autó, motor, tévé, .hány van? 
— ,Figy  autó, :néhány motor és mintegy 

tíz •tévé van a faluban. 
— Hányszor jár be 1 јjvidékre? 
— Az anyámhoz megyek, ott él. Míg 

szép az idő ,, minden hétvégén. 
— Ü> gne? 
— Csak ha nagyon kell. Tanteattileti ér-

tekez1etne. És ha alkalom adódik. Draga 
séta ez. Háromezer іdјnбгbа  kerül egy fu-
fuvar. S ,ehhez még ;poros is lesz az ember 
Neon  is  öltözhet fel rendesen, ünnepl őbe. 
Az üléseken mindig mi vagyunk a leg-
rendetlenebbek. Szinte . szégyelljük. 

— De legalább olcsón élnek. 
— Köszönöm szépen ezt az olcsóságot. 

Itt töibbek között húst sem lehet kapni, 
ha bemegyünk Üгбgme, néhány kilót kell 
vásárolni Aztán el  is  romdihat. Vagy egy  

másik ,példa: ha száz liter fűtőolajat ve-
szek, ez 5800 dinár. Ehhez még hozzá kell 
adni a fuvart, 3000-4000 dinár. Még egy-
szer olyban drága itt minden, mint a vá-
rosban. 

— Elmenne innen? 
— El. De lehetetlennek tartom, hagy 

bárhol is minid a ketten állást kapjunk. 
Ha esek egyikünk- dolgozna, •az nem meg-
aldás, van •már +két gyerekünk. Kénytele-
nek vagyunk maradni. 

— Mennyi a fizetése? 
— Nekem  is,  meg a feleségemnek. is 

százkétezer danám. 
— Hány diákja van? 
— Huszonkettő . 
— Milyen nегzetiségííek? 
— Magyarok. 

Milyen nyelven tanitja őket? 
— Szeaibül. Magyar .vagyok, de elfelej-

tettem mn•agyanui :Szerb iskolákat végez-
tem. Itt a szülők is kértek, hogy szerbül 
tanítsak. 

— Véleménye szerint helyes ez így? 
Mindenki szabadon választhat, mi-

lyen nyelvű  iskolába akar járni. Ezek így 
döntöttek. S gyerekeik jövője szempont-
jából igazuk van, htt a közelben nincs 
középfokú magyar iskola. Meóért :tanulja-
nak a ,gyerekek a saját kárukon utólag 
szerbül. 

— Tud magyarul írni és olvasni? 
— Tudok, csak egy kicsit nehezen megy 
— .Nem gondolja, hogy meg kellene ta-

nítani az anyanyelvükön is írni meg ol-
vasni a dobnodoli és satrinoai 'kisiskolá-
sokat? 

— De. Csak nincs ,a titenvben tibenne, meg 
;időnk sincs rá. Az elsőben tanítjuk a oiril, 
a harmadikban a .Latin ábéсét. Mikor ta-
níthatnám őket magyarul? Különben iis én 
nem Voltam itt, amikor :erről határoztak. 

— Van könyvtár .a falban? 
— Nincs. •Néha Ürügről küldenek .ki né-

hány magyar könyvet, de szinte senki sem 
olvassa ő  et, nem tudnak magyarul ol-
vasni. Még egy levelet sem tudnak meg-
írni az orszaghatáron tul él ő  testvérek-
nek, rokonoknak, dsmer ősöknek. 

— Milyen emberek az itteniek, rosszak? 

— Nem mondhatnám. Inkább elmesélek 
egy esetet. Nemrég iinnepeitük a falu fel-
szabaduiását,Ürögről is jöttek vendégek, 
köztiek néhány társadalmi-politikai mun-
kás is. A negyedszázados jubileum tisz-
teletére tinnipii akadémdát ,terveztem. Azt 
mondták, minek az, a vendégeket Fis csak 
a sült malac, meg a .bor é гdekld. Végül 
aztán mégis megcsináltam az ünnepli mű-
sort. 

Megérkeztek társaim is a falubál. In-
dulni kellett. ВÚюб aáe&Ud még megemlítet-
te, úgy látszik, vegre felfedeztük őket. 
Két nappal előttünk az :újvddéki tévések 
já lak kint. U:támaumnk ,szól: nézzük majd 
meg a ¢nősort. 

Vissza'fordullok: magбval is beszélget-
tek? 

— Akartak, de •én elbnjtam. Előzőleg 
ugyani ,telefonon megkérdeztem az ürögi 
konxitéttól, beszdlihetek-e a faluról. Azt 
vá иΡaszalták, csak az osztályomral beszél-
jek. 

Most már sejtem, miért bújt el a •tévé-
sek .elől. Nyilván azt is kérték іtбiе, hogy 
csak a szépet mondja, és ő  szépet az 
iskolájáról sem tud mondani. Arról az ds-
kaláról, amelyben szemléltet ő  eszközként 
egy kopott Szerbia és egy még kopottabb 
Jugoszlávia térképe — .ezen rég .az or-
szághatár sincs föltőntetve — egy mág-
nes, .egy diapozitív vetít ő  amit nincs 
hová bekapcsolni — és egy kocka árulko-
ddk a szegénységr ől. Ez nvinden. Éés ő  szé-
gyeliite ezt a szegénységet. Igaza volt. Más 
is szégyellhetné. 

Hazafelé megállunk Maradékon, amely 
az ,admшnisztralás kegyetlen és érthetetlen 
törvényei szerint másik községhez, Inđi-
јбhoz tartozik. Megnézeam az új iskolát. 
Noha még nem .készült el teljesen, „nem 
dolgoznak teljes 'kapacitással", az .igazga-
tó birstikén vezet körül, mutatja a szép, 
világos tantenneket, a műhelyeket, a tor-
natermet. Minden vadonatúj itt. A tantes-
tület pedig hihetetlenink fiatal. Elbeszél-
gettünk. Legtöbben pár száz kilométernyi 
távolságból jöttek. A tanítók fіzetése át-
lagban kilencvenezer, az ebadóké száz. 
Négyszáz tanuléjuk van, elbb ől háromszáz 
helybeli, .a tdbbd utazik. Van egy buszon-
ötös létszámú osztatlan magyar tagozat is. 
Ide évről évre kevesehben Iratkoznak. 

— Miért? 
— A szülők döntenek így. 
Aztán a faluban mondja egy öregem-

her, a ,baj •ott kezdődött, amikor majd 
tizenöt évvel ezelőtt a református pap is 
szerb Iskolába adta .a gyenekét. 

Ráhagyom, mert •tudom, hogy a .baj ép-
pen tíz évvel ezelőtt kezdődött. Addig 
négyеsztályas iskolája volt a falunak, a 
diákság aránya, akárcsak a falué, kö гül-
belüil fele-fele. 1959-ben megnyitották az 
ötödik osztályt. De sz~чnbül.  Utasa a ha-
todikat, hetediket és a nyolcadikat is. Eze-
ket ;is csak ,egy nyelven. S ezért ma már 
senki sem fellelős. Legalábbis, énem von-
ható felelősségre. Azóta mind kevesebb 
diák jár magyar osztályba. Az :új Iskola 
helyett, d гkálbb 

— El kellene venni ezektőll a magyar 
iskдΡllát, mondja valaki .a faluban, akkor 
küldöttségeket menesztenének mindenfelé, 
hogy tiaz ő  :gyerekeiknek is joguk van anya-
nyeLvükön tanulni. Ilyenek ezek. 

• 
A két évevell ezelőtti riport befejezése-

ként idézett Kosztolányi-verssor szomorú 
időszerűsége nemi kopott meg, ma sem 
időszerűtlen. Főleg tiSremben .nem. A Kis-
kunlhalm•ot vakéban nem lehetne megír i, 
de egy sremi helyzetet már annál inkább 
lehet és kell is. Nemcsak riportba. Politikai 
beszámolóba  Is.  
1968. július - 1968. október 

GEROLD László 
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baráth 
fereneről 
soós ј  ózsef 

Talán két évvel ezelőtt olvashattunk 
egyik napilapunk szórakoztató oldalán a 
szekrényr6l, amelyet több má:s társával a 
,világmegváltó" találmányok lv áбш tásán 
mutattak be. Lényege nagyjából a követ-
kező : a látszálag közönséges faal,katmany 
oldalán (az utasítás szerint ) meg keli 
nyomni egy gombot, mimre az egyik ajtó 
kinyí]ák. Még ,mielőtt a látogató kielégít-
hetné kíváncsiságát, a csukott részb ő l 
kinyúlik egy műkéz, .a szekrény bels ő  fa-
kán megnyom egy máslik gombot, és az 
ajtó ismét bezárul. Az egész művelet 
szinte pmlLauiatok •alatt јбtszodwk 1e. 

Ezt a szekrényt nem lehet félreérteni. 
Képzeljüik csak magunkat elébe: kinyitot-
tuk — becsukódott. És ebben a pillanat-
ban már ellenünk is fordult: nem engedi 
magát megvizsgálni, megismerni , nem en-
ged közel részletemhez. Kinyitjuk —  be-
csuJkddik, kinylitjuk, megint becsukódlk —
minél többször teszünk véle probát, an-
nál inkább érezhetjük, hagy alul marad-
tunk; a szekrény egyszer űen elfelejti, 
hogy ,tárgy, ajtaja mozgásával kinevet 
bennünket. Függőlegesen nevet ki: tető -
től talpig, embermagasságban. Úgy tűnik. 
azonkívül, .hagy érthetetlen, még veszélyes 
is lehet — nyugalmunkra. És itt már egy 
kicsit képzőművészetm vizeken is járunk. 

Maradjon a színhely továbbra is a ki-
állítási terem. Szekrény — kép. Amit az 
előbbiről elmondtunk, az nagyjából az 
utább,ira is vonatkozik, a szekrény rokon 
a képpel. Mégpedig hatásában az. A kép 
a betévedt tárlatnéz őt először magához 
csalja, majd hirtelen megállásra kény-
szeríti: egy darab vászon vagy papír, raj-
ba ilyen :és ilyen színekkel, esetleg négy 
faléc — többet nem hajlandó elárulni ma- 

gáról. A kép, a festői élmények és tapasz-
talatok regisztráciaja , a néző  szemével lá-
tott befejezettség p шllanatában, az utolsó 
vonásokkal egyiddben kiürül, asszoci cfós 
gócok rendszere lesz, aanelyekb ől a néző  
saját tapasztalataira és élanényeire támasz-
kodva kiindulhat a megértés felé. Köz-
ben Lejátszódik benne a katarzis; nemcsak 
nézi, hanem látja is a képet. Ida azonban 
a kép csak festék + ,papír manad számára 
(Laz a pillanat ez, ;amikor az ajt б  ismét 
hecsukádik), .akkor ez a folyamat már a 
kezdeték kezdetén megreked, ott valahol 
a ,nézni"-nél. És azt hiszem, ez a kép és 
közönség közötti viszony ina nagyon jel-
lemző : a szem látó-gyakоrlatának csődje 
ez. Festő  is és közönség is tisztában le-
hetnék a helyzettel: valami módon köze-
itteni kell egymashoz. A fest ő  szívesen in-
dítványoz megoldást (peldául, kapcsolat a 
költészettel, helyszíni festés), hiszen ér-
deke, de ettől többet már nem igen te-
het — különben meggyőződését (önma-
gát) áldoznб  föl. A közönség egyedül el-
fogadható áldozata — el őítéleteinek fel-
adása lehet. 

Mindezt feltétlenül el kellett mondani 
ahhoz, hagy Baráíh Ferenc nevét má-
sodszoris leírhassuk. Ugyanis, mindazt, 
amit az elóbb a kép szeikrény-szer ű  vi-
selkedéséről nagy általánosságban el-
mondtunk, Baráth festészete konkrét pél-
daként igazolja. (A teljes igazság az, hogy 
ilyen sikon csak .a 69-es rév termését hoz-
hatjuk összefüggésbe a fentiekkel.) De 
kísérjük végig Baráth festészetét, indul-
junk el onnan, .ahonnan ő  indult. 

Első  sorozata , a Zoo kapcsán elmond-
hatjuk ruta azt, amiit Raffai mar akkori-
ban megírt, azt, hogy „ ... ősi élményt hoz  

magával...", és hogy „Felületeinek har-
móniája kedves és naiv". Mit látunk? Erős 
és vastag fekete keretekben (tenil lomaink 
üaegfestményeket összefogó , súlyos ólom-
keret-abroncsaira gondolhatunk) aprólé-
kosan megrajzolt ( ős)állatokat. (Tegyük 
hozzá, ilyen állatok soha nem léteztek, 
mégis igazoltak , hiszen maga a kép igé-
nyelte őket.) A számok és a betűk (finom 
poroelánjegyek) harmonikus egységet al-
kotnak az állattal: mintha sok év után, 
most bukkantunk volna rájuk, barbár le-
meszelések alatt. 

Két dolog van itt, amit fontos megje-
gyezni: az egyik a fekete keret, a másik 
pedig az „ősiség" és annak keresése. 
Mindkettő  (majdnem a legújabb sorozatig) 
végi kísérhető  Вaгбth képein. 

Ebből az időbál valók egy másik soro-
zat képei is. Különösen érdеkes foglal-
kozni ezek közül .a Biliárddal és a Grafi-
kai Lap-pal. Az általánosan vett „ ősiség" 
a Biliárd-ban egyszeriben Baráth szemé-
lyes ügyévé válik, szubjektívvá lesz. Két 
egymástól különböző  (tehát egymással 
szemben álló) alapon egy-egy (op-artos) 
golyó. A Bmliárd nemcsak biliárd, hanem 
minden létező  játék szimbólamá: maga a 
Játék. A képen van  valami megváltoztat-
hatatlanul kihagyott találkozás: a golyók 
összekoccanhatóságának (most m:ar örö-
kös) lehetetlensége: nosztalgia az egykori 
idő, az egykori (elvesztett) lehet őségek 
után. A megismételhet őség kizárása ez a 
kép: a Játék kivégzése. Ё.s must az egé-
szet képzeljük  61, nehéz fekete pántok kö-
zött: akar egy gyászjelenten. 

A Grafikai lap hasonló visszavágyódás 
megfogalmazása — hasonló mádon. Egy 
szürkére-barnára foltosodott tölgyfaasztal 



á11 előttižnk, rajta keresztben, kéjt elütő  
mintájú viiaszosvászon terít ő, ekét csvkban, 
szorosan Іеgуm.ѕ  mellett. Az ódő, szinte 
hozzáhegesztette .a ,fához .a tarka abroszt 
inert ómkább abrosz ez, minit terít ő), ha 
vízzel érnénk hozzá, szétmáitan,a (templo-
maink féltett freskói); éppen ezért pisz-
kos, ezért idős. Festőnket itt az érdekli, 
mi történt a fával, menetnyire vdgyázba 
meg erezetét az abrosz, tehát a régi, a va-
lamikori fáma kívancsi: Ezért léket, kém-
lelő  nyílást ' g~a a patnnán (ha tisztán 
mechandКus úton iás), elindul visszafelé. És 
ásxnét +a reménytelenség fekete szorításá-
ban indul el. 

A Bi]~árd és a Grafikai lap ezután egy-
szerűsödilk, bonyoládiík tovább más :ké+pe-
ken; ezek már az előbbi :két kép baráthi 
mondа  valбј  nak válfiozartаL 

Érdemes külön іѕzбІnuвk a könyvborí-
tása készült BiКб-sál. Вaráth, ami az 
őshséget :illeti, itt sem rendhagyó: más 
nem is igen jthat eszünkbe,  mint  mond-
juk, az a.1ta¢ndrai barlangrajzok, valahon-
nan az őstatból. Az ősikoлi ember megfi-
gyelésének erőtelj.es átélése ez: a halottak-
ról Jinéte чΡiten elmondaná, hogy halottak, 
az •élőkről, hogy még élnek. Ez a Bika, az 
ősiség kulmúnátпája — nagyon bika. 

itt indul ei az a folyamat, amelyet Ba-
гбthnбl az élőlények illegalitásba vonulá-
sának neveznék. Az ősiség, :a Bika után, 
egyre haiiványul, ezzel szemben, a fekete 
keret mind nagyobb szerephez jut. Meg-
jelenik a folt, amely legüjabb képeinek is 
jellernzőj.e. Ez :a kezdeti „foltizm цs" igen 
dinamikus: a nagyobb (és sötétebb) folt-
bál :kirobban egy kisebb, és mint ahogy 
korábbi Zoa-képeinek egyikén a nagyobb-
bál kibújó kisebb „hal" a nagyobbnak  

esik, úgy most, a kisebb folt is megmar-
ja a nagyobbat. A „foltista" képek dina-
mikája a Bóka elsбprő  lendületével lehet 
tokon. A kocka- ~:képelkkel ikell folytatnuuvk. 
Részben Malevics hat. Azért csak rész-
ben, mert míg a Fekete négyzet fehér 
alapon — kapcsán Malevdсs a tбrgyak 
hiányának (tavalléténeói) érzésér ől beszélt 

addig Baráthnái kétségtelen egyfajta 
tárgyi ittlét. Mégis, Baráhh üvegkockád a 
Fekete négyzet .kiürítettsége felé tartanak. 

Most érkeztünk el .a regújabb baráthi 
sorozathoz. Ha elfogadjuk azt, amit Dani-
jel Dragojević  ,a képzőművészet „fejlődé-
séről" ,a kiürült ikép-ben (Telegram, 69. 
nov.) mond, akkor igaznak látѕzvk Halfai 
állítása, hogy (вaráth) ... újnetacs!nalta a 
művészeteik történetét — csak lekicsinyit-
ye". Lásswk csak: Bamáthnál el őször az 
élőlények tűnteik el, majd lassan a tárgy 
is illegalitásba vonult, mígnem elérkez-
tünnk .a teljes kiiirítettséghez. 

Ezeken a képeken, mintha csali három 
színt ismerne, hárarn hanggal komponál: 
feketével, vörössel és kékkel. (Vajon, mi-
lyen zene születhet ilyen eszközök föl-
hasanálásával? >s születhet-.e egyáltalán 
megszokott melódia?) A meleg és a hideg 
színek egymás гnelilé kényszeritettségében 
érкzhetiiruk valami fesztíltеéget, de hol van 
ez a kezdeti tasdsta képek ön-megmaró 
dinamikáj átél! 

„A tasdzmusban .a felisemerhet ő  tárgy 
teljiesen eltilnik, de a tárgyi valóság meg-
marad." (Perneczky) Ez jellemz ő  legin-
kább Baráhh képedre. Ez a felismerhetet-
len tárgyi valóság. hs most megint ott 
tartunk, hagy a szekrény (már ki tudja 
hanyadszor) ismét bezárult el őttünk: a 
kép ellencink fordult. Azt hiszem, hogy ez 

Baráth végső  kiábrándultságának ered-
ménye: szubjektív síkon ldбá гándulás a 
vallásos ősi élményből, objektív sikon pe-
dig, magából a környezetb ől. Pesszinniz-
musa neon üt el a tájtól (ez lenne a vaj-
dasági pesszimizmus? — gondolyunk csak 
tö!bbd festőгvkre), hanem nagyon fis része 
annak, nagyon is belőle fakadó. 
Baráhh végső  kiábrándultságának ered-
Ez esetben a középponti fekete (tarán a 
kezdeti sötét keretek amorffá olvasztá-
sával létrejött) foltot, magát a felismer-
hetetlen tárgyi valáságot kell vissza-:tár-
gyiasítan i (ahogy, mondjuk azt Ksentj a 
Kantoci teszi), térbe helyeznie 'a piros és 
kék bőrszíjakkal. együtt. 

A .pillanatnyi megérzés és felismerés 
eredményei ezek a kápék (hasonló lehet a 
dz зΡesszben a „:bedob" stílus), mégsem tisz-
ta improплizáсiбk. Miieden ecsetvonása 
megszerkesztett, minden húzása művészi 
és emberi tapasztatiatokon alapszik. 

Beszélhetnénk még végezetiil arról is, 
hogy mennyire új az, amit Baráth csi-
nál. Nagyon :kiterjeszthetnnik így a ha-
tárokat és nem lenne nehéz behzonyítani, 
hagy ;a baráthi hép nem új látvány. Űgy 
érzem azonban, hogy az adott (és ismert) 
kereteken belül (egészében látva festésze-
tét) érzékelniink kell egy határozottan ki-
domborodó individualizmust. Mert (vál-
lalva a tévedés veszélyét) tem, rhetjiik-e 
valaha ós pontosan az idegen tapasztalat 
értékét? 

Az, hogy Baráth festészetében idáig ért, 
önkritikus •következetesség eredménye: ha 
a szekrény bezárádii цk is, a kép mindig 
nyitva marad. Csak ne álljunk meg a fel-
színnél. 

SO6S J бzsef 
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bognár 
antal 
noveiiai  

lama 
- majdani utó.dunk, egy kitünteІe# 
vadász elёsrawa vadásznaplájáhnz - 

Valóban, egyre kevesebb van bel őlük, lassan kipusztulnak. 
Nemsokára nagy esesnémy lesz, ha valahol cs ővégre kapnak 
egyet. ČStven évvel ezel őtt még szabadon kóboroltak .a város 
utcáin, és sokáig senki sem tör ődött velük. A városon kívül ta-
nyáztak, mapköгben a városban 'kószáltak. Kitörhetett rajtuk 
a veszettség, mert egyik napról a másikra történt minden, ját 
eaniiékszem arra a napra: este hazafelé mentem, és az utoasar-
kokon nagy falkákat Láttam álldogáini; sok helyen harminc-
negyvenen is összeverődtek. Akkor még semmit sem sejtettem. 
Reggelre aztán szétmarcangolt hullákkal voltak tele az utcák: 
az éj folyamán megtámadták a :kései járókel őket, és széttépték 
őket. Senki sem ment az utcára Lépni, mert csoportokba ver ődve 
üvöltöttek az aMakok alatt, tele volt velük az egész váras. Ak-
kor kezdtük e1 irtani őket. Évеki.g nyugtalanították még az em-
bereket, sokszor гб tőntak valamelyik településre, de lassan si-
kerüdt klazorítani őket a várasok környékér ől. Nagy haj,tóvadá-
szatokat rendeztünk abban az időben; ;teherautók egész sora 
hordta néha a zsákmányt. Aztán egyre jobban fogyatkoztak; 
később már évezte csak egyszer rendeztünk avagy vadászatot —
Ilyenkor avattuk fel az újoncokat. Zászlókkal voltak tele az 
utcák, a város küldöttsége t шsmtellgő  látogatást tett a vadászott-
honban; szerencsés vad бSvаtat és gazdag zsákmányt kívant; a 
vшssгratéгő  vadászokat nagy lelkesedéssel fogadták, és este, a va-
dászvnnepen az őket ünneplő  tömeg ,előtt zubbonyukra tűzték 
a csillogó fémjelvényt, amely az első  leterített vad után járt. 
Néhány éve már ezek a hajtóvadászatok is elmaradtak. Az :utol-
sót öt évvel ezelőtt remdeztü'k. 

Lehetőünk vagy ötvenen — hajnal óta jártuk a vidéket és 
az egész délelőtt folyamán még egyetlen lövést sem adtunk 1e. 
Már nem hittem, hagy sIkeresen végz ődhet a nap. Mentünk 
némán, a puska kellames-4biztanságos súlyával váltunkon —
furesa érzés volt a szabadban lenni, hisz a város iivegfalai közül 
ritkán morzdulunk ki. A fákról madarak röppentek fed, néhány 
nyulat láttunk felugrani maguk el őtt. Egy őzcsapatot kétszer 
is láttunk a távolban, egy alkalomnnal pedig róka futott el őlünk 
az erdőbe. 

Már déd is elmúlt, Ia -mozdulatlan táj semmi ját sem igért, 
de mennünk (kellett, nagy szégyen lett volna zsákmány nélkül 
hazaténni. 

Aztán lassan sokasodnfi kezdtek körülötti тik a dombok, kis 
erdőszigetekkel. A talaj egyik nagyobb bemélyedésében friss, 
puha ürüléket találtunk — gondoltuk, most már itt Lehetnek 
valahol .a közelben; négy vads7 el őrement -átvvzsgálrъi a legkö- 

zelebbi dombot. Kis Idő  múlva megpillantottuk egyiküket, amint 
felénk :közeledik és Izgatottan integet. 

— Ott vannak — mondta amint odaért hozzánk —, ott van-
nak a domb mögött. 

Hirtelen megszűnt  as  ,unalom, csőre töltöttük puskáinkat, a 
levegő  megritkult. Kát csoport elvált t őlünk, nagy ívben kerül-
ték meg a dombot, hogy kélt olda!]ról zárják el a menekülés le-
hetőségét. Amilkor eltűntek a fák közönt, elindultunk a domb 
felé. A nap még most is égetett, de a tudat, hogy végre rájuk 
találtunk, еКlгte is forró bágyadtságot. A fák egyre élesebben 
rajzolódtak ki a dombon, s ahogy az árnyékukba értünk, lépé-
seink mеglassudtak, egyre óvatosebban közeledtünk a dombtet ő  
felé, nehogy •éktiassmuk őket. Meggörnyedve haldtunk fától fáig, 
s a domгbtetőn, a szélső  fák mögé haisalva szétvetett lábakkal, 
megpiltanitottuk a falkát, 'a domb csupasz, •meredek lejt ője alatt. 

Szétszórtan, kis csoportokban hevertek a :füvöm, gyanútlanul 
és nyugodtan. Kicsinyeik vinnyogó gomolyagban hemperegtek, 
néha odabújtak a nőstényekhez, fénylő  •bőrüket karmolászták, 
bökdösték fejükkel; a hímek büstke nyugalommal feküdtek á 
napon, csak nagy ritkám :mozduitak egyet feldomborodó iz-
mokkal. 

Alighanem megnesoeltek valamit, mert egyikük nehézkesen 
felállt és szoborrá dermedve, táguló orrcimpákkal figyelt felénk 
— mind felénk farditották fejüket. Aztán szabálytalanul, egyen-
ként .és csoportosan felálltak; furcsa csend  volt,  érezték a ve-
szélyt. A kicsinyek csak erre a lassú riadalomra figyeltek fel; 
ösztönösen a nőstények lábadhoz bújtak. Az egész csoport lassan 
elindult — a félelem ;fékezte talán ldpéseiket. Gondoltam, a töb-
biek már etoglalták helyüket a környez ő  damboбon, igy nincs 
ik as aggodalomra, nem menekülhetnek meg. 

Ma mar teljesen veszélytelenek, egyre kevesebb van bel ő-
lük. Lassan kipusztulnak. Megprábáilták szaporítani őket a kí-
sérleti telepeken, mert tudományos kísérleteket végeztek rajtuk, 
de néhány nap leforgása alatt sorra elpusztulták. Egy vadászat 
alkalmával ,én is elfogtam egy fiatal, jól fejlett hímet; gondol-
tam, majd otthon felnevelem, de már az els ő  nap után meg-
döglött: beszorult a feje a rácsok közé és reggelre megfulladt. 

Most legutóbb, néhány nappal ezel őtt egyetlen lövéssel kit-
tót leterítettem: a folyó közelében bukkantam rá két fiatal ál-
latra, párzás közben. Jód sikerilt lövés volt: úgy maradtak, 
összeragadva. Először csak ültek egymás mellett, .és figyeltem 
őket. Addig nini hittem .el, hogy valóban tudnak beszélni, de 
akkor a hím :art mondta a n ősténynek: „Kasza". 

Nem tudom, apit jelent ez. KözLillnk ezt senki se tudja. 
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kere%ztre 
feszítve 
Ültem a parkban .a padon. 

A park közepén hatalmas, vakolatlan vörös épület; csupasz, 
koшor tégĐ,afaflai eltakarták előlem a világot. Egyetlen nyílás 
volt rajta, egyetlen ,bejárat — ide vezetett a piark оn áthaladó 
sétány —, s magasan fenn egy apró, raoѕos aiblak. 

haha nem bukkant ellő  mögüle a nap; ülten nyomasztó ár-
nyékában, néha megborzongtam hívős lehelеtetől. 

A parkban vörös virágok, feny őik. Csak tompa zajok ma-
radtak •a vmlágból; emberzilmmögés szűrődött át a feny őfák 
rácsain... a börtönszerű  vörös téglaépület árnyéka ráborult az 
egész parkra. 

Halott délután . fekete nyékposztó... virágkos гΡorú. 
Néha iláttam a lányt fenn  52  ablakban; araég így, a rácsokon 

áh is ráismertem. A .parkot nézte talán, a virágokat ... galamb 
nem szál1t soha az ablakába. 

Anvlkor elindultam, a fenyők rsúosa іn már kigyúlt egy rek-
lá a reszkető  fénye — a bástyaszerű  épület mellett kellett  ii-
haladnorn... 

papírdarabaktit láttam a f űlten 
papírdarabokat 1átљam a fűben 
papírdambokat láttam a fűiben 

Egy szé~ttépеtt fénykép darabjai voltak. 
papи ,darabokat láttam a fűben 
papírdaralbokat láttam a f űben 
Magasan felettem, ott nyújtóztak a kis ablak hidegfény ű  

rácsai. Megszűntek az élet hangjai; egy piillanatr•a csend volt és 
mozdulatlanság. Egy ideig áltan ott, 

valahol a kődön túl zöld leveleket sodor a vihar, ka-
vaa'ognak fel az ég  felé) 

azután 1•ehapaltam és összeszedtem a fénykép darabjait. 
Tudtam, hogy a vörös épűlet ablakából hullottak alá távoli 
fehér galambrajként. V б aazatér:tenn a Ipadhoz. 

Ültem a parkban, a padon. 
És a tenyersmben értelem nélkйli fehér papírdarabok vol-

tak, szethulllo ФΡt valóságdarabok. Külön-külön semmit sem je-
lentettek, és rajtam múlоtt, hogy nem hailadtam el csukott szem-
mel a jel előtt. 

Megpróbáltam összerakrai a fényképet. 

Egy összzóhnu1ó p.ár léptei ropogtak a kavicson, valahol a sötét-
ben. A fénybe leptek, aztán a másik Baldalon újra eltahaxt5'k őket 
az árnyaik. 

Valahol a bokrok között, egy fa araellett egy ember vizelt. Lát-
tam cigarettája izzását. 

Vonatđіiittyvillám. 

Ott állt előttem a féпykgp. Egyetlen .darabja sem hiányzott. 

Az épület mögül .soha addig nem 'bukkant elő  a hold; most 
egyszerre sáagán és fényesen végiggurult a homlokzatán .. . 
ámuló ešillagszesnekkel néztem. 

(megzörren léptefmm alatt a süpped ő  avar, a lombok sti -
sein templomot látok a hegytet őn, messzi harangszó 
mágnesei kangésa hív, vonzanak fenn a néma sziklák, 
megеs5azik lábam a lejtőn, vár rám a pogány templom, 
közel az éghez, lépte јіг Ρn fényesre csiszolják a márvány-
lépcsőket, térdsim két gömbölyű  lyukat vájnak a zsá-
molyon, az arany megkopott az oltár .ajtaján, elhomá-
lyosultak a templom máriaüveg ablakai, szerretnék újra 
letéлde1ги, meghajtani fejem, és új.raéled ő  áhítattal imák 
mondani, újra könyörögni, újra hinni) 

Reggel ra ,fény haaanatcseppjai hulltak a parkra, és elindul-
tam a vörös épület felé. A fekete nyílás mögött gigalépcs ő  ve-
zetett fel; arcomra pókháló tapadt, és a vaskorlát hideg volt 
mint a békabór — egyszer a lépcsökön emberi hangok tenger-
zúgása gurult elém. A szobában körül a karosszékekben fiatal 
férfiak intek és fiatal férfiak feküdtek .a heverőkön. Vörös tég- 

Zabalak :voltak itt is; ismeretlen helyr őil elsodró zene, a férfiak 
cigarettáztak — kék füsttel volt tele a szoba —, konyakot ittak 
i vegekből. Egyikük kaлyalkkal khi5lt. Útálom a konyakot. 

đsszenéztek; egy pilanatra csend lett, .aztán 'Ideges és gyors 
beszélgetésbe kezdtek mindannyian. A kiürült i vegeket szét-
dolb±ták a szolbárban, újiaКat hoztak; az ital gyöngyözve folyt 
le szájnak ké+t szögletén, az i гΡigiik ,alá. 

Be lehetett látni a másik sédbába: .ott volt szemben a kis 
ablak — komor vasráesátval; látszott az ég felhasogatott négy-
szöge. A másik ,szoba üres volt, de a ‚vörös téglafal előtt ott 
állt a lány — fedetlen testtel, széttárt karokkal, két tenyerével 
a ekeresztre szögezve. A hatalmas rozsdás vasszögek tövéb ől fel-
felbuggyant a vér, és vékony vörös erezetben folyt 1•e a farlom. 
Arcán fájdalom; néha megrándult, vonaglott a test. 

A fésűink egyenkint menteik be hozzá; mosolyt akartak látni 
arcán — talán nem is miatta a vasszögeket próbálták ki-
húzni a kezéből —senkinek sem sikeriilt. Némelyek közömbös 
arccal jöttek el t őle, mások feldúltass, és elt űnitek a rslgalép-
csőn — sokan nem is tértek :vissza többé, másokat minden reg-
gel újra ott találtam; mindig magsukkal hozták az összerakott 
fényképeket. 

Volt ott egy jelentéktelen alak, aki egy darabig fel-alá sé-
tált a szobában, megállt az ablak előtt, kmfelé nézett, közben 
álszavakkal vigasztalta a lanyt; egyikük sántítoftt a bal lábára, 
nevetsgges bárgyбsággal bicegett a lány el őtt, néha sírt. Csak 
egy küllöabözöttt tőlük; rótta mindig azt hittem vörös haja van, 
pedig barna volt. Egy másik mindig a heverőn feküdt, sokast 
ivott, sokat cigarettázott, sokszor hallatott szamárhangokat —
bent szerszámokat szedett elő  zsebéből :és feszegette a vasszö-
geket; hallottam, ahogy ropogva törnek össze a lány ujjai —
a lány sírt ;  és gyönge hangon jajdult fel néha. 

Szemeinek két, nagy, reszket ő  piilanigója egyszer szemeim 
vasszirmain pihent meg egy hosszú pillanatra, és dübörögve lob-
bant bennem lángra a benzinnel !leöntött, fekete szivárvány 
sas-íve. 

Sor keriirlt rám Is, gyötrődve és habozva léptem a szobába, 
a piИantás patt égett még szemeimben — a zene elhalkult és 
megritkult is füst kék függönye. Egésгen hözell álltam hozzá, 
testembe áramlott testének melege. Kedves ,tenyereiben vérró-
zsák nyitnak; a vassиögeket megpróbáltam gyengéden kihtivani, 
aztán egyre kétségbeesetteblben próbáltam segíteni rajta, fo-
gaimmal tdptesn •volna ki a vasszögeket és számban éreztem a 
vér rozsdás melegét ... Szemeiben forró nyári nap fénytelen 
szürke tiitjalt láttam — egy zápor nedvesen еsiillogává tette... 

Másnap a barnahajú ,volt legtovább nála. 
Amikor hazzá3gptenn, elfordította a fejét. Akkor láttam csak, 

hogy egész teste vékony г  zsas.ín selyempapírral van bontva; 
arcáról lefejtettem a papírt, és alatta halványpiros, érzékeny, 
apró erekkel behálázott b őr tűest fel; lefejtettem a papírt és 
mégsem láttam egészen bele, nem láttam hullámzó t іidejét, szí-
vét, a test nedves hártyáiba ágyazva .. . 

'Iiudtam, hogy nem fogok többé viaczatérni oda. 
Megbotlottam .a lépcsőkön és elestem; nem tudtam megka-

paszkodni, SsszetSxitek osontjaim. 

(valaki eszeveszettül rángatni kezdi a templom harang-
jait, az abllakdk összetörnek, a templom tornyáról ledől 
a kereszt, az örökmécses pislákoló lángja máglyává n ő , 
lángoló tollak kezdenek hullani az angyalok szárnyai-
ból) 

Vörös ólamtégiákat hordtam a parkon át .az épiilet bejára-
tához — izmaim neosugtek, deszkanégyszöget szögeztem össze 
— .körmeim megfeketedtek :a súlyos kaiapácsutések nyomán, a 
négyszögben mész fehér mész homok osiiogó homok két rész 
homokot egy rész meszet két rész homokot egy rész araeszet két 
rész homokot egy rész meszet ekevertem kevertem vízzel higany-
maltert cipeltem vödrökben hátamon nap verejték vízimérték 
fiiggőán. 

Halálos fáradtsággal, jóles ő  fáradtsággal tag ј airmban, a szö-
kőkút felé rohantam, be a vízbe, szikrázó vízgyöngyök pattantak 
szét bőг  möл, felröppenő, csobogó vízsugarak hullottak fejemre, 
pengeni kezdtek a fenyőfiák zökl húrjel, 

„GOOGOOGOOJOOB, 
GOOGOOGOOJOOBB, ROZMAR VA- 

GYOK!" 
Egyszerre kiapadtak a csapok, diderg ő  csöppek hullottak ru-

hámból a sima kőre, iaz esti szélben. 
Sikoltás hallatszott az rablakból... talán hiába volt minden, 

lehet, maradt egy másik bej:ánat, és azok ott vannak fenn. Va-
cogva mentem az ablak alá. 

(látom, hogy megmozdul a hegy, a szikl'a'k elindulnak a lej-
tőn, és a templom összedől, esés közben megkondűlnak a haran-
golk... 

. az erdőben most mély álomba merült a csend) 
Egy idő  múlva megláttam a lányt a rácsok mögött — talán 

megszabadul egy időre, ha egyedül van. Vajon tudta-e, hagy a 
parkban vagyok? 

A fenyők cadosain araár kigyúlt egy reklám reszket ő  fénye; 
a magasból .papírdarabok hullottak alá távoli galambrajként. 

Egy széttépett fénykép darabjai. 
papírdarabok a fűben 
papírdarabok a fűben 
papírdarabok a fíílben 

Meg se próbálom összerakni. 	
BOGNÁR Antal 
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Maurice Duverger: 
Demokratija biz naroda, 
Rad, 1968. 

egy kísérlet a 
személyi kultusz 
átfogó kritikájára 

• 
Andrija Kreši ć : kritika 
kulta 'ličnosti, B•iblioteka 
Zodijak, 20. 

A XX. kongresszus után, a „sze-
mélyit kulltu z" kritikája a szooia-
lista mozgalom egyik nagyon fon-
tos és többféleképpen értelmezett 
fogalma lett. Az értelmezések egyik 
problémája az volt, hogy milycet 
#mértélcben érintette a ,személyi 
kuktusz" a szocializmus lényegét, 
mennyiben egyeztethetđ  össze a 
szatnélyi kultusz a szocializmussal, 
milyen atyaLokat hagyott ez a Кo г-
szk a szocializmus •további fejlő-
dése, melyek voltalt azok a tör-
té:teimd, gazdasági és társadalmi Кö-
гülményék>  amelyek létrehozhatták 
ezt a pеriódust, melyek azok a 
lényeges szocialista vívmányok, 
amelyek gyökerében megszüntethe-
tik ennek a jellenségnek a felbuk-
kanását stb. 
A fenti kérdésekre sokszor egy-

másnak ellentmondó, egykrást ki-
záгб  véleményeket találhatunk. Egy 
azonban biztos: ha az elmúlt évti-
zedek szocialista fejl ődését elemzđ  
írásokat olvasunk, mind szembe-
tal5dják magukat e problémáival, ez-
zel mi цtegy jelezvén azt is, hogy e 
mozzanet •letisztázása korcunk egyik 
Igen fontos égető  kérdése lett. 

Krešić  könyvének pozitívuma, 
hogy a „szem "elvi kultusz" kérdé-
séiel mint tgy egységes kérdés-
koanplexцssal nézett szembe, s ez- 
által megállapítás ad nem periferi-
kusak, hanem tudományos-,tđrténel-
mi igényűek. 

A könyv elsó rеze a „személyi 
kultus.s" korszakának Inad szovjet 
magyarámataival foglalkozik. Ennek 
a magyarázatnak a reprezentáns mo-
dellje az, amit Hruscsov adott a 
XX, és a XXЦ. kongresszuson. 
Hruscsov szerint, a „személyi kul-
tusz" deformáoid volt, negativ Je-
lenség, anti nem vitoztatott a szo-
ciallizmus lényegén, megjelenésének 
okát pedig Sztálin személyes poli-
tikai koncepciójáratok tuiajdonftotta. 
Ez az interpretáció tehát a szemé-
lyi kultuszbanmш,m  t,аartlust"  Li-
mit,  taft, amely •ellentétben volt a le-
ru ni „stílussal." Ennek a vadá сlб--
riak egyik, mindenképpen jelentđs 
éгdeanne, hogy napvilágra hozta azo-
kat a dokumentumokat, amelyek a 
„személyi kultusz" korszakának 
mély embertelenségét bizonyították. 
De ugyanakkor, ez az interpretá-
ció, a araaga pragmatikus nilvolti-
baa, nem tudta megmagyarázni a 
személyl kultusz mechanizmusának 
tđrtézelmi elđfeltktelezettségét és a 
magyarázatban a következményt, 
gyakran összetévesztette az okozat-
tal. S Krešić, könyvének második 
részében, ennek a magyarázatnak 
a kritikáját nyújtja. Kifejti, hogy 
idealista töгtéаelemfelfogás lenire 
azt hinni, hogy a „személyi kul-
tusz" néhány ember, vagy csak egy 
kis csoport műve. Az autoritatív  

.. 

rendszer lényage sokkal mélyebben 
rejlik. Mert, bar az еmнtett van -
áns képviselői a azemelyd kultuszt 
a büroirratizmusttl tettték függ ővé, 
nent tudtak megmagyarázni a bü-
roücra;tizmus lényegét. Kneii ć, hagy 
ennek a töntnelrni jelenségnek a 
vegere járjon, a len ini politikat 
elemzi, és fe.Lhívja a figyeLmtinket 
arra„ hogy Lenin a 22 -05 években 
rairnkivtll élesen foglalkozott a .bü-
rokratizmussal, és a szovjethatalopn 
Legnagyobb ellenségének tartotta. 
Vagy hogy konkrétabbak legyünk: 
fehituvta a figyelmünket arra a h дi-
raкгatizmusra, .amely a szovjetha-
talmon belül alakult ki, amely te-
hát nem volt egyszerű  ,marad-
vány", mert, must ahogy Lenin 
mondta, a kommunisták is gyakran 
büraieratákká váltak, es a szovjet-
hatalom részére ez volt a legve-
szélyesebb. S hogy a bürokratiz-
mus miért :tudott újjászületn đ, és 
fejlődésnek indulati, azt Kneš t az-
zal magyarásza, hogy az októberi 
forradalom olyan körüllnrt nyék kö-
zött jött létre, amikor a Legna-
gyobb fokú gazdasági és politikait 
koncentrációra volt szükség. Ugy 
érezzük azonban, hogy ezen a pon-
ton Knešić  adós maradt •néhány 
kérdés megválaszolásával. Hisz ar-
ra, hogy a szovjethatalom keretén 
belül, miért született újjá a bü-
rošratizmus, erre Lenin már, vé-
leményünk szerint, megadta •a ki-
elégítő  vi  1е57t.  Erre a váilaszra épí-
ti Krešić  is elméletét. De, az hogy 
ez a btrokratizmus miért tudott 
megcsontosodni, miért tudta kira-
gadni a hatalmat a munkásosztály 
kezéb ől, és miért aiim született for-
radalmi ellenállás a munkásosztály 
részéről, ez már egy olyan kérdés 
amely szélesebb elemzést kívánna, 
Is  a politikai szférán kívül fel 
kellene ölelnie a gazdasági szfé-
rát is, főleg a tulajdonviszonyok, 
a tar nettai viszonyok problémáját 
a szoгt la!?muson  tiniül. Könyvének 
harmadik részében Kreši ć  ugyan 
választ keres ezekre a kérdésekre 
is, de itt is elsđsorban a politikai 
szférát elemezi. Rámutatott arra, 
hogy a személyi kultusz és a dog-
matizmus elidegenítette a néptöme-
get a politikától a pohitikát a tár-
sadalmi élettől, s igy egy sajátos 
politikai mitologiáit szült. S ebben 
a ,mitológiában a személy kultuszát 
gyorsan átveheti a csoport, vagy 
a forum kultusza, az ún. kollektív 
vezetés mitosza. Kxeši ć  ennek a 
lelsetdsIgne a felbukkanását mind-
addig aktuálisnak tartja, mfg nem 
Lesz valóságos az a marxi tétel, 
hogy a munkásosztály valóban ma-
gát szabadítja fel, és ezeket az osz-
tályérdekeket nem monopolizálja 
egy szerv sem. Fontos etapnak 
tartja ebben a folyamatban a szer-
ző  az önigazgatás kérdését, amely 
a szovjetekben is jelenvaitt volt a 
forradalom után, és amely Jugo-
szláviában lett a későbbiek során a 
szocializmus aktuáltis, mindennapi 
kérdése. 

(ÖSSZEGEZVE: Kreši ć  könyve a 
dogmatizmus és a személyi kultusz 
kérdésének átfogó politikai elem-
zése és ezen a területen a szerzđ  
kutatásai eredményesek voltak. 
Csak sajnálhatjuk, hagy Krešlt 
ne a ment tovább és nem foglalko-
zott a társadalmi és a gazdasátri 
élcet komplikáltabb összefüggéseivel, 
mert ezzel, hisszük, hogy kđvet-
keztetésai általánosabb érvényűek 
lettek volna. 

VЁGEL László 

Az utóbbi tizenöt évben, a hideg-
háborít megszíínése után, a politi-
kai gondolat óriási. fejlődésnek In-
dult — keleten, nyugaton egyaránt. 
Részletes, jót megalapozott elemzé-
sek láttak napviiligot, amelyek több 
Vagy kevesebb sikerrel magyars-
zák — a jelent. 

Nagyon kevés az olyan pollitikai 
gondolkodó, aki a jelen elemzései-
bđl a jövőt igyekszik felvázolni, 
mégpedig úgy, hogy az általa meg-
jósolt keretbe az egész társadalmi 
fejLódés heleférjen. 

Maurice  Duverger sem tartozik 
eze t gondolkodók közé. Művében 
neon a jövőt vizsgálja, de többet 
tesz a jelen elieгtzésénél. Remekül 
megalapozott és végigvezetett elem-
zései, eredeti megfigyelései a nyu-
gati .politikai gondolkodók élvona-
lába emelik. Eredeti, merész vonal-
vezetése azonban megtörik, amikor 
a ,jövő  legfontosabb fejlődési irá-
nyainaik felvázclásáival kellene foly-
tatnia élemzésedt. A jelenlegi hely-
zetből nem lát kiutat, és ezért, 
azok a jövőre vonatkozó utalások, 
amelyeket ahalízisei alapján meg-
enged magának, pesszi¢nista han-
gulatúak. Nép nélkiili demokrácia 
című  művében a nyugat-európai 
рtгtгendszerek keletkezéseinek kö-
r ilmInyeit, .tönténelnü vonatkozá-
sai t, egymás közötrti viszonyát és 
a francia többpá гtгendszer kifejlt-
alaét, szerkezetét boncolja, rend-
kívül részletesen és világosan. 

A nem francia olvasó számára, 
az elsđ  rész, amelyben az Irt a 
nyugat-európai országok pártrend-
szereinek kialakulásáról és jelenle-
gi szerepérđl szól, bizonyosan ér-
dekasebb, mint a francia többpárt-
rendszer kialakulásáról szóló máso-
dik rész. Ennek az utIbbinaic a tel-
jes megértéséhez a francia t đrté-
nelem áitlagon felüli ismerete szük- séges. 

Az író tudományos módszerér ő l, 
amellyel a problémát megközeцti, 
többit kell szólni, nyert ebb ől kö-
vetkeznek a mű  eredményei, de 
gyengeséged fis. 

Duverger tudományos módszere 
alapjában véve marxista, hisz a 
pártok kialakulásának és m űködé-
séа  К  problémáit az osztályharc 
szernpontj ábtl vi 7agálj a, és az osz-
tályharcot tartja a politikai meg-
mozduLásak fđ  előidézđ jénеК. Ez a 
nyugat-európai pártrendszerek je-
lenlegi szerepének és belsđ  đssze-
függéseinek vizsgálatakor Olyan  kit -
vetkeztetések levonásához vezetett, 
amelyek ellentétesek a szocialista 
vitagnIzet szovjet tolmáesolóí rak 
véleményével; a világos, logikus 
gondolatmenet és a politikai er đvi-
szonyok reális értékelése által azon-
ban jobbnak tűnnek arcnál. Duver-
ger szerint, a múltban, a nyugat-
európai pártrendszerek kialakulá-
sakor, az arisztokráoia és a polgár-
ság, majd pedig e kettđ  és a mun-
kásosztály ,köz đtt folyt osztályharc 
határozta meg döntően a pártok 
fejlődését, egymásközötti viszonyát. 
A jelenben más a helyzet. Szerinte, 
az osztályharc, ellentétben a szov-
iet tltlsponttal, egyáltalán nem 
élezđdött ki, elienkezđleg: lelany-
hult. Azért lanyhult le, 'ment a 
nyugati dolgozór ak mind magasabb 
az életszinvonala, és a baloldali 
erđk nem egységesek. Az antago-
nisztikus ellentét többé nem a ha-
nitalista országok tőkés és muaъkás-
osztálva közđttt van, hanem a fej-
lett tőkés államok társadalmi rend-
sz зΡrei az ideológiai ellentétet nem 
számítva, a gyakorlatban közeled-
nek egymáshoz. Az új fronton te-
hát. az esvik oldalon a fejlett ha-
rittalista és a feilett szocialista, a 
máaik oldalon pedig a fejletlen or-
szágok állnak. 

AGOSTON A.ndrás  

Ernst Bloch: Kari Marx 
und die Menschlichkeit, 
suhrkamp Verlag, 
Frankfurt, 1969. 

Marx elidegenedés — és szabad-
ság — konceptusa olyan médium, 
amelyik egyre kilcább magához 
vonzza a jelenkorci Imarxista filo-
zófusok, politikolágusok és szocioló-
gusok figyelmét. Ezt az utat Marxig 
Is  a marxi konceptus tartalmi valo-
rizálásáig, bizonyos gondolatainak 
értelmezéséig és maglxtIslig sokan 
mggtették. Sajnos, a döntő  lIpIs, 
az „Ennéltovább" nem történt meg. 
Vissza kellett térni azokhoz is, 
akik bár valamelyest közrejátszot-
tak a marxi gondolat fejlesztésében, 
hogy az érthetővé váljon, s ez az-
tán nem :kis munkát jelentett. Le-
het, hagy részben ez az oka annak, 
hogy a jelenkor elidegenedés-analí-
zisét senki sem csinálta meg. 

Marx után sok marxista, vagy ta-
lán , marxista", nem nagyon tđrđ-
dött Hegellel. Ma már világos, mint 
a nap, hogy a polgári filozófia e 
nagy képviselője munkáinak analí-
zise nélkiц  lehetetlen megérteni a 
Tőkét, tehát magát Marxot is. Le-
nin plildija mutatta meg, hogy a 
szocializmus nagy kiasszikiisát ép-
pen emiatt kerek szár évig senki 
sem etette meg. Lenin, ha csak te-
hette, mély érdeklđdéssel olvasta 
Hegel munkáit, melegen ejáiva 
miniden kommunista cselekv ő-gon-
dolkodónak és gondolkodó-cselek-
vőnok, hogy beEtle tanulja a dia-
lektvkát. Afejtetőre  tiltott  He-
gel„  tanulnitnyonisa Lenin után új 
Lendiilutet kapott (bár ezt egy ideig 
a sztálini karszak nagyban meg-
neh•tzitette), okkal, hiszen ahogyan 
a Bloch által is eunlitett lenini gon-
dolat mondja, anti it a polgári ide-
artista fhozćfiában, :közelebb áE a 
marxista történelmi materializmus-
hoz, miatt a mechanieista vulgánis 
materializmus. (Lukács szerint is 
Hegel volt az utolsó nagy polgári 
filozófus.)  

Nem csoda tehát, ha napjai¢ik 
nagy marxistái, Lukács és Blach, 
is nála katatják az elidegenedés 
tudat-fenomenologiáJia ak egyik 
legfontosabb forráisát. Az alienáoió 
problémájával kapcsolatban is áll 
az a lukácsi példa, amely szerint 
a .marxi ntód_azeт  (amelynek tulaj-
dostképperи  forrása az elébb emlí-
tett „feje tetejére ál itott Hegel" és 
a feuerbachl materializmus — Marх . 
era tail kritikai és kreatív ösaze- 

megtérni 
önmagadhoz 
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morális küldetése 
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boronálásában) alkalmazna akkor 
hoz majd vаФагni újat, ha azt az 
eddigi finismerések birtokában a 
jelenkor viszonyainak kreatív elem-
zés et јárámaként és magyarázására 
alkatinazzuk . Az első  feladatot so-
kan sikeresen végezték el (elsajátí-
tobták a• diamektökus matiхtiаkznust, 
mint gondolkodáai fcüma és munka-
módszer fortélyalt ), viszont evidens, 
hogy .a második feladattal kapcso-
latban nem sokra mentek: nagyobb 
гészwk — még a legnagyobb gon-
doLkodák is — nem jutott tovább 
Marx elidegenedés-etméletének čöb-
békeгésbé „eгedetfl" lsnnételgatésén. 
igy .tulajdonképpen elzárkóztak a 
kor koaillrét elidegenedés — mani-
fes~táсa&јrnak, jelenségétnek feltá-
rásától. Megtette -e ezt Bloch ebben 
a könyvében? — Gondolom, nem. 

Mily régi és mennyire úi a hívás: 
megtérni önmagadhoz . A szegé-
nyeknek és is kizsákmányoltaknak 
soleáig sok szépet prédikáötak a 
lelkipásztorok •az engedékenyelюгől 
és az mngedékenységrőly és persze, 
arról is, hogy ankndernekelđtt és 
mindi iiitt mennyire fontos kerülni 
as  erőszakot , a haitallmat , mert az 
ilyesmi nagyon evfilági 1  3lКözbeл  
az elnyomókat nem zavarta az az 
erőszak, amit ők gyakoroltak a 
nincstelenek fölött, de csak addig, 
amíg az tűrhetethennné válván vtse-
sza nem fordult ellenük ... Bloch 
szerint Marx elidegenedés ,elmélate 
nem jöhetett volna létre a vatlá~  
s aple kil tikája nélkill,2 ami egy-
úttal Hegel elidegenedés -
konceptu-sinak birálatát is képeii. Az ember 
senimi .képpen  sem a lélek vagy  as  
isten dialektikus .tükörképe, a gon-
dolatban , hanem ahogyan ezt Marx 
megvilágította , bírálvá i Feueгba-
chot is, a kapitalista társadalmi vi-
szanyok korikrét áldozatatnak (az 
e m b •e  r ),  az elnyomók és az el-
nydmottak kölcsđnös tilbatiroitsig-
produktuma . Bloch azonban kiemeli 
Hegelnek •azt .a vitathatatlan éгde-
mét, amelyben sntkított a mecha-
Пfkas „ktiиső-világ"- azaz „betső-
világ" - szemlélettel i Ez a felismerés 
útkő  vitt egy régi világnézet kere-
tein belül felmerül ő  gondalkudási 
séma új tartalmamnnal való feltöl-
tésének folyamattá bar. A dliatekti-
kus niaterialiizlnius dtt Hegel köz- 
vetten örökösévé lett. 

SZALMA József 

S  stta'tt eönes enzyklopádiscbeai 
Sbiеhwomtes , op. cit. 143. old. 

2 ... aanin már Feuerbach sokat 
dolgozott , pl. az Előadásalhan, ami 
nálunk čovek i bog (svjetlost, sa-
rajevo, 1962. ) címen jelent meg. 
Mű iében csak a¢ emberi nini (ge-
nus) absztrakt , önmagához való 
viszatdrését magyarázza. 

' Láed.  23., 24. old., emitett mű . 

Heller bgnes: Ёrté,k és 
történelem, Magvet ő , 
Budapest, 1969. 

Heiler Agnes ad egyik legklemel-
kedőb!b követője és továbbfejlesz-
tđje a LukáсS-étetműnek . Ui köny-
ve, az Erték és törté гnelem is a lu-
kácsi kategóriák koorelináta -rend-
szerében iródott , bár módszerét 
csak általánosságban , Csak a ki-
tud' Aópont és az egyes alaptételek 
szempontјábál határozza meg Lu-
kács elmélete . Logikai fegyeleminnеl 
és esztétikai igényességgel megfo-
g•aiL-nazott mondatai a Lukács által 
rág feldolgozatlan területeket eie-
mezik  is  defiatiulijik. Elsősorban, 
az Egyén és közösség cím alatt ösz-
szegyűjtött esszékre .gondolunk, me-
lyek helyenkét Heiler Agnes tanul-
nnányrcötetének legizgalmasabb, oly-
kor pedig a legproblematikusabb, 
de mindenképpen a legnagyobb ér-
deklődésre számot tartó gondolatait 
tamtaliazzák . Kétségtelen azonban, 
hogy a Korok, emberek , sorsolk va-
lamint Az író inkája cinnel meg-
jelбit •tanulmányok as elóbb emlí-
tetteknél egyenletesebb és tökéle-
tesebb munkák. Az általános tanul-
má iyairói !gyakorlatból a vonalve-
zetés következetessége , valamint a 
meghatá гоzások inillisiga és elv-
szarűsége emeli ki ezeket. 

Az Egyén és közösség esszéi több-
.nyire elvont kateginiikbót indul-
nak lei, s elegáns absztrakciókon 
keresztül jutnak el a meghatáro-
zásoknoz . Heler Agnes kérdésfel-
vetése ugyanis nin i amisztokrati-
kussáigot (vagy taMe előreláitó óva-
tosságot, higgadt t аг tózkodást?) is 
tartalmaz , mivel elemzései nem a 
mai  ember  probtemattkájlhil in-
dulnak ki, haineím általános emberi-
erkölcsi-társadalnn! kategóriákból. 
A közvettei valóság problémátinalk 
megkmiitésével az elmúlt korok j.e-
lenségelinek és lényegének alapos 
ismerete és a gondolatsorok ma-
tematikai pontosságú irányítottsága 
gyakran a tűzijáték pillanatnyi  hip-
rizstossiglnak benyomielt kelti. A 
„.pllilanatnyiialg"-ra persze csak ta-
nulnnányoК  elolvasása után döbbe-
nünk rá, amikor úgy ,tűn k, hogy 
as  önmagukban és •a maguk ne-
mében egyébként kiváló írások 
nin többek , -egy-egy tetszetđs és 
alapos bevezetőnél, amelyet  as  ödő-
sz.rű-szembesítő  imásnak kell kö-
vetnie. Természetesen , azt sem fel-
tételeznénk , hogy az esszéíró mind-
ennek гines tudatában. sőt, való-
sztnűleg mélyebb jelentése van a 
(mai) „átkozott igénytelenségnek" 
(amely, Heller Agnes •szerint, a 
marxi etika szükségletét teremtette 
meg, de 'amely inerciájának lénye-
gét feltevésekkel lép! át ). Nyrlván-
való azonban hogy a tanulmány 
olvasójának, .elsđsorban azt kell 
méltányo ІnиΡa, amit a mondatok  
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közvetlenül tartalmaznak, mert a 
iitiyeg ellrallgatásának vagy meg-
kerülésének Oka nem nnin :dig egy-
éntelmüen pazitív, függetlentu at-
tel, hogy ezt Lukacs legjelentősebb 
taaittványáril nemre feltételezxiink. 
Ezt az igényt a filozófus önmagá-
val szemben is feltételezi. Ezzel 
kapcsolatban , Heler Agensek. A 
filozófus morális kltdetiise című  ta-
nulmányából ldézü~nk : A fлlozófia 
emberre vonatkoztatabtеágábál kö-
veфkesik , hogy a filozófus sosem 
kerülheti el a döntést kora embe-
riségének alternatívá дban." Ylgy 
tetszik, Hitler Agnes  mint  filozó-
fus nem ,tett eleget a maga-szabta 
erkölcsi normának. Mart nem lehet 
„döntésnek" tekinteni azt •a meg-
áilapítását , hogy „A teohnika a 
nvi lehetőaigu!k." (A technika mí- 
torzai ellen), vagy: „s ha azt kér-
dezik: mi a •teendő  szá2nunkr.a hic 
it  nunc, al4 .or azt válaszoljuk: 
olyan közösségek szerTvezése , illetve 
vállalása, melyeknek célja ..." stb. 
(Egyén és közösség — ellentét vagy 
látszateцentét), valamint: ,.Ahhoz, 
hogy a hit megszűnjék  as  élet alap-
vető  affektusa lenit, olyan életle-
hetđ siég,ekre van •szükség, melyek 
között minden ember individuum-
ml válhat..." stb. A filozófus dön-
tése nem kerülheti meg kora és 
társadalma lényeges kirdéseit, poin-
tosabban : a veltik való szembesü-
lt. Az iltaleaiositie és .a feltéte-
lezés szíikségszerű  tar:toiz ka a filo-
zófus áUisfoglalánsáhak , de csak ab. 
ban az esetben , ha az elerezésre 
felhasználit példák a jelenb ől szár-
maznak. Ezzel szemben,  Heifer  Ag-
nes szinte kizárólag . az elmúlt ko-
rokból meríti példaanyagát. A múlt 
tanulságait saite közvetlenül ve- 
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títđ  a jövőbe. Következésképpen, 
megállapí*é cai  Csak risztgazslgekat 
tar'tal'mazhatnak . Fejiegetéseit •addig 
érezzük pontosaiknak (többnyire az 
utolsó egykét bekezdésig), míg el 
nem jut az általánositásig, az em-
bieniaig persреilеtivápáinak hiposzta-
zilesieg . Marx olykor (ritkán el-
fogult lélkesedésbđl, többnyire tak-
tikai okokból) gyönyörű  sz!nekkel  
festette az emberi társadaltoan fej-
lődésének legfelső  fokát mint szük-
ségképpen statikus pontot. Az adott 
körülmények között feltétlen szük-
ség volt az utópia-látszat felhajtó 
erejére, ma azonban a jövđ  ecse-
telisin'ek jelentősége ellenkezi elő-
jelre változott , is fejlődés gátlóinak 
állandó szóvmrágálvá vált. Heiler Ag-
nes persze ,nem esik ebbe a hibába 
(habit  .az illata felhasznált mód-
szernek és szempontnak többnyire 
ez a terméscetes konklúziója), leg-
feljebb tanulanányai utolsó sorai-
ban, bár itt sem mindig, mert pl. 
A technika mitoszet ellen c(mű  
esszijiteta , az emberűség jövőjét az 
emberek állásfogalásátć'l teszi füg-
gős'é. Más kérdés , hogy a Cselek-
vés lehetđségeinek elemzése itt is 
elmarad. 

A ma .embere nem az emberiség 
távoli perspektíváinak felismerésé-
vel vállá elsisorbajn marxista filo-
zófussá, hanem korához való en-
nél konkrétabb és mtlél knitiku-
saab elméleti-gyakorlati viszonyulá-
sával. „A történelmi tapasztalatok, 
valamint az emberrel foglalkozó tu-
dvlminy száz évi eredménye alapján 
a marxista r~em bízhat határtata~ 
nul az ember humánus potenciájá-
ban." — írja svetozar iltojanov'ié 
Az ideálok és a valóság kizhtt (Iz-
me3u idealba i stvarnosti, Prosveta, 
Beegead, 1969 .) című  könyviben. s 
ez korántsem jelent pesszimizmust, 
hanem csak •a konkretizálás sür- 



27 

... 

getését: a marxista magatartás in-
herens tartozéka a krliti:kusság. Az 
egyik fenti idézet a következ őkép-
pen alakítható át időszerű  kéndб  
mondattá: „Hogyan szervezhetők 
meg, miképpen уd lа  hatók azok a 
k6zössek, melyek ... stb." Mi-
ként A $lozófus moráiis küldetése 
című  .esszé mutatja, elvtin Heller 
Agnes is magáévá tette e szempoum-
tot: "(A filozófus) nemcsak hogy 
nem hazudhat a világról, nem ha-
zudhat csak magá г6l sem, de nem 
žs hazudhat e'• m еgб.itól semmit".) 
(ki•emelés — H. A.). •valairnint: Az 
elmélet repnezentáoiójának az élet-
ben megint két — ismét elválaszt-
hatatlan vonása van. Egykifelé" 
és egy ,befelé". A „kiifelé" nem 
más, mink az eszmék megval6sítá-
sári vaLб  törekvés .,másók" világá-
ban." (kiemelés — V. G.). A filazó-
fus tehát egyrészt „nem hazudhat 
el magától semmit", másrészt „'az 
eszmék rv„gvadósítására" kell töre-
kedsnie. Heller Agnes azonban a fi-
lozáfus=attitűddel szemben támasz-
tott :két lényeges követetményének 
nem tesz eleget. A következ ő  .mon-
datot nyülиá wаláan nem lehet vész-
kt'jána'tként felfogni: •;Hogy az ak-
tív vagy a kcrtemplatív magatar-
tás kerül-e előtéеbe, az nessaeme- 
nően a kor adta lehetőségeken mú-
uk." 

Nem tűnik tailán elteчstmno dósnak, 
ha az elmondottak ellenéтe is úgy 
véljük, hogy Heller Agnes esszéi 
— kifejtetlenségiiktđl és konkreti-
zálatianságuкtól eltelkintve — mint 
bevsetđk, a magyar esszéirodalom 
Legjobb darabjai közé tartoznak. 
Fenntartásunknak .az  •a lényege, 
hagy Lukács elmélete sokkal na-
gyobb Tehetőséget tartalmaz as ak-
tualizálódásra, mint amennyit abból 
Heller Agnes objektív vagy szub-
jektív okakból ldhasznált. 

VAJDA Gábor 

„az ember 
lIhetősége" avagy 
a filozófia 
tárgykörének 
egyik kérdésér ől 

I 

i. 

Gail  Petrovi ć , 
iSЛ ogué пost čovjeka, 
Raziog, Zagreb, 1969. 

A könyv lényegét, talán így fo-
galmazhatriink meg: az ember lehe-
tősége a pozitív humanizmus, a hu-
manista gyakorlat mint belső  hu-
mánuim-tényege és mint szabad te-
vékenység, szabad alkotás, a kriti-
ka-önkritika egyenetlen hultemai-
nak, viszonyunásainak bonyolult 
függvénye és szintézise. Ez az egy-
szerűsítés talán meg.engedhet đ, ha 
Gajo Petrovdć  filozófiájánál beszé-
lünk: a letisztult, minden sailang-
tól és világtól való elrugaszkodástól 
mentes gor,doiatik igazára szabad 
utat engednek az olvasó lényegke-
resézž szándéktrák: az író énje is 
igy indul atnak: nu a szúkséges 
miindeiikóppen megválaszolna a kér-
déseket, viszont helyet kell adni az 
olvasó konzekvencia :levonó készsé-
gének, meg kell vylágítani az utat, 
amelyikből kiindult, amely vala-
hova vezet. Nem, mintha a filozó-
fus nem „érdéklődhetné meg", nem 
puhatolhatná ki, Imi van az út vé-
gén. Jobb is igy. Ami viszont a fi-
lozófia számára így szabad, nem-
csak bizonyos „nagy" filozófiai ál-
talánosságokra vonatkozik, mint a 
„tradićionális" gnosszeológia vagy 
ontológia isirdéscsoportjának halma-
zára, mint rendszer nélküli, „sza-
bad", önkényesen magyarázható 
prablémdkra, hanem gyakorlati kér-
désekre is: olyanikra, mint a  am-
aializiiius konkrét általánosságai, 
vagy az elidegenedés, a kritika és 
önkritika bizonyos vonatkozósad. 

Vitatható azonban, meddig mehet 
a filozófia mint általános az egyesbe 
(a komaiét tudományba), meghúz-
ható-e, s ha meghúzható, hol van a 
határ, ahol elválasztódik a globális 
tudomány .a tánsadalomtudományok-
tál. A kérdés megválaszolása épp-
ug 7  lehetséges, ahogyan lehetetlen. 

Lehetséges: a filozófia tárgyalhat-
is e kérdéseket, ha ezeket nem 
tartja kizárólag nem-relevans' fo-
gatmaicnak, ha tehát nem tesz úgy. 
mint Gajo Petrovič : ha nem zárja 
ki a többi táatэadadamtudomáлyt' 
egy-egy kérdés táagyalásákor mint 
kizárólagosan filozófiai tárgykört. 
Nern hiszem, hogy a filozófiának 
csak az „állandó", „megmagyaráz-
hatatlan" fogalmakkal kelt bibe] đd- 
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ni', ,hisz akkor okkal kutathatnink, 
miféle hasznunk van  az efféle spe-
kulatív agytoruválгbб1. A fiilozófis 
tanulmányozhatja az elmbeг  állapo-
tainak gnosszeológiad gyökereit. Az 
elidegenedést például, ilyen saluti6-
ban, a filozófia a többi tudomány 
mellett, „csak" lefebvre-i meghatá-
rosiaban támgyalhatja, a „totális 
ember" keneteiben, aki „az egész 
természet, arai nalgában hordja az 
anyag és .az élet összes energiáját, 
a világ teljes múltját és jövđjét, 
(...) .aki (...) ,akarattá és szabad-
sággá formálja át a természetet." 3 
A többi éetéket testáljuk a többel tu-
dományna: a poiljtilkolágiára, a szo-
ciálógiáaa. Mert a „filozófiai áitalá-
nosság" (ahogyan az imént megha-
tároztuК : koraikréi, az életb đl merí-
tett ldavetkeztetis) néha nem alkal-
mas megoldható" probléma át-
agyabázira: nem vehet tudomást sok 
kérdésről, !amelyeket a speciális tu-
dományok már megmagyaráztak, 
azon egyszerű  oknál kifolyólag, 
hogy a filozófia •művelđje polihisz-
toui hínárba s(illyed, ha csak a 
globális ál talámosságokait és össze-

függiéseket ismervén", speciális ál-
talánossálgok magyarázásába kezd —
keliđ  tudás вélkiil. Petrović  foga-
lom-spektruma a proletariátus dik-
tatúrából leegyszerűsített nem-való-
ság. A társadialmi problémák sok-
kal komp!ikáltabbak, minthogy 
„tiszta", , ;egyszerű", „logikus", 
„magától értetđdő", „egyenes vona-
lú" filozófiai kategóriákra vezethet-
nénk vissza azokat. Ezzel semmi-
képpen sem vonom kétségbe a fi-
lozófus és a filozófiai tevékenység 
értékét: . az ember lényege és 
alapvetđ  értéke abban mutatkozik 
meg, hagy kikerülhetetlenül elha-
tárolt, és ezer elhatárottsága mind 
f&.ismeréseiben, mind akciódban ki- 
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nyilatkozik".4 A konkrét-általános 
menitwma, ezek szerint, a filozifia 
esnlíett relevans tárgyköгeiben csak 
úgy 1•ehetséges, ha tudomást vesz az 
illető  fogalmak megtrgyalt konzek-
verioiáirđl unás tudományágak kere-
tében. 

Az elad szempiilantásra, azt is jog-
gal állíthatjuk, hogy a filozófia 
mint elmélet, és a többi társadalom-
tudomány tárgya között nem lehet 
világas. defimtiitluatd különbséget 
tenni, egyrészt a társadalomelmélet 
végső  soron egyirányú, egyspekt-
ru$nú, egytárgy't (ember) tárgykö-
rének dialektikus összefüggései 
miatt (ennek az állításnak a meg-
döntése nem kerülne nagy fáradt-
ságha), másrészt, föltehető  az előbbi 
gondolatból eredd kérdés: mennyire 
határozható meg és határolható el 
(és menyire szükséges ez az elha-
tárolás) az általános as egyest ől. A 
msgvalisithatatiaai tudolmányos to-
taпtás iieétszenesen tehetetlen: a) 
mert ha lehetséges volna is, az 
ember — a konkrét •ember  szimura 
felfoghatatlan Lenne, ami tehát fe-
gáoíóját is jelentené: ember néikül 
ne a tudomány az „objektív tudo-
mány", tehát a felismenis, konzek-
vencia nélkülii valóság, hisz hiány-
zik a tudat, amely összegezné a dol-
gok lényegék; b) mert a relativitás 
abszolút.5 Az egész ilyen fajta 
premissza-nends.zes spekulatív; mi 
csak megfogható, globális, „nacdo-
náiis" határokat keresünk, nem ab-
szolút problémakör-relevansságot. 
Az előbbi gondolatok elsmzésével 
világosan következtethetünk erre, 
bár azok látszólag mást hivatottak 
bizonyítani. Mindebből egy dolog kö-
vetkerjik: a filozófia nem léphet túl 
határproblémain, a konkrét élet ál-
talános kérdéseinél a komarét-álta-
lánoson, azzal, hogy relevans, más 
tudamányokban megtárgyalt fogal-
nvakat kell tudomásul verunie.6 

i1 . 

Mindezzel, nem is akartunk vdsz-
szaélni a Gajo Petrovi ć  által szug-
gerált kritika mottóval: . a 
minden lйtеzбіuеК  kíméletlen bírásat 
elme nem jelenti nihilista elvetését 
mindannak, ami van, hanem ellen-
kezőleg, erđfeszítést abba az irány-
ba, hagy minél mélyebben és sok-
rétűbhen ilernezhessük a faktikus 
létezésnek minden fejl ődési lehetđ-
ségéit".7 

Ha valamž nem relevans, akkor 
Gajo Petrović  szerint pozitív érték, 
mert a szóban forgó probléma „tar-
toz.ika a tárgyalt tudománynak" és 
nemcsak annyiban tart rá igényt, 
hogy csupán „tudomást kell róla 
vsnni". 
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SZALMA József 
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Az 0JJ SYMPOSION szerkesztősé ge ankétot szervez, 
melyen írók, képzőművészek, társadalomtudományok m ű-
velő i és közéleti munkások vesznek részt. Fontosnak 
tartjuk egy alapvető  magatartás meghatározását abban az 
időpontban, amikor szocialista fejl ődésünk lehetővé tett 
egy sokrét ű , összetett társadalmi létezést, és amikor a szo-
cializmus ügye egy már fennálló rend bels ő  etikájának 
kérdése. 

Szükség van esztétikai és politikai álláspontok újra-
definiálására, hogy elkerülhessük, hogy a valamikor haladó, 
de ma már túlhaladott koncepciók folytatódjanak jelen 
cselekvésünkben. A kérdést nem mint konkrét címet, ha-
nem csak mint témát ajánljuk az ankét résztvev ő inek, rájuk 
bízva mit ragadnak ki a problémakörb ő l, és milyen szem-
szögbő l (m(vészeti, politikai, társadalomtudományi stb.) 
közelednek a kiválasztott témához. 

Kéziratokat március 10.-ig fogadunk el, a hozzászó-
lásokat pedig az OJ SYMPOSION márciusi és áprilisi szá-

mában közöljük. 
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Tibor (felelős szerkesztő) Végel László 

S 
Grafikai szerkesztő  Maurits Ferenc 
Szerkesztőségi titkár és lektor Thomka Beáta 
Korrektor Kiss Jovák Ferenc 

• 
Megjelenik minden hónapban. 1970. január 
57. szásn. Kiadja az Ifjúsági Tribün, Újvidék, 
Katolikus porta 5/II. Telefon 42719 
Szerkesztőségi fogadóórák mindennap 11-13 
óráig. 
A kéziratok végső  leadási határideje: minden 
hónap 20.-áig a következ ő  számra. 
Ara 2 új dinár. Félévi előfizetés 10, egyévi 20 
új dinár. 
Előfizethetđ  a Tribina mladih UJ SYMPOSION 
Novi Sad — 657-3-622 — folyószámlára. 
Az egyévi előfizetés összege Magyarországon 
150 Ft, Csehszlovákiában 85 K čs, Romániában 
95 lej, a nyugati államokban 4 USA dollár, illet-
ve az ennek megfelelő  összeg más konvertibi-
lis pénzegységben. Külföldi olvasóink deviza-
számlánkra — NOVOSADSKA BANKA NOVI 
SAD UJ SYMPOSION — 657-620-6-32000-10-145 
— utalhatják át a pénzt. 

Forum Nyomda Ujтidék 1970. 
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