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5. 

Domonkos út-modellének felvázolása SVÉD- 
BE MINDIG ÓRČđKRE VIA ITALIA egyben a 
Költő  disszidensségének illusztrálása is ... 

Az író disszidensségét mostanában Krleža 
hangsúlyozta ki legjobban, talán bizonyos szem- 
pontból váratlanul, de annál megrázóbban. Egy 
harcos, következetesen b њldR1)ј  életút vége- 
felé, minden idők egyik legnagyobb horvát írója 
így beszél: 

AZ IRONAK, HOGY JOL VÉGEZHESSE 
MESTERSÉGET, LEHETđSEGE KELL LENNIE 
ARRA, HOGY VALAMI M01 0N DISSZIDENS, 
SŐT AZ ALLAMRA ES A TEKINTÉLYRE V0- 
NATKOZIAN, DEFETISTA IS LEGYEN. A 
„TEKOZLО  FIÚ" ö, AKI CSAK AZÉRT TER 
VISSZA AZ ATYAI TUTZHELYHEZ, HOGY 
ŰJBOL TAVOZHASSON. 

Távozás — visszatérés. Lényeges Krleža má-
sodik mondata, hiszen hogyan is menekülhet, 
hogyan is kerülhet kívülre egy nyelv nagy író-
ja, amikor már-már ő  maga az a nyelv? Seho- 
gyan sem. Illetve, ha igen, akkor nem valami 
egyszеrű, egyirányú mozgásról van szó, hanem 
éppen a mi deltának nevezett szituációnkról, 
amit Krleža, hogy nála maradjunk, Goya-esz- 
széfében egészen pontosan meghatározott. (Te 
hát ez a problematika nem új a mindig annyira 
jelenlevő  horvát író életművében, sőt, talán 
egész életútját is vizsgálhatnánk ebb ől a sžem- 
pontból. A távozás — visszatérés hintázása az 
ilyen művészeknél, úgy látszik, egyetlen módja 
a középenmaradásnak. 'Ez a KÖZÉP, NEM 
PONT, HANEM TERÜLET, MOZGASTER, a 
PARTIZAN, a SZABAD .HARCOS élettere.) 

PONTOSAN NYOLCVANÉVES VOLT, AMI-
KOR —ÉPPEN ÚGY MINT TOLSZTOJ — AZ 
EMBERI HAZUGSÁGGAL ÉS BŰNNEL EL- 
TELVE OTTHAGYTA A MADRIDI UDVART, 
ELMENEKÜLT AZ ORSZAGBОL ES MEG-
HALT AZ EMIGRACIOBAN ... A NYOLCVAN-
ESZTENDŐS SŰKET ŐREGÉMBER MENEKI7-
LESE A VALOSAGBOL, EZ AZ UTOLSО  ME-
REDEK FELKAPASZKODAS A VEG EL ŐTT 
JELKEPÉS MOTÍVUM, S ENNEK A HALÁL-
BA VEZETŐ  MERÉSZ VONALNAK AKKORA 
A VARAZSLATA 

Példáinkkal, idézeteinkkel azt szeretném bi-
zonyítani, hogy létezik ez a jelenség, illetve azt, 
hogy minden esetben (Goya, Tolsztoj, Hölderlin, 
Rimbaud stb.) ugyanarról a" jelenségr ől van szó: 
Krleža megfogalmazása megdöbbentően hason- 
lít Zweigére, aki, láttuk, Tolsztoj távozását a lét 
fogságából való szökésnek nevezte. 

A valóságból, a lét fogságából való kihintá-
zások, menekülések, szökések, különösen azok a 
nagy, utolsó MEREDEK FELKAPASZKODÁ-
SOK az UGRÁS-sal rokoníthatók, annál is in-
kább, mert a delta a határszituációnak megfe-
lelő  valami. 

A hinta-mozgás felfelé, el őre lendülő  része, 
éppen úgy, mint a hinta kötele: a végtelen. A 
hintázás titka éppen ez az égbe-ugrás, ez az ál-
landó szembe-levés a kékkel, a semmivel. 

Csak a hintázó . ember lehet olyan boldog, 
mint az indákon játszó majom. A földr ől mit 
sem tud, csak akkor látja, amikor hátra lendül, 
de akkór is csak madárperspektívából. 

A hinta, éppen úgy, mint a delta KAPU '(a 
delta héberül kapu). A VIA ITALIA is egy ilyen 
nyitott, többé már sosem zárható kapu. 

A delta folyó és tenger is, de a folyón túl 
és innen, a tengeren túl és innen is. A folyó az 
út. A delta az úton a FORRÁS, a forrás megis-
métlése, állandó lehetségessége. A forrás a cél, 
írja Karl Kraus, de aki már az út el őtt megta-
lálta a célt, az nem a fórrástól jött. 

Che Guevara példája, passiója mutatja leg-
plasztikusabban, hogyan teszi lehetségessé az 
UGRAS a lehetetlent, a reménytelent, a FOR-
RADALMAT, ami maga a SEMMI, mert nem az 
ami volt, mert nem az ami lesz, hanem a HA-
LÁL, de mivel lehetségessé lett, már a halá-
lon is TÚL van: A HALALBA VEZETI ME-
RÉSZ VONAL át-vezet (milyen tisztán látható 
ez az át-vezető  vörös fonál Che naplójában). 

Domonkosnál a disszidensség értelmezését 
kissé zavarja a . KALAND bizonyos megnyilvá-
nulásainak közrejátszása, még akkor is, ha ne-
kem a kaland a boldogság egy formája, a déli 
verőfény VIA ITALIA. A költő  nem lehet asz-
kéta, mert dalol, bukfencezik, lubickol a lét 
szomszédságában, hintázik. 

Domonkos verseiben mind több a humor. Em-
lékezzünk, milyen sötét pátoszúak, dionüszosziak 
voltak fiatalkori versei. 

Domonkos epéje ép, egészséges, nem beteg, 
nem mérgezett, mint majdnem mindenkié (pedig 
a beteg epe nehéz kövei elzárják, görcsbe ránt-
ják a dal és a bölcsesség kapuit). 

Am Domonkos útja mégsem kaland, inkább 

a disszidens és az avanturista keresztezése, mert 
ahogy Michaux mondja: 
A KÖLTŐK UTAZNAK, DE AZ UTAZÁS 

AVANTÚRAJA NEM GYŐZEDELMESKEDIK 
FELETTŰK. 

A költő  •. a kör-alđkú, kör-mozgást végző  
problémák felé mindig merőlegesen közelit és 
mivel nem görbülhet, mint az ólom-vonalzó, 
mindig csak érintője a körnek s ez a meghosz-
szabbított érintő  az út, de olyan út, amelynek 
mégis minden pontja a kör érint ője. A távozás-
visszatérés hintajátéka az út minden pontját 
intenzíven tartja. 

6.  

A fiatalabb költ ők verseit is olvashatjuk úti-
naplók тvt. Igaz, ezek a versek ,az utas egy másiik ;  
új típusát sejtetik. Ez az utas egy helyben jár 
— már-már egy pontban áll. A kaland, ahogy 

Heller mondja, kettéhasad, bels ővé, pszicholó-
giaivá lesz. 

Világuk a delta független világa, ami persze 
csak a legjobbaknál FORRÁS is egyben. 

A delta kapujának nád az oszlopa; a delta 
halai szétpukkadnának a folyóban és a tenger-
ben is. 

Észlelni még valami mozgást; fizikai moz-
gást, de ez már a passió KISZAMITOTT STA-
CIII, az ugrás íve belülről szemlélve. 

Domonkosnak még volt ideje bukfencezni, 
lubickolni a KIFULLADASIG, nekik már nincs, 
szavaik mint a delta ujjai szétválnak, szétnyíl-
nak, mozgásuk, gesztusaik pillanat-szobrok sóra, 
happenig. Itt már lehetetlen a kaland, a csavar-
gás, aminek talán legfontosabb összetev ője az 
időtartam. A csatangoló labirintusában már na-
gyon is közel jutott a Minotauruszhoz, nem 
moccanhat a halál előtt. 

Egy végtelennel kevesebbek — egy végtelen-
nel többek. 

Nincsenek versek, ćiklusok, csak töredékek, 
sorozatok, darabok vannak. (Éhhez a problémá-
hoz még visszatérünk utolsó írásunkban.) 

A fiatal költő  már nem is lehet költ ő  tarto- 
mányunkban, mert az teljesen felkészületlen az 
ilyen költő  fógádtatására. Az els ő  Symposion-
nemzedéknek sem volt már semmiféle MEGBI-
ZATASA (Domonkos távozásával kapcsolatban 
idéztük Hölderlin levelét NEM VEHETIK HASZ- 
NOMAT), de kívülről vizsgálva đket, kritikusaik 
még mondhatták, az úgynevézett modern vers 
és az úgynevezett angazsált vers meghonosítása 
volta nagy küldetésük, és aztán ennek alapján 
is helyezték őket lényegében ugyanarra a polcra, 
amin a felszabadulás utáni, még talán valami-
féle megbízatással rendelkez ő, költők voltak, 
vannak. 

A fiatalok versei nagyon megfelel őek a delta 
vizsgálására, de mi csak mint nyersanyagot 
használjuk őket; számunkra már-már doku-
mentumjelleggel bírnak. 

Érdekes lenne a vajdasági költészetet csak 
szociológiai jelenségként vizsgálni, ahogy egyes 
amerikai kritikusok tették a beat-nemzedék-
kel. Mert megdöbbent ő  modern költőivel ez a 
tartomány. Nem is véletlen, hogy a különben 
igen-igen nárciszoid világunk éppen ezt a tükrét 
kerüli. 

Mondom, e verseket, verstöredékeket a LÉT 
TARGYAIKENT kezeljük. 

Mostmár csak egy lépés választ el bennün-
ket a deltától, de egyelőre még mindig csak kí-
vülről járjuk, írjuk körül, vizébe csak a követ-
kező  fejezetben lépjünk, viszont az ŰRT, a 
SEMMIT, amik a hátárszituációknál mutatkoz-
nak majd csak következő  folytatásunkban vizs-
gáljuk. 

Annak ellenére, hogy a fiataloknál egybe 
esik, az indulás és a végállomás pillanata, pró-
báljunk az INDITÁS JÁTÉKAI (Jung) után ku-
tatni. 

ELINDULTAK: UTAK SZÜLETTEK 
írja Domonkos közvetlenül indulása előtt, de 
már a Rátka után, A KALANDOR HAGYA-
TÉKÁBAN. Ez a vers, az ODÜSSZEUSZ HA-
ZATÉRESEVEL együtt, fontos; igaz kötetekkel 
nem érintett, korszakot jelöl, a mi szempontunk-
ból talán az egyik legfontosabbat, ugyanis ez 
az a korszak, amikor már költ őnk lába alatt ég a 
talaj ... Emlékszem azokra a napokra, még min-
dig érzem azokat a borzongásokat. De valóban 
el kellett indulni, a hangsúly akkor már a ka-
land fizikai részén  volt...  

Balogh szintén az indítás játékairól szól El-
tűnt éjszaka című  versében 

TESSÉK SZÉPEN MEGFOGNI EGYMÁS 
[KEZÉT 

ES INDULNI MINT A VONATOK 
ÉJSZAKA 
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ÉS LEGJOBB LESZ HA A HANGYASZORGA- 
LOMMAL 

KIDOLGOZOTT MENETREND SZERINT 
MENETELÜNK CSATLAKOZÁS TÍZ HAR- 

[MINCKOR 
EGY.MELLÉKÍTTON A. FÉRFIDALARDAVAL. 
EZEK.LEHÉTđLEG ÉNEKELJENEK 
LEIiET FORRADALMI DALT IS 
ZASZLÓT VAGY KRISZTUS KIASZOTT 
DISZNÓHÓLYAG TESTÉT LENGESSÉK 

INDULÁS INDULÁS 
INDULÁS stb: 

A hangsúly tehát nem a zászlón (elkötele-
zettség), vagy krisztus disznóhólyag testén (ar= 
tisztikum, metafizika) van, hanem az INDULA= 
SON :CSAK A HAJOZAS A FONTOS, mert az 
éjszakátöl, a hidegt ől csak a mozgás, az űrben 
való mozgás választhat el: 

Nietzsche őrültje hintázik : . 
Balogh versének csak egyetlen dimenzióját 

érinthetjük. Különben ő  azok közé a fiatal köl= 
tők közé tartozik, akik látják, látni vélik még az 
éj kulisszáit. 

A kérdésünk tehát: mi az indítás „ ős-oka", 
ki löki meg a hintát? Az egyik, hogy va-
lóban afféle ős-okot keressünk, minden bizony-
nyal a 

TAJ. 
Igen: A SIKSAGRОL VAN SZI ÉS AZ ÉG-

RđL. 
Berzsenyi írja egyik levelében: A TERMÉ-

SZET ÜRESSÉGE nem szülhet egyebet lelki 
ürességnél... Mások is beszélnek az űrről tá- 

 

NAGY IVAJDASAGI ~ŰR A sSZANTÓFÖLD ÉS 
AZ ÉG KOZOTT, de én elsősorban arra az űr-
re, űr-érzésre gondolok, amit Domonkos és tár-
sai hoztak kisvárosainkból, s az űr farkasétvá-
gyára, amit induláskor éreztek Új-vidéken. 

Ha az égre pillantunk, a hinta máris moz-
gásban van: a roppant ég kirántja lábunk alól 
a talajt, el-indít, ki-, át-lök, bökdös, SEMMI 
SEM ROGZITI MEG A VÉGEST A KÉT VÉG-
TELEN KOZOTT; A KÉT VÉGTELEN ATÖLE-
LI, ÉS FUT ELđRE (Pascal). Az úх  vágya ez eцn-
ber vándorbotját. 

ÉPPEN AZ ÜRESSÉG AZ, AMI TELITŐD-
NI AKAR — EZZEL KEZDÓDIK EL MINDEN 
írja Bloch Bevezetés a Tübingeni filozófiához 
című  művében, amit az utazás metodikus mo-
tívumából növeszt. Bloch ezt az űrt 

NYUGTALAN ŰR-nek nevezi, és mi, 
a nyugtalan űrbe dobva, úgy érezzük magunkat, 
mintha hintán ülnénk, mintha hintáznánk. 
A VÉGTELEN TÉR OROK CSENDJÉTŐL 

félve hátrálunk, lendülünk hátra, az ég kékjé-
ben egérutat sejtve lendülünk el őre. A nyugta-
lan űr ringat, forgat bennünket. Hintánk csó-
nakos hinta, s mondtuk már, Nietzsche őrültje 
forog vele... 

Kisvárosaink vásárain, gyerekkoromban so-
kat bámultam a csónakos hintákat. Csak az 
erős, merész parasztlegények mertek beleállni, 
merték rúdjaihoz szíjazni kezüket, talán éppen 
azért, mert mit sem tudtak a centripetális er ő-
ről: úgy érezték, a világ szívében forognak. 

Azok közé a gyerekek közé tartoztam, akik 
sosem ültek hintába, akik a földön állva is szé-
dültek. 

A fiatal Domonkosnál a táj TANTOROG, ké-
sőbb ELFAKAD. SZÉP A TAJ MINT A GYIL-
KOSSÁG, írja. A gyilkosság mint valaminek a 
maximuma, maximumig való fokozása, valami-
nek a vége: az űr kezdete. 

FÉLELMETES TAJ VERSET IRNI 
mondja legfiatalabb költőnk Danyi Magdolna és 
az ő  sorával vissza is értünk kiindulópontunk- 
hoz, központi problémánkhoz: a VERSHEZ. 

A táj, ahogy Végel megfigyelte, Koncz Ist-
ván költészetében szűnik meg először csak ku-
lissza lenni A TÁJNAK, TEHAT VAN EGY 
MÉLYEBB ÉRTELME; S VERSEIBEN A TAJ 
MAR METAFIZIKAI KATEGŐRIA LETT. A 
JUGOSZLAVIAI MAGYAR IRODALOMBAN 
EZ VOLT EGYIKE A NAGY TÖRÉSEKNEK, 
AMELY LEHETđVÉ TETTE, HOGY A TÁJ-
BAN NE CSAK KOLTŐI „METAFORAT" LAS-
SUNK, HANEM SORSUNK, KORNYEZET Т.УNK, 
LÉTÚ'NK MÉLY MEGFOGALMAZASAT. De 
nemcsak az els őbbség illeti meg, hiszen mind-
eddig Koncz nézett, néz legkonokabbul szembe 
az űrrel, a roppant KÉK térrel s talán csak neki 
sikerült HITELES MÉRCÉVÉ kényszeríteni azt. 
Az ő  EGÉRÚTJA a tudatosság, a KÉK GON-
DOLAT kalandja. 

7 . 

A DELTA mostmár közelebbi, bels ő  vizsgá-
lásához kiindulóponttul Simon Cs. István né-
hány sorát választottuk. 

Simon kertész is hasonlóan viszonyul a ter-
mészethez mint a tájfest ők, ezek a FÉLIG GON-
DOLKODÓK, FÉLIG CSAVARGÓK: A munka-
nélküli kertésznek (nincs megbízatása, nem ve-
hetik hasznát) valóban nem maradhatott más 
hátra, mint hogy legalább a versben BEVON-
JA a VÉGTELENT A KOMPOZICIÓBA. Ez a 
kertész sokat tud az útról, deltánkról, mond-
hatjuk, talán ő  adja legpontosabb meghatározá-
sát is — kertésze ő  a deltánknak 

FEKETE ÚTON MEGYEK . 
MINDEGY HOGY MERRE 
HŰVOS đGYELGÉS A TAJ 
UTAK ÚTVESZTOJÉN A FEKETE ÚT IS 
„NOVÉNYEKTÓL ISTENSÉGIG VEZET? !" 

Az út, utunk tehát fekete. (A fekete színnel 
külön foglalkozunk.) 

A táj OGYELGÉS. A síkságon, többen meg-
figyelték, mindig máshol van az ember, mert 
a máshol is ugyanaz az ég, ugyanaz a róna. Ez 
a máshol, ez a nyugtalan űr, ez az örök moz-
gás, költőinl él a tántorgás, hintázás. Az utak 
hangyaszorga orral kidolgozott ÚTVESZTđJE 

delta. 
Egy másik versében, Simon, az útveszt őt 

UTAM-UTAD KERESZTJÉNEK nevezi, s így is-
mét fixálhatjuk azt a már annyiszor emlegetett 
pontot.. Ez a pont: a KERESZTÜLHÚZOTT LÉT, 
a KERESZT metszéspontja. 

Tordai és Márkus az Irányzatok a mai pol-
gári filozófiában című  könyvben külön foglal-
koznak a keresztülhúzott lét fogalmával. A ke-
resztülhúzott lét, Heidegger filozófiájának vég-
ső  konkluziója, JELENTI PÉLDÁUL A SEMMI-
VEL VALI EGYSÉGET ... DE NEMCSAK AT-
HÚZÁSRÓL, HANEM NÉGYFELÉ OSZTÁS-
RÓL IS sZI VAN, AMELYBEN A NÉGY 
EGYESŰL A METSZÉSPONTBAN. EZ A NÉGY 
PEDIG AZ ÉG ÉS FOLD, ÉS ISTEN ÉS EM-
BER. 

Az osztást az egyesítést a távozás-visszaté-
rés hintajátékaként is felfoghatjuk, de mint a 
külső-belső, és parány-végtelent is. 

Borghes, mesélik, egyik el őadásában az em-
beriségnek két alaptípusát különböztette meg: 

ODOSSZEUSZT a VÁNDORT 
KRISZTUST a MEGVÁLTÓT. 

Én egynek tudom a kett ő t. 
AZ EMBER ÚTJANAL SEMMI SEM EMLÉ-

KEZTET JOBBAN KRISZTUS KERESZTÚT-
JARA. (Chardin) 

Utak útveszt őjén a fekete út vezet, UGRIK 
AT. Raffai az ugrást, mint a delta központi mo-
mentumát, NEGATIV IRÁNYÚ GOLGOTA-
MOZGASNAK nevezi. Ez a golgota-mozgás AZ 
ELDOBOTT FÉKEK DOMBJAN (KJF), Höl-
derlin, Rimbaud útja a tébolyban, a sivatagban 
és Che Guevara passiója is. 

A fekete út a növényekt ől az istenségig ve-
zet, AMINT ÁTHALADUNK COLORADO HA-
TÁRÁN, LATTAM AZ ÉGBEN EGY HATAL-
MAS ARANYOS NAPsOTOTTE FELHđ  FOR-
MAJABAN A SIVATAG FELETT, UJJA VAL 
RAM LATSZOTT MUTATNI ÉS MONDTA, 
„MENJ AT ÉS MENJ TOVÁBB, AZ ÉGBE VE-
ZETI ÚTON HALADSZ". (Kerouac Úton) 

A fekete út a pusztában épített út. FORRÁS 
csak ott lehetséges, ahol az utas eledele sáska 
és vadméz, ahol nincs víz. 
KÉSZITSETEK UTAT A PUSZTABAN AZ 

ÚRNAK, CSINALJATOK EGYENES ÖSVÉ-
NYEKET A SIVATAGBAN ISTENŰNKNEK. 
MINDEN VOLGY EMELKEDJÉK FEL, MIN-
DEN HEGY ÉS HALOM SÜLLYEDJEN ALA, 
LEGYEN EGYENESSÉ, AMI EGYENETLEN ÉS 
SIMA ITTA, AMI GORONGYOS. 

Igen, a deltában állunk mint Keresztel ő  
Szent János (aki engem annyira emlékeztet Che 
Guevarára) a Jordán-folyó torkolatában. 

8. 

A LEGFONTOSABB AZ ÉLETMÓDOT MEG-
VALTOZTATNI, SEMMI MASRA NINCS 
SZÜKSÉG. HAT AKKOR HOLNAP UTAZUNK? 
(Csehov) 

Rilke torzójának felhívása, parancsszava 
VÁLTOZTASD MEG ÉLETED s Csehov ' fenti 
szavai tulajdonképpen már a marxi világmeg-
változtatás! 

A Symposion-mozgalom indulásakor, az els ő  
szökés-kísérletet kommentáló írások egyikében 
Fehér Kálmán az utazást, a szökést lázadásnak 
nevezi... 
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újvidék, 1970. 11, 6. 
Kedves B. K.! 

Ma kaptam meg — ha jól számoltam —
tizenötödik leveled, az Arthur London 
könyvéről írt tanulmányommal kapcsola-
tos észrevételeiddel. Nem titkolom, öröm 
volt olvasni kusza soraidat, hisz ilyen 
szenvedéllyel, ekkora belső  lobogással rit-
kán reagálnak mifelént az írott szóra. 
„Nem kell azt gondolni, hogy bolond va-
gyok, mert egy témát többféle variáció-
ban megírok. Ez azért van így, mert még 
nem kristályosodott ki teljesen az állás-
pontom Arthur London drámájával kap-
csolatban. Azért írok több levelet, mert, 
mint a hajnali köd, még csak kavarognak 
az eszmék" — mentegeted magadat vala-
hányadik leveledben, s szerintem teljesen 
fölöslegesen: ne szégyelld, barátom, szen-
vedélyed „bolondságát", hisz ha már er-
ről van szó, inkább a langyos senkik a 
bolondok e minden pillanatban állásfog-
lalásra késztető  bolond világban, s nem 
azok, akik a folyamatos kihívásra egész 
lényükkel, teljes intenzitással reagálnak! 

Dilemmáid három alapvet ő  kérdés körül 
gomolyognak: 1. Mi a sztálinizmus? 2. Mit 
jelent léte a szocializmus szempontjából? 
3. Hogyan viszonyuljon hozzá az egyes-
ember s külön az író? 

i. 
Leveleidben a sztálinizmus mibenlétét, 

magát a jelenséget és kiváltó okait há-
borgó lelkiséged pillanatnyi állapotától 
függően határozod meg. Magyarázatod 
legtöbbször szubjektivisztikus: a sztáli-
nizmus végsőkig embertelen tartalmát jól 
látod ugyan („Az az álapot, melyet Sztá-
lin létrehozott, Madách Imre utópista fa-
lanszterrendszerére hasonlított. Minden 
ember csak egy szám volt az elidegene-
dett és elgépiesedett apparátusban. Az in-
dividuum és az önálló emberi szellem be-
olvadt egy nagy mechanizmusba, amelyet 
Sztálin irányított"), — azonban e helye-
sen felfogott jelenségnek legtöbbször hely-
telen kiváltóokot tulajdonítasz. Szerinted 
a baj gyökere a „mániákus generalisszi-
musz", a „beteges hajlamú ember", a 
„vérszomjas szörnyeteg", a „brutális dik-
tátor" stb. „üldözési mániájában" kere-
sendő, a centralizmus er ősödését és az 
államapparátus eltorzulását, az indivi-
duum és az önálló emberi gondolat elnyo-
mását „Sztálin meghasonlott szkizofréniás 
énjének kell tulajdonítani” ... 

Pszichológiailag, úgy hiszem, teljesen 
megértem szubjektivizmusodat, a törté-
nelmi személyiség történelmietlen értel-
mezését: Milyen jó lenne, milyen nagyon 
jó lenne, ha azt a szörny űséget, amit a 
„sztálinizmus", vagy egy még félreveze-
tőbb fogalommal, a „személyi kultusz"  

jelentett egyetlenegy mániákus, agyalá-
gyult történelmi hülyének a számlájára 
lehetne írni! Hisz ez eleve likvidálná a kí-
nos — a szocializmust az egyetlen pers-
pektivikus történelmi értéknek látó ember 
számára kínos — kérdést: Hogy volt 
mindez lehetséges, hogy történhetett meg 
mindez a szocializmus első  államában, a 
győztes forradalom országában, s kés őbb, 
1945 után a népi demokráciákban is? Az-
zal, hogy a sztálinizmust egyetlenegy em-
ber pszichopatologikus elferdüléseire sze-
retnéd visszavezetni, érzem, barátom, ösz-
tönösen is a hited véded, ifjú fanatizmu-
sodat, mellyel a szocializmus Eszméjéhez 
viszonyulsz. 

De gondold csak meg, emberi ésszel fel-
fogható-e annak az embernek, annak a 
mániákus, beteges hajlamú, vérszomjas, 
brutális, szkizofréniás stb. embernek az 
ereje, személyi képessége, aki csak szub-
jektív meggondolásból, elferdült hajlamai-
nak engedelmeskedve s pusztán azokra 
támaszkodva százmilliós tömegeket képes 
— ahogy Te írod — jelentéktelen számmá 
degradálni az elidegenített és elgépiese 
dett apparátusban, melyet ő  irányít? Nem 
gondolod-e, hogy ekkora személyi erővel 
még egy mesebeli, szážfej ű-százkarú Vi-
lágmágus sem rendelkezhetne? 

Azt írod, a magyarázat, hogy a burok- 
rácig létrejött volna Sztálin nélkül is, 
nem egészen helytálló, mert „az állam 
és a pártapparátus eltorzulását Sztálin 
nagyorosz fogdmeg hajlamai és a jezsuita 
módszereket a Pártba átplántálni igyek-
vése idézte elő" — s itt szem el ől tévesz-
tesz egy alapvet ő  történelmi tényt: a bü-
rokrácia objektív, történelmi okoknál 
fogva már Sztálin uralomra jutása el őtt 
is megvolt a fiatal szovjetállamban, te-
hát semmiképpen sem csupán Sztálin jó-
voltából jött létre. Egyik leveledből ki-
tűnik, hogy ismered Lenin „Baloldaliság" 
— a kommunizmus gyermekbetegsége c. 
tanulmányát. De figyelmedbe ajánlanám 
1919-es előadói beszédét is az OK(b)P 
VIII. kongresszusán, melyben megállapít-
ja, hogy a cári bürokráciát szétkergették, 
felforgatták ugyan, de képvisel ői „kom-
munista színt öltöttek" s a szovjetintéz-
ményekbe is beszivárognak. „Vagyis, mi-
után kikergettük őket az ajtón, újra be-
másznak az ablakon!" A bürokrácia rész-
beni újjáéledését a szovjet renden belül 
e kongresszuson elfogadott pártprogram is 
leszögezi, š a szovjetbürokrácia jelensége 
ezután állandóan terítéken van. 1920 de-
cemberében a VIII. Szovjetkongresszus, 
1921 márciusában a Párt X. kongresszusa 
is foglalkozik vele, s 1921 márciusában 
Lenin már arról beszél A terményadóról 
c. brosúrájában, hogy „1921 tavaszán(...) 
ezt a bajt még világosabban, még pon-
tosabban, még fenyegetőbben látjuk ma-
gunk előtt", s rávilagít e fenyeget ő  baj,  

a bürokratizmus objektív, gazdasági oka-
ira is: „Nálunk a bürokratizmus gazda-
sági gyökere (.. ,) a. kistermelő  elapró-
zódásában, szétszórtságában, a kistermel ő  
nyomorában, kulturálatlanságában, az út-
talanságban, a tudatlanságban, a mez ő-
gazdaság és az ipar közötti forgalom hiá-
nyában, a mezőgazdaság és az ipar kap-
csolatának és kölcsönhatásának hiányában 
rejlik. Ez igen nagy mértékben a polgár-• 
háború eredménye." Ire az objektív tör-
ténelmi valóság, mely „felélesztette" a 
bürokráciát már Lenin idejében. Szem-
betűnő, hogy a kimondottan gazdasági 
tényezők mellett milyen nagy jelentősé-
get tulajdonít Lenin a kulturálatlanságnak 
is. S ugyanezt tette már említett el őadói 
beszédében is: a szovjetbürokrácia létre-
jötte egyik alapokénak az alacsony m ű-
veltségi színvonalat tartva: „A bürokra-
tizmus elleni harcot végigharcolni a teljes 
győzelemig csak akkor lehet, ha majd az 
egész lakosság részt vesz a közigazga-
tásban" — állapítja meg az új szovjet-
állam későbbi sorsát oly dönt ően megha-
tározó igazságot, s kifejti, miért nincs 
még erre lehet őség a szovjetországban an-
nak ellenére sem, hogy az új törvények 
garantálják „azt, hogy a dolgozó tömegek 
a közigazgatásban részt tudjanak venni, 
mindeddig nem értük el, mert a törvé-
nyen kívül van még műveltségi színvo-
nal, amelyet semmiféle törvénynek sem 
lehet alárendelni. Ez .az alacsony kultúr-
fok idézi eiő  azt, hogy a Szovjetek, ame-
lyek programjuk értelmében oly szervek 
lennének, ahol a közigazgatást a dolgozók 
gyakorolják, a valóságban olyan szervek, 
amelyekben a közigazgatást a dolgozók 
számára a proletariátus haladottabb ré-
tege, nem pedig maga a dolgozó tömeg 
gyakorolja. 
Еrtsünk egyet: a csírájában már Lenin 

halála előtt meglevő  szovjetbürokrácia 
nem jelentett az új szovjetállam jöv őjére 
nézve valamiféle misztikus Történelmi 
Fátumot, de potenciális táptalajt jelen-
tett egy „sztálinizmus" számára. Poten-
ciálirat attól függően, hogy a szubjektív 
társadalmi erők menyire tudnak (vagy 
nem tudnak) szembeszállni vele, rombo-
lóan hatni rá. Márpedig köztudott, hogy 
a termelési és társadalmi viszonyok Le-
nin halála után nemcsak hogy nem ha-
tottak eléggé rombolóan a bürokráciára, 
de kedveztek is gyarapodásának: a köz-
igazgatást egyre kevésbé a dolgozók, s 
egyre inkább a dolgozók számára gyako-
rolták. Ebben van aztán a sztálini abnor-
mális, történelem-fölöttinek t űnő  hatalom 
titka: a gazdasági és politikai rendszer, 
melynek kialakulásához, természetesen, 
Sztálin is nagymértékben hozzájárult, 
mintegy „igenelte", „követelte" a Nagy 
Vezér erőskezű  ellentmondást nem ..tűrő , 
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s ha kell, Hitler módjára gyűjtőtáborokat 
is eszkábáló politikáját. 

Ezek azok a dolgok, melyeket Te meg 
én különféleképpen értelmezünk. Utolsó 
leveleidből azonban az sejlik ki, hogy 
lassan-lassan talán leküzdöd a szubjek-
tivisztikus, történelmietlen Sztálin-szem-
léletedet. Január 22-én pl. már azt írod, 
egyezel velem abban is, hogy „a sztáli-
nizmust csak oly módon lehet felszámol-
ni, hogy az államapparátus, vagyis a bü-
rokrácia feloldódik és átadja a helyét egy 
centralizmustól mentes rendszernek, 
amelyben a hatalom valóban a nép ke-
zébe kerül, és az elgépiesedett apparátus 
nem fog többé a nép feje fölé n őni", egy 
későbbi leveledben pedig megbékélsz, ér-
telmileg kiegyezel avval a tézissel is, 
hogy a sztálinista rendszer a bérmunka 
és a tőke hatályon kívül nem helyezett 
viszonyán alapult. Jó úton vagy tehát 
— s a kérdéseket ismételten újrakérd ő  
alkatod erre elégséges garancia —, hogy 
leküdzjed a némi irracionalizmustól sem 
mentes történelemszemléleted, s ennek, 
természetesen, csak örülni lehet. 

2. 
Pillanatnyilag még másként vélekedünk 

arról is, mit jelentett, s f őleg mit jelent 
napjainkban a sztálinizmus a szocializ-
mus számára. Leveleid vissza-visszatér ő  
állítása, hogy nincs igazam abban, hogy 
a szocialista és kommunista eszme a sztá-
linizmus bűnei miatt devalválódik, el-
korcsosodik, hogy az eszmék vesztettek 
értékükb ől. Ha írásomban ezt állítottam 
volna, vagy legalábbis ez következne be-
lőle, csakugyan nem lenne igazam. Hisz 
természetes, hogy az eszmét mint olyat 
nem kompromittálhatja az, hogy elköte-
lezettjei tegnap, ma vagy holnap miként 
bánnak vele. A szocialista eszmék, Marx, 
Engels, Lenin eszméi természetszer űleg 
nem veszítenek önértékükb ől csupán 
ayént, mert valakik :évekeiig és ёvњi zedekig 
rosszul értelmezik és alkalmazzák őket. 
Ilyen értelemben a „sztálinizmus b űnei-
ből", ahogy Te mondod, csakugyan nem 
szabad olyan következtetést levonni, hogy 
a szocialista eszmék vesztettek értékük-
ből. De nem gondolod-e, hogy ezek a bű-
nök igenis elvontak valamit, ha nem is 
az eszme immanens értékéb ől, de ható, 
mobilizáló, a kívülálló semleges tömege-
ket is mozgósítani tudó erejéb ől? Nem 
gondolod-e, hogy Kirov meggyilkolása és 
az utolsó, Csehszlovákiában megrendezett 
boszorkánypör között elkövetett politikai, 
morális, emberi gazságok igen rombolóan 
hatottak a szocializmussal esetleg csak 
érzelmileg rokonszenvező  és a semleges 
erők tudatára, állásfoglalásuk véglegesí-
tésére? S nem gondolod-e, hogy a szocia-
lizmus mint világmozgalom jövője szem-
pontjából egyáltalán nem mellékes dolog, 
hogy meg tudja-e őrizni e mozgalom az 
eredeti, minden eddigi politikai mozga-
lommal szembeni morális presztízsét? S 
nem gondolod-e, hogy a szocialista moz-
galomnak nem volna szabad megenged-
nie azt a fényűzést, hogy a machiavelliz-
mus szörnyűségesen „radikális" megteste-
sítője legyen évekig, évtizedekig, s hogy 
nagy előszeretettel kopírozza a burzsoá 
hegemonizmust, amely ellen pedig maga 
is küzd? Konkrétabban, megengedheti-e 
magának a mozgalom irányítására preten-
dáló nagy-ország hatalmi garnitúrája, 
hogy olyan végzetes és bűnös baklövése-
ket kövessen el, mint amilyeneket 1948-
ban és 1968-ban követett el? S megenged-
hető-e, hogy önkritikus kongresszusokat 
tartsunk és önkritikus egyezményeket ír-
junk alá — hogy a következ ő  lépéssel 
aztán mindent sárba tapossunk? Egyet-
lenegy mozgalomi sem lehet „istenien" 
tiszta, ez nyilvánvaló, de jóvátehet ők-e a 
fölösleges politikai gyalázatok és non-
szenszek? Jóvá lehet-e ezeket tenni holmi 
önkritikus húkuszpókuszozással, rehabili-
tációs ceremóniákkal? — Lehet szánom-
bánomos politikai deklarációkat fabrikál-
ni a boszorkánypörök áldozatainak ártat-
lanságáról és „téves" likvidálásáról, s a 
nevesebb áldozatokról lehet utcákat, tere-
ket, iskolákat, bölcsődéket is elnevezni, 
de ez az utólagos ceremónia, sajnos, nem 
teheti meg nem történtté a megtörtén-
tet, nem pótolhatja emberek — tízezrek, 
százezrek, ki tudja, kiderül-e valaha is, 
hozzávetőlegesen hányak — egyszeri, visz-
szahozhatatlan életét. Ёѕ  nem teheti meg  

nem történtté az objektív, a mozgalom 
hatóereje elleni vétségeket sem. Ilyen ér-
telemben, s csakis ilyen értelemben le-
het a sztálinizmus káros, eszmét és moz-
galmat mocskoló szerepéről beszélni, s 
nem pedig olyanban, hogy az eszme, a 
mozgalom immanens értékei devalválód-
tak. Mindez természetes, magától értet ődő, 
s nem gondolod, hogy számomra is az? 

3. 
Leveleidből egyértelműen kiviláglik, 

hogy hívő  emberként viszonyulsz a szocia-
lizmus eszméjéhez, jelenéhez és jövőjéhez. 
Ma, amikor az embernek a szocializmus-
ban mint egyetemes világrendszerbe ve-
tett hitét módszeresen bómbázza a világ-
politika, e hites viszonyulást csak cso-
dálni lehet, s „bunkózz" le mindenkit, 
aki e gyermekien tiszta hitedben meg 
akar ingatni. Van azonban két dolog, 
melyre fel szeretném hívni a figyelmed: 
rendületlen hited bizonyos naiv idealiz-
muson nyugszik, és nem mentes némi re-
ligiózus jellegtől sem. 

„A kommunista eszme felnőtté vált, és 
nem esik bele többé a sztálinizmus háló- 
jóba" —írod egyik leveledben, s a stí-
lus, mint mindig, ezúttal is árulkodó. 
Mert eltekintve attól, hogy a szocialista 
eszme nem a XX. kongresszuson vált fel-
nőtté — ahogy írásaidból kisejlik —, ha-
nem az volt már Marx, Engels és Lenin 
tanaiban is, a „sztálinizmus hálója" szem-
léleted idealizmusára vall. A kommuniz-
mus eszméjének jövőjét, az eszme egye-
temes megvalósulását ugyanis az még ön-
magában nem garantálja, hogy ez az esz-
me felnőtté vált; valóraváltásához — s 
ezt szinte restellem bizonygatni — meg-
határozott termelési-társadalmi, s „atom-
korról" lévén szó, meghatározott világ-
politikai viszonyok szükségesek. S ez kell 
a „sztálinizmus hálójának" elkerüléséhez 
is: az eszme feln őttsége, érettsége önma-
gában még nem elegendő  biztosíték arra, 
hogy a mozgalom többet nem fut olyan 
zsákutcában, mint például 1948-ban és 
1968-ban. „A szovjet nép . becsületes és 
dolgos, s egy ilyen nép nem hiszi és nem 
hiheti többé a sztálini tanokat — írod 
egy helyen annak bizonyításaként, hogy 
a szovjet nép „fel fogja építeni az igazi 
emberarcú szocializmust, majd a kommu-
nizmust". Megállapításaidhoz, végs ő  fo-
kon, nem fér kétség, hisz persze hogy a 
szovjet nép is — mint minden más nép 
— becsületes és dolgos, persze hogy fel-
építi majd, előbb vagy utóbb, az ember-
arcú szocializmust. Ennek azonban nem 
a becsületesség és dolgosság a dönt ő  alap-
feltétele, hanem az, hogy ezeknek az eré-
nyeknek olyan termelési és társadalmi Vi-
szonyok képezzék a médiumát, megnyil-
vánulási közegét, amelyek között csak-
ugyan létrehozható egy ilyen szocializmus. 
Abban nyilván Te sem hiszel, hogy eze-
ket az igazi szocializmust produkáló és 
reprodukáló termelési-társadalmi viszo-
nyokat csak úgy odaajándékozzák a „nép-
nek", de abban, úgy látszik, rendületle-
nül hiszel, hogy — a nép azt hiszi, amit 
hinni akar. Holott köztudott, hogy száza-
dunkban nemcsak a jobboldali, de a bal-
oldali ideológiai manipulációk is többször 
tanúskodtak már vitalitásukról, arról a 
képességükről, mellyel milliókat tudnak 
félrevezetni, tévhitbe ringatni. Azt, hogy 
a szovjet nép — vagy bármely más nép 
— milyen tanokban akar és milyenekben 
nem akar ezentúl hinni, az nemcsak jó-
vпduіІјatától és egyéb szuibjektív alattságá-
tól függ, hanem attól is, hogy a politikai 
elit mit akar vele elhitetni. 

A másik észrevételem pedig az lenne 
hitességeddel kapcsolatban, hogy idealisz-
tikus megalapozottsága mellett nem men-
tes a religiózus színezett ől sem. Egyik le-
veledben pl. azt írod, hogy „azonban —
a szörnyűségek ellenére — hiszek az Esz-
mében és nem hiszem, hogy az Eszme 
devalválódott (...) Vádolhatjuk-e azért 
az Eszmét, e tiszta szent csarnokot, hogy 
egy mániákus generalisszimusz csúfot 
űzött belőle?" Arról már sok szó esett, 
hogy a szocializmus eszméjének megcsú-
folása nem csupán a mániákus genera-
lisszimusz világmágusi bravúrja volt, s az 
imént azt is tisztáztuk, hogy állunk, sze-
rintem is, az eszme devalválhatóságával. 
Ami számomra ezenkívül zavaró krédód-
ban, az az eszme stilárisan megnyilvánuló 
mitizálása, religiózusan mámoros bálvá- 

nyozása, irracionálisan egzaltált azonosí-
tás egy „tiszta szent csarnokkal". Nem 
gondolod-e hogy más az eszme szenvedé-
lyes igenlése és állhatatos követése — és 
egészen más a fetisizálása? S nem t űnik-e 
számodra ilyen szempontból komoly fi-
gyelmeztetésnek Arthur London könyve 
is? Nem az Eszme fetisizálása züllesztet-
te-e őket, végső  fokon, arra a minden 
emberségtől mentes, önmocskoló és egy-
mást mocskoló pozícióra? Egyszóval, nem 
tűnik-e számodra célszer űbbnek egy olyan 
emberi viszonyulás a szocializmus eszmé-
jéhez és valóságához, mely hites ugyan 
de nem naiv idealizmuson, hanem kritikai 
látáson és tudáson alapuló, s amely ren-
dületlen bár, de nem vallásosan fanati-
kus? 

Végezetül még csak néhány szót az írói 
magatartásról, melyet írásommal kapcso-
latban többször is kifogásolsz. Kifogásaid 
lényege az, hogy „az írónak nem mindig 
a sötét múlt fájó sebeit kell megénekel-
ni, mert a múlt fájó sebeinek felszagga-
tása megakadályozza az írót abban, hogy 
előre nézzen és meglássa a fejl ődést és 
változást ott, ahol egykor a nagy perek 
voltak. A múlt fájó sebeinek felszagga-
tása lefogja az író szárnyait, és az író 
nem bír az 1937-es múltból, a nagy pe-
rek idejéből a jelenbe és a jövőbe re-
pülni." Eltekintve attól, hogy írásomban 
kísérletet se tettem az „1937-es múlt" és a 
Szovjetunió mai 'valósága vagy jöv ője 
összehasonlítására, az írói magatartással 
kapcsolatban — a konkrét esett ől elvo-
natkoztatva is — lenne néhány ellenve-
tésem. Ami a „fájó sebek" felszaggatásá-
nak a hajlandóságát illeti, ez szigorúan 
életérzés, világlátás és írói etika kérdése, 
s erről, sajnos, nem vitatkozhatunk, min-
denki arról ír, amiről úgy érzi és tudja, 
hogy írnia kell. Ami azonban a múlt, a 
jelen és a jövő  „megénekl4sét" illeti, ez 
már tárgya lehetne dialógusunknak. A je-
len helyes értelmezését és a jöv ő  meglá-
tását, megsejtését ugyanis szerintem nem-
hogy nem zárja ki a múlt ismerete, de 
nagymértékben feltételezi is. Hisz köz-
helyszerűen közismert, hogy a múlt, a 
jelen és a jövő  nem holmi szigorúan kö-
rülhatárolt, kiparcellázott történelmi „szi-
getek", melyeknek flórája és faunája egy-
mástól függetlenül, öntörvény űen alakul 
ki, hanem egyetlenegy szerves, dialekti-
kus történelmi folyamat rész-valóságai. A 
súlt azért nemcsak hogy nem foghatja 
le azokat a bizonyos „szárnyakat", hanem 
ellenkezőleg: múlton és jelenen át a jö-
vőbe „röpítő" energiával telíti őket, s nem 
hinném, hogy messzire „röpülhet" az az 
író, aki nem rendelkezik ezzel a helyzeti 
energiával. Az ellen viszont már a leg-
erélyesebben tiltakoznom kell, hogy egész 
nemzedékemet is bírálva kioktatsz: „ne 
csak a művész gátlásokat nem ismerő , 
hangja szóljon đnökből, hanem legyenek 
diplomaták is, akik megfontolják a sza-
vaikat, amit mondani akarnak, és ha tud-
ják is, hogy igazuk van, akkor sem men-
nek fejjel a falnak." Hidd el, fölösleges 
ez a kioktatás, hisz azért mi is tisztában 
vagyunk az írással, a közszerepléssel já-
ró felelősség ábécéjével. Van nekünk is 
„diplomáciánk", azonban ezt a „diploma- 
tikusságot" nem a pillanatnyi, tehát mu-
landó aktuál-politikai viszonyoknak igyek-
szünk alárendelni, hanem legszemélye-
sebb írói-emberi etikánknak. Hidd el, 
megfontoljuk a szavainkat mi is — csak 
nem a köntörfalazásra és froclizásra 
kényszerülő  diplomaták módján, hanem 
írástudóként, vagyis olyan emberként, aki-
nek nincs és nem lehet szentebb szent-
sége az igazságnál. Illetve lehet, de ak-
kor megszűnik az lenni, ami, s a betű-
vetés napszámosa, mesterembere, az írás 
kufára lesz. Ez pedig már nem az írói 
felelősség, hanem — a kriminológia kér-
dése. 

„Bennem még, mint a szakállas hajnali 
köd, összevissza kavarognak a különféle 
eszmék, különféle egymásnak ellentmon-
dó filozófiák, s az eszmék harca itt belül 
még nem dőlt el" — jellemzed egy he-
lyen igen találóan ifjonti eszme- és érzés-
állapotodat, s én hiszem, hogy ellentmon-
dások közt hánykódó lényed e küzdelem-
ben letisztázza majd a fenti kérdéseket 
is. 

Ebben a reményben üdvözöl 
BOSNY &К  István 
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ispánovics istván 

„A nemzetiségek olyan mértékben 
lesznek szocialista közösségünk elköte-
lezettebb és egyenjogúbb tényezői, 
amennyiben közösségünk szavatolja 
nemzeti kultúrájuk és alkotó tevékeny-
ségük szabad fejl ődését, nyelvük egyen-
jogú helyzetét valamennyi társadalmi-
politikai közösségben, ahol élnek, 
amennyiben lehet őséget adunk nekik, 
hogy kapcsolatokat tartsanak fenn 
anyaországuk kulturális és társadalmi 
eredményeivel." 
(A JKSZ IX. Kongresszusának 
Határozatбból) 

A Szövetségi Alkotmány XIX. függelé-
ke teljesen kiegyenlítette a Jugoszláviá-
ban élő  népek és nemzetiségek nyelvének 
alkalmazását, vagyis reális alapot bizto-
sított ahhoz, hogy a köztársasági alkot-
mány és törvények keretében népeink és 
nemzetiségeink saját anyanyelvüket hasz-
nálhassák jogaik és kötelességeik megva-
lósításában, valamint az állami szervek és 
a közérdekű  tevékenységet végző  munka-
szervezetek előtt folyó eljárásokban. Ezek 
az elvek kifejezésre jutottak a Köztársa-
sági Alkotmányban, illetve Vajdaság 
SZAT Alkotmánytörvényében is. Mind-
ezek az előírások, valamint a JKSZ IX. 
Kongresszusának határozataiban lefekte-
tett elvek biztosították a népek és nemze-
tiségek nyelvének egyenjogú használatá-
ról és alkalmazásáról szóló Vajdasági tör-
vény meghozatalának lehet őségét. A tör-
vény tézisei elkészültek, és a törvényhozó 
testületek a nyilvánosság véleményét 
várják a törvény végleges meghozatala 
előtt. 
Tehát, a törvényes keret és a társadal-

mi-politikai klíma is megvan ahhoz, hogy 
egy ilyen törvény megszülessen. Azonban 
egyáltalán nem mindegy, hogy az adott  

keretek között milyen törvényt szavaz 
meg a tartományi képviselőház. Az egyen-
jogú nyelvhasználat nem regionális kér-
dés, ezért a Szövetségi Szkupstina is, csak 
néhány hónappal az alkotmányfüggelék 
meghozatala után, külön rezolúciót hozott 
az említett alkotmányos elvek megvalósí-
tása érdekében a szövetségi törvényekben 
és a szövetségi szervek munkájában. Vaj-
daság szempontjából ez a kérdés még 16-
nyegesebb, mivel sok nemzetiség él egy-
más mellett, melyek egyformán érdekeltek 
e kérdés lehető  legjobb megoldásában. 
Előreláthatólag nálunk kell a legtöbb ne-
hézséget áthidalni, ha azt akarjuk, hogy 
a probléma megoldása mindenkit kielé-
gítsen. 

A nyelvi egyenjogúság kérdésének elem-
zésekor figyelembe kell venni néhány té-
nyezőt, amelyeket a következ őképpen le-
hetne csoportosítani: 

A nyelvi egyenjogúság megvalósítá-
sát csakis az egyenl ő  anyagi alap 
biztosíthatj a. 
A nyelvi egyenjogúság célja a né-
pek és nemzetiségek egyenjogúságá-
nak, illetve a marxista társadalomtu-
domány egyik alapvető  megvalósítá-
sa. 
Az előbbi elvek alapján megfelel ő  
törvényrendelkezésekkel kell biztosí-
tani a nyelvi egyenjogúság megvaló-
sulását is. 

Az első  két tényez őről beszéljenek a 
politikusok, a közgazdászok és más szak-
emberek, míg bennünket a harmadik té-
nyező  foglalkoztat a legjobban. 

A készülő  törvény tézisei meglehet ősen 
általánosak hiszen az egyes kérdéseket 
jóval részletesebben kellene szabályozni, 
sőt néhány kérdés rendezése teljesen ki- 

maradt a tézisekből. Ezekkel kapcsolatban 
szeretnék véleményt nyilvánítani, mert 
mindannyiunk érdeke, hogy a készül ő  
törvény minél teljesebben tükrözze az 
egyenjogú nyelvhasználat gyakorlati meg-
valósítását. Néhány problémát szeretnék 
részletesebben is ismertetni, ezek közé 
tartozik a szakemberek hiánya, az egyen-
jogú nyelvhasználat területi meghatáro-
zása és az egyenjogú nyelvhasználat al-
kalmazása a munkaszervezetekben. 

MEGFELELő  KÁDEREK 
81ZTOsiTÁsA NÉLKüL NEM 
VALósULHAT MEG AZ 
EGYENJOGú NYELVHASZNÁLAT 

A tézisek szinte említés nélkül hagyják 
a káderproblémát, pedig megfelel ő  szak-
emberek nélkül illuzórikus a nemzetisé-
gek egyenjogú nyelvhasználatának még 
csak részleges alkalmazása is. A jelen-
legi helyzetet jórészt ismerjük és nem 
kell hozzá külön megjegyzés. Képzeljük 
el azt a helyzetet, hogy mától kezdve al-
kalmazni szeretnénk az egyenjogú nyely-
használatról szóló törvényt. Azt hiszem, 
nyugodt lelkiismerettel megállapíthatjuk, 
hogy a törvény csak elv maradna, gyakor-
lati alkalmazása pedig egészen fragmen-
táris lehetne. E véleménnyel valószín űleg 
nem mindenki egyezne, ezért feltevésem 
helyességét egy példával igazolnám. Sza-
badka község lakosságának fele magyar 
nemzetiségű , tehát függetlenül attól, mi-
lyen kritériumok alapján állapítják meg 
azokat a községeket, ahol a nemzetiségek 
nyelvhasználata egyenjogú, Szabadka bi-
zonyosan azon községek közé fog tartoz-
ni, ahol egyenjogúan fogják használni a 
szerbhorvát és a magyar nyelvet. Ennek 
alapján a községi Szkupstina, a munka-
szervezetek és más állami szervek alkal- 
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mazni fogják az egyenjogú nyelvhaszná-
latról szóló törvényt. Itt azonban meg kell 
állnunk egy pillanatra. A községi szkups-
tinában, a törvénytervezet szerint, az el-
járás magyarul, illetve két nyelven fo-
lyik, vagyis, ha az eljárásban szerepl ő  
fél magyar és az eljárást vezet ő  személy 
is magyar, abban az esetben az eljárás 
magyar nyelven folyik. Itt jelentkezik az 
első  akadály. Igaz, a községi szkupstina 
dolgozóinak egy része magyar, azonban 
ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 
illető  képes is magyar nyelven vezetni 
le az eljárást. Például egy jogász, egyete-
mi tanulmányait csakis szerbhorvát nyel-
ven végezheti, a középiskolát esetleg 
anyanyelvén. Tehát kitűnően beszél, ír 
és olvas magyarul (ahogy ezt a törvény-
tervezet megköveteli), de a közigazgatási 
terminológia rendszerint ismeretlen el őt-
te. Különleges társadalmi fejl ődésünk 
olyan terminológiát alakított ki, hogy 
magyar (és gondolom más nemzetiség) 
terminológia még nem alakulhatott ki. 
Ilyen esetekben azután el őállhat az a fo-
nák helyzet, hogy a magyar anyanyelvű  
jogász kénytelen lesz azt állítani, hogy 
nem beszél, ír és olvas magyarul, mert 
abban az esetben a törvénytervezet sze-
rint az eljárás kétnyelvű, vagyis a fél 
használhatja anyanyelvét, azonban az el-
járás ténylegesen szerbhorvát nyelven fog 
folyni. Tegyük fel azonban, hogy egy 
olyan jogoászról van szó, aki önszorga-
lomból teljesen elsajátította a megfelel ő  
szakterminológiát. Felmerülhet viszont az 
a probléma is, hogy nem lesz elég ma-
gyarul tudó gépíró. 

Vegyünk egy másik példát. A szabad-
kai Községi Bíróságon szinte kivétel nél-
kül olyan bírók dolgoznak, akik tanulmá-
nyaikat a felszabadulás után fejezték be 
szerbhorvát nyelven. Itt hasonló a hely-
zet. Valószínűleg egyetlen bíró sem fog 
arra vállalkozni, hogy magyar nyelven 
(anyanyelvén) vezesse a tárgyalást, hiszen 
csak szerbül tanulta és gyakorolta. 

Mindkét példa azt bizonyítja, hogy nem 
elég az egyenjogú nyelvhasználat törvény-
beli proklamálása, hanem törvénybe kell 
iktatni a feltételek megteremtését is. 
Pontosabban, törvényben kell biztosítani 
az egyenjogú nyelvhasználathoz szükséges 
káderek képzését is. Itt azonban tisztáz-
nunk kell, milyen szakkáderekre van 
szükségünk. Elsősorban a fordítókról kel-
lene néhány szót mondani. Hivatásos for-
dítónk jelenleg alig van, annál többen 
űzik ezt a foglalkozást nem hivatalosan. 
Azonban e kisszámú fordító munkájának 
minősége is kerdéses. Ezért véleményem 
szerint, a törvényb ől nem maradhatnak 
ki azok a rendelkezések sem, amelyek le-
hetővé teszik elegendő  fordító kiképzését, 
szavatolják az iskoláztatás megfelel ő  
módját. A fordítók képzésének módja kü-
lön vita tárgyát képezhetné, mert csak 
egy széles körű  megbeszélés dönthetné 
el, hogy jelenlegi iskolarendszerünkben 
milyen módon, milyen fokon tudnánk for-
dítókot képezni. A fordítók képzése igen 
összetett kérdés, hiszen olyan fordítókra 
volna szükség, akik ismerik a szaktermi-
nológiát is. 
A szakkáderek biztosításához szorosan 

kapcsolódik egy másik, halasztást nem 
tűrő  probléma is: a nemzetiségi szakká-
derek továbbképzése. Már az el őbbi pél-
dákban említettem, hogy az egyetemet 
végzett szakemberek tanulmányaikat 
szerbhorvát nyelven végezték (kivéve az 
újvidéki Magyar Tanszék hallgatóit). 
Ezért a jogászok, közgazdászok, szocioló-
gusok, pszichológusok és f őleg a tanügyi 
munkások továbbképzésének biztosítása 
nélkül el sem képzelhető  az egyenjogú 
nyelvhasználat megvalósítása. Egyeteme-
inken vannak olyan tanárok, akik irá-
nyíthatnák ezt a továbbképzést, de végső  
soron a külföldi egyetemi tanárokat is 
tзevonhatnánk. Az ilyenirányú továbbkép-
zést szintén törvénybe kellene foglalni. 
Mindazok részére, akik olyan munkahe-
lyen dolgoznak, ahol az eljárás több nyel-
ven folyik, kötelezővé kellene tenni a to-
vábbképzést, sđt az ilyen munkahelyek  

pályázati föltétleibe is be kellene iktatni. 
Az elmondottak azt bizonyítják, hogy 

a készülő  törvény nem hagyhatja figyel-
men kívül az említett problémákat. Nem 
elegendő  az egyenlő  nyelvhasználat jogá-
nak biztosítása, ennél jóval fontosabb a 
feltételek megteremtése, ha valóban bí-
zunk a népek és nemzetiségek nyelvének 
egyenjogú alkalmazásában. 

Külön feladat vár a nyelvészekre és más 
szakemberekre, akik kötelesek egy egysé-
ges terminológiát kialakítani. Dinamiku-
san fejlődő  társadalmi-politikai és gazda-
sági életünk olyan terminológiát alakított 
ki (szerbhorvát nyelven), amelyet a Vaj-
daságban élő  nemzetiségek nem találhat-
nak meg anyanyelvükben. A nyelvészek-
re komoly alkotómunka vár, mivel a ter-
minológia kialakításának problémája szo-
rosan kapcsolódik az előbbi témakörhöz, 
hiszen a magyarság túlnyomó többsége 
éppen terminológiai nehézségek miatt 
igen nehezen fejezi ki magát. Többen az 
anyanyelvüket mellőzve a nyilvánosság 
előtt szívesebben beszélnek és vitáznak 
szerbhorvát nyelven, különösen azok, akik 
ezt a nyelvet jól beszélik, de vannak olya-
nok is, akik az említett nehézségek miatt 
mindkét nyelvet rosszul beszélik. 

MELY TERÜLETEKEN 
ALKALMAZHATÓ A NEMZETISÉG 
NYELVE? 

A törvénytervezet nem határozza meg 
konkrétan azokat a területeket, ahol a 
nemzetiség nyelvét alkalmazzák. A tézi-
sek szerkeszt ői több változatot kínálnak 
ennek meghatározására. Az egyik válto-
zat szerint, a nemzetiségi nyelvet azon a 
területen alkalmazzák, amelyiken a nem-
zetiség létszáma nagyobb. A másik vál-
tozat alapján, olyan helyeken, ahol az 
összlakosság bizonyos százaléka nemzeti-
ségi hovatartozású, míg a harmadik sze-
rint, ott, ahol a lakosság bizonyos száma 
nemzetiségi hovatartozású. Feltehet ően ezt 
az igen kényes kérdést a közvitának kell 
eldöntenie. A tézisekben szereplő  válto-
zatok nem fogadhatók el. Az els ő  változat 
túlságosan általános jellegű. A százalék-
arány, mivel relatív szám, nem határoz-
hatja meg, mely területeken alkalmazhat-
6k  a nemzetiségi nyelvet. Ha egy olyan 

községet veszünk példának, ahol az össz-
lakosság több mint százezer, és a lakos-
ságnak csak 10 százaléka nemzetiségi ho-
vatartozású, abban az esetben egyáltalán 
nem lehet vitás, hogy ennek a tízezer em-
bernek biztosítanunk kell-e az egyenjogú 
nyelvhasználatot. Viszont, egy jóval ke-
vesebb lakosú községben ugyanez a szá-
zalékarány egészen mást mutathat. 

A legcélravezet őbb az lenne, ha a tör-
vény konkrétan felsorolná mindazokat a 
társadalmi politikai közösségeket, ahol a 
nemzetiségek nyelve egyenjogú, a konk-
rét helyzetet pedig igen könnyen fel tud-
nánk mérni. Lesznek azonban olyan vé-
lemények is, amelyek szerint a törvény 
csak általánosan határozza meg az egyen-
jogú nyelvhasználat lehet őségét, míg a 
községi statútumok majd konkrétan ren-
delkeznek a nemzetiségek anyanyelvének 
egyenjogú használatáról. Ezt a kérdést 
vajdasági szinten kell eldönteni, hiszen 
az egyenjogú nyelvhasználat nem közsé-
gi, hanem szélesebb körű  társadalmi ér-
dek. 
Mivel a törvény egyik legfontosabb ren-

delkezése azon területek meghatározása, 
amelyeken a nemzetiségek anyanyelve 
egyenjogúan használható, ett ől függ, hány 
Vajdaságban élő  nemzetiségi lakos nem 
élhet esetleg alkotmányadta jogaival. 
Svájcban például a lakosságnak csak kb. 
10 százaléka olasz, mégis, Svájcban az 
olasz nyelv is hivatalos, illetve állam-
nyely. Talán nem a legszerencsésebb ösz-
szehasonlítás, de az el őbbi adat mégis 
jelent valamit. 

A területi vitában leghelyesebb, ha az 
alkotmányban foglalt elvhez tartjuk ma-
gunkat, mely szerint a népek és nemzeti-
ségek nyelve egyenlđ  mindazokon a terü-
leteken, ahol az egyes nemzetiségek élnek. 

AZ EGYENJOGŰ  NYELVHASZNАLAT 
A MUNKASZERVEZETEKBEN 

A nemzetiségek anyanyelvének egyenjo-
gú alkalmazása külön problémát jelent a 
munkaszervezetekben. Itt különbséget kell 
tennünk azon munkaszervezetek között, 
amelyek valamilyen közérdekű  tevékeny-
séget végeznek (társadalombiztosító inté-
zetek, munkaközvetít ő  stb.), és a többi 
munkaszervezet között, melyek közül az 
előbbiek felekkel dolgoznak, az utób-
biakban pedig az egyenjogú nyelvhasz-
nálat csak a vállalat bels ő  életében jut 
kifejezésre. Az első  csoportba tartozó 
munkaszervezetek közül jó néhányan igen 
nehéz helyzetbe juthat az eddigi káder-
politika miatt, ha következetesen kívánja 
megvalósítani az egyenjogú nyelvhaszná-
latot. A törvénynek ezekkel a munkaszer-
vezetekkel bővebben kellene foglalkoznia, 
itt nem lehet csak a munkaszervezet sta-
tútumára bízni az egyenjogú nyelvhasz-
nálat alkalmazását, éppen azért, mert te-
vékenységük közérdekű . 

A másik csoportba tartozó munkaszer-
vezetek két nehézséggel találják magukat 
szemben. Az egyik ilyen nehézség a már 
előbb taglalt káderprobléma. Szabadka 
nagyobb munkaszervezeteiben a dolgozók-
nak kb. fele magyar nemzetiség ű, sőt 
vannak olyan munkaszervezetek, ahol 
még nagyobb arányszámban vannak ma-
gyarok. A négy legnagyobb szabadkai 
munkaszervezetben kétnyelv ű  üzemi lap 
jelenik meg, és jelenleg ezek a munka-
szervezetek másra nem is képesek. Ezek-
ben a munkaszervezetekben kétségtelenül 
alkalmazni kellene az egyenjogú nyely-
használatot, mert mindegyikükben több 
mint félezer magyar dolgozik. A törvény-
tervezet nem foglalkozik részletesebben a 
kétnyelvűség alkalmazásával a munka-
szervezetekben, valószínűleg azért, mert 
a törvénytervezet kidolgozóinak vélemé-
nye szerint ezt a kérdést vállalati statú-
tumokkal kell rendezni. Ez az álláspont 
nem fogadható el: ezt bizonyítják az ed-
dig meghozott vállalati statútumok is Sza-
badkán. Különösen az olyan vélemények 
ellen kell erélyes harcot indítani, amelyek 
szerint szükségtelen az egyenjogú nyely-
használat a munkaszervezetekben, mert 
mindenki beszéli a szerbhorvát nyelvet. 
Az ilyen vélemények szöges ellentétben 
vannak alkotmányberendezésünkkel és a 
JKSZ politikájával. 

A másik nehézség abban nyilvánul meg, 
hogy az emberek az évek folyamán le-
szoktak saját anyanyelvük használatáról, 
s a munkástanács ülésén azok is szerb-
horvát nyelven szólalnak fel, akik ,;törik" 
ezt a nyelvet. Egy szabadkai munkaszer-
vezetben két évvel ezel őtt nagy meglepe-
tés érte azokat a párttagokat, akik anya-
nyelvükön, magyarul kapták kézbe az 
ülés anyagát. Többen tiltakoztak is emi-
att, arra hivatkozva, hogy jobban értik 
az anyagot, ha szerbhorvát nyelven kap-
ják meg. Ma, kétévi gyakorlat után min-
denki természetesnek véli, amikor az 
ülésanyagot anyanyelvén kapja meg, s őt 
valószínűleg akkor tiltakozna, ha ez a 
gyakorlat megszűnne. A helyzet másutt is 
hasonló lehet, de kitartó munkával, jó 
fordítószolgálattal sok el őítéletet le lehet 
győzni. A fordítószolgálattal egy újabb 
probléma is jelentkezik, mert a vállalatok 
számára ez egy újabb terhet jelent, a gaz-
dasági vezetők pedig nem örülnek az 
olyan terheknek, amelyben semmilyen 
hasznot nem látnak. Ezzel a problémával 
is foglalkozni kellene a törvénytervezet-
nek. 
Habár a törvénytervezet már régebben 

elkészült, eddig igen keveset hallottunk 
róla. A sajtóban elvétve megjelent né-
hány cikk, amelyek inkább a törvény-
tervezet ismertetésével foglalkoztak, de 
közvita még nem alakult ki a készül ő  
törvény tézisei alapján. Azt hiszem, a 
törvénytervezet szerkesztői is segítséget 
várnak a közvéleménytől, mert munká-
juk annál könnyebb lesz, minél több se-
gítséget kapnak a törvény kidolgozásában. 
Szabadka, 1970. január 10. 
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Közrem ű ködnek: 

N. a szereplő  (lehet férfi vagy n đ, fiatal vagy idősebb, mert ilyen 
értelemben nem kell a szerepet alakítani) 

I. hang 
11. hang 
111. hang 

szavalókórus 
11. szavalókórus 

Az  I.  és III,  hang, valamint a második szavalókórus egynem ű  a 
szereplővel. 

Az 1. II. és III. hang, valamint az I. és 11. szavalókórus mikrofonokba 
beszél, ennélfogva a színjáték lebonylítható N-el a szerepl ővel, egy 
ügyelővel és hangszalagokkal. 

A 1. hang hangszórója az elsđ  portál felett, a II. hangé a második 
portál felett, a 111. hangé pedig a díszlefpanneau felett van. 

A szavalókórusok hangszórórendszere a néz đ téren helyezkedik el. 
Elképzelhető, hogy a szavalókórus néhány tagja a néz ő férrđ l, néző -
ként — persze mikrofon nélkül — m űködik közre. Ugyancsak elkép-
zelhető, hogy a színjáték teljes szövege az el őadás alatt T Ö B B 
N Y E L V E N is hallható legyen az egész néz őtér számára, az I. Ii. 
és III, hang, és az  I.  és II. szavalókórus tolmácsolásában, de csak 
úgy, ha a szöveg egyszerre, egy nyelven, teljes egészében végigfut! 
Ez annál is könnyebb, mert a színjáték teljes szövege a következő : 

MOST ÍGY LEGYEN! 
MOST IGY LEGYEN! 
MOST AMÚGY LEGYEN! 
MEG MOST SEM KÉsZ! 

Ha a színjáték ritmusa megkívánja, a kézirat egyes részletei ismé-
telhetik, a rendez ő  belátása szerint. 
A színjáték felépítése: 
1. (a játéktér megvétele) 

(játék magával a kockával) 
111. (játék a hengerrel és a csonka piramissal) 

(játék magával a hengerrel) 
(játék a hengerrel é ѕ  a kockávalJ 
(játék magával a csonka piramissal) 
(játék a kockával és a csonka piramissal) 
(játék a szavakkal) 

(a kocka feiboncolásaJ 
(a henger felboncolása) 
(a csonka piramis felboncolása) 
( a játéktér megtagadása)  

I.  
(a játéktér megvétele) 

I. és II. szavalókórus: (halkan) Most így legyen! Most így legyen! 
Most így legyen! stb. 

sz. k.: Most így legyen! Most így legyen! Most így legyen! stb. 
sz. k.: Most így legyen! Most így legyen! Most így legyen! stb. 

N: (feláll a néző tér ötödik sorának jobb széls ő  székérő l. Szürke fad-
rág, csukott nyakú szürke ing (blúz), szürke keszty ű , könnyű  
szürke antilop cip ő . Ezüst-ősz vendéghaj. N. az eddig maga el ő tt 
tartott könny ű  fémlétrát bal vállára f űzi és bizonytalan léptekkel, 
vissza-vissza fordulva, a pisztolyreflektorok kereszttüzében meg-
indul a színpad felé.) 

sz, k.: Most így legyen! stb. 
sz. k.: Most így legyen! stb. 

és II. hang: Most így legyen! Most így legyen! 
hang: Most így legyen! stb. 

N.: (végigmegy a létrával az els ő  sor el ő tt és az els ő  portálná!, 
oldalról odatámasztja a létrát a színpadhoz és felmegy. Ahogy 
felér, a létrát visszarúgja, mintha az eld ő lt volna.) 
(A színpad közepén áll meg, terpeszállásban, háttal a közönség-
nek és kitartóan néz egy pontot a t ő le jobbra lévő  függöny-
szárny belső  szegélyén,) 

II. hang: (egyre halkabban) Most így legyen! stb. 
1. sz. k.: (egészen halkan) Most így legyen; stb. 

(Amikor az I. szavalókórus szövege teljesen elhal, N. hirtelen 
megragadja a szemügyre vett függönyszárnyat és félrehúzza a 
második portálig. Visszaszalad és felveszi az el őbbi pózt azzal, 
hogy most a második függönyszárny bels ő  szegélyének egy 
pontját bámulja.) 

I.  hang: Most úgy legyen! (N. meg akarja fogni a függönyt, de 
mozdulata elhal, oldalra fut és futva középre húzza a második 
portálig széthúzott függönyszárnyat.) 

III. hang: Még most sem kész? 
11. hang: Most úgy legyen! 
III. hang: Még most sem kész? 
N.: (Folytatja az imént megszakított mozdulatot: sietve az els ő  por. 

tálig húzza a t ő le balra lévő  függönyszárnyat és visszafut a 
középre.) 

II. hang: (halkan) Most így legyen! 
hang: Most úgy legyen! 

N.: (Az I. portáltól középre húzza az egyik és a második portálhoz 
félrehúzza a másik függönyszárnyat.) 

hang: (hangosabban) Most így legyen! 
N.: (a második portáltól középre húzza az egyik és az els ő  portálhoz 

félrehúzza a másik függönyszárnyat.) 
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11. hang: (hangosabbam) Most úgy legyen! 
N.: (az I. portáltól középre húzza az egyik, s a második portálhoz 

félrehúzza a másik függönyszárnyat.) 
(az !. és a II. hang fokozza a tempót, végül is N.-nek, mert hát 
nem akar lemaradni, nem marad ideje VISSZAHÚZNI a füg-
gönyszárnyat. Igy mind a két függönyszárny most már a portá-
loknál van és a teljes játéktér látható.) 

III. hang: Most amúgy legyen! 
N.: (fáradtan ténfereg a színpad közepére, ahol az egymásra rakott 

színes mértan! testeket és az archaikus formájú terra di sienna 
szín ű , piros, sárga és kék drótokkal felcifrázott hangszórókat bá-
mulja, de észre sem veszi a színpad hátterének közepén ágas-
kodó nagy, sötétbarna díszletet, amelyen aranyokker ábra dí-
szeleg. Ez a díszlet, a két azonos színezés ű  portállal együtt, egy 
sziklába vésett archeológiai leletnek (Borba 1969, jun. 8, Kos-
moplov sa posadom?) hatalmas méret ű re nagyított díszletválto-
zata.) 

11. 
(játék magával a kockával) 

(A színpadon lév ő  mértani festek alkotta építménynek alapját 
a csonka piramis képezi. Azzal az oldalával fordul a néz ő tér 
felé, melyen sötétzöld mez őben, piros trapéz virít. A csonka 
piramis összesz űkült tetején áll a henger úgy, hogy falának 
narancs szín ű  fele van lent, felül a kék.) 

sz. k.: (halkam) Most így legyen! stb. 
(A henger tetején áll a kocka. A közönség a kocka sárga alapú 
lilanégyzetes oldalát látja. A színes mértani testek egyenként 
90 cm. magasak, s így egymáson állva toronymagasak N.-hez 
viszonyítva, aki minél közelebb somfordál hozzájuk, annál ki-
sebbnek látszik.) 

hang: (halkan) Még most sem kész? 
N.: (megrezzen és felnyúl, megfogja a kockát.) 
I. sz. k.: (hangosabban) Most így legyen! stb. 
N.: (leemeli a kockát a henger tetejér ő l, s a feje felett tartva szem-

befordul a közönséggel. A kocka közönség felöli oldalán Lila 
mezőben sárga négyzet.) 

Ii. hang: Most úgy legyen! stb. 
I. hang : Most ügy legyen! stb. 

N.: (feje felett a kockával újra hátat fordít a néz ő térnek, tehát a 
néző tér fel ő l újra sárga mezőben Illa négyzet látható.) 
(A továbbiakban a játéktéren zajló cselekményekre a szöveg el-
hangzása után beálló, ha másodpercig is tartó, de rögzített 
NYUGALMI állapotok sorából következtethetünk. A zárójelekben 
VERZÁLLAL a mértani testek közönség felé fordított oldalát jel-
zem, KURRENSSEL pedig N. helyzetét.) 

II. hang: Most így legyen! (LILA MEZ ŐBEN SÁRGA NÉGYZET) 
I. hang: Most úgy legyen! (SÁRGA MEZŐBEN LILA NÉGYZET) 
Il. hang: Most így legyen! (LILA MEZ ŐBEN SÁRGA NÉGYZET) 
III. hang : Most amúgy legyen! (LILA NÉGYZET, N. hasán a kocka) 
II. hang: (gyorsan) Most így legyen! stb. 
I. hang: Most úgy legyen! (SÁRGA KÖR LILA MEZ ŐBEN, N. az elsö 

portál felé fordult) 

I1.  hang;  юоѕІ  Igy   
 

(LILA KÖR SÁRGA MEZŐBEN, N. a má- 
sodik portál felé fordult) 

I.  hang: Most úgy legyen! (SÁRGA KÖR LILA MEZ ŐBEN, profil az 
eslő  portál felé) 

i i. hang; mOSI Így legyen!  
(SÁRGA KÖR LILA MEZŐBEN, profil a 
második portál felé) 

111. hang: Most amúgy legyen! 
N.: (a súgólyuk és az els ő  portál közötti térség felez őpontjára viszi 

a kockát és a padlóra huppantja. SÁRGA) 

sz. k.: (halkam, gyors tempóban) Most így legyen! stb. 
sz. k.: (halkan, gyors tempóban) Most így legyen! stb. 

N.: (szemben áll a közönséggel, ráhajolva a kockára. LILA) 
sz. k.: Most így legyen! (SÁRGA) 
sz. k.: Most úgy legyen! (LILA, az ütem gyorsul) 

1. sz. k.: (hangosabban) Most így legyen! (5ARGA) 
II. sz . k.: (hangosabban) Most úgy legyen! (LILA) stb. 
N.: (már alig gy őzi fordítgatni a kockát, a kórusok egyre gyorsabb 

ütemben, egyre hangosabban skandálják szövegeiket. Felegye-
nesedik (LILA) kiessé hátrahajlítja gerincét, majd a henger és a 
csonka piramis felé fordul.) 

111. 
(j (ћ ték a hengerrel és a csonka pira missal) 

..,, most amúgy legyen!  
I. sz. k.: Most amúgy legyen! 
U.  hang: Most aimúgy legyen! 
I.  sz. k.: Most amúgy legyen! stb.  

N.: (leveszi a hengert a csonka piramisról (lent NARANCS, fent KÉK) 
melléhelyezi, megfogja a csonka piramist és a henger tetejére 
állítja.) (SÖTÉT ZÖLDBEN PIROS TRAPÉZ) 

1. hang : Most így legyen! 
II. hang: Most úgy legyen! 

(Alul a csonka piramis, felül a henger) 
I. hang: Most így legyen! 

(Alul a henger, felül a csonka piramis) 
(Nem csupán a henger és a csonka piramis egyszer ű  helycseréjé-
rő l van szó, a mértani testek a helycserékben mintha cigánykere-
ket hánynának, maguk is forognak) 

11. hang: Most úgy legyen! (Alul a csonka piramis, felette a henger) 
III. hang : (erő teljesen) Most amúgy legyen! (A cigánykerék most el-

lenkező  irányban forog) 
1. hang: Most így legyen! (SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ PIROSBAN — NA-

RANCS-KEK) 
hang: Most úgy legyen! (KEK-NARANCS, SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ 

PIROSBAN) 
I.  hang: Most így legyen! (SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ PIROSBAN, NA-

RANCS-KEK) 
11. hang: Most úgy legyen! (KEK-NARANCS, SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ PI-

ROSBAN) 
hang : Most amúgy legyen! (Nagy PIROS NÉGYZET, KEK KÖR 
egymás mellett) 

hang : Most így legyen! stb. 
hang: Most úgy legyen! (KIS ZÖLD NÉGYZET, NARANCS KÖR 

egymás mellett) 
I.  hang: Most így legyen! (NAGY PIROS NÉGYZET, KEK KÖR egy-

más mellett) 
11, hang : Most úgy legyen! (KIS ZŐLD NÉGYZET, NARANCS KÖR 

egymás mellett) 
111. hang : Most amúgy legyen! stb. 
N.: (ráül a fekv ő  csonka piramisra és vízszintesen fejére emeli a 

hengert) 
II. hang: Most így legyen! stb. 
I. sz. k.: Most amúgy legyen! 
N.: (leállítja maga mellé a hengert és fejére emeli a csonka pira-

mist. A kis zöld négyzet van a feje tetején. Ráül a hengerre. PI-
ROS TRAPÉZ) 

11. hang : Most így legyen! 
I. hang : Most úgy legyen! 
N.: (a csonka piramison ül, PIROS TRAPÉZ, és a hengert tartja fején, 

KEK-NARANCS) 
ii. hang: Most így legyen! 

N.: (a hengeren ül, NARANCS-KEK, és a csonka piramist tartja 
fején. SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ PIROS KERETBEN) 
N.  a játékkal most odaért, ahonnan elindult, amikor elkezdte 
helyezgetni a hengert és a csonka piramist: kb. a súgólyuk és 
az első  portál felez őpontjára, a játéktér középvonalán) 

III. hang: Most amúgy legyen! 

IV. 
(játék magával a hengerrel) 

N.: (a csonka piramist figyelmen kívül hagyva, a hengert végiggu-
rítja a színpadon egészen a második portálig. NARANCS KÖR) 

I. sz. k.: Most így legyen! stb. 
hang: Most így legyen! (A henger visszafelé gurul, KEK KOR, az 

ütem gyorsul, a pálya rövidül) 
hang: Most így Kegyen! (NARANCS KÖR) 

1. hang: Most úgy legyen! (KEK KÖR) 
11. hang: Most így legyen! (NARANCS KÖR) 
i. hang : Most úgy legyen! (KEK KÖR) 
II. hang: Most így legyen! ('NARANCS KÖR) 

(Es így tovább!) 
N.: (már csak pergetni tudja a fekv ő  hengert) 
III. hang: Most amúgy legyen! 
I.  sz. k.: Most amúgy legyen! stb. 

V. 
(játék a hengerrel és a kockával) 

N.: (megragadja a hengert a kockához viszi és ráállítja, LILA, NA-
RANCS-KEK) 

hang: Most így legyen! 
sz. k.: Most úgy legyen! (kocka a hengeren: KEK-NARANCS és 

LILA) 
il. hang: Most így legyen (NARANCS-KÉK, SÁRGA) 

hang: Most úgy legyen! (SÁRGA, KEK-NARANCS) 
hang: Most így legyen! (NARANCS-KEK, LILA KÖR SÁRGA NÉGY-

ZETBEN) 
hang: Most úgy legyen! (LILA KÖR SÁRGA NÉGYZETBEN, KÉK-

NARANCS) 
hang: Most így legyen! (NARANCS-KEK, SÁRGA KÖR LILA KE-

RETBEN) 
L hang : Most úgy legyen! (5ARGA KÖR LILA KERETBEN, KÉK-NA-

RANCS) 
II. hang: Most így legyen! (NARANCS-KÉK, SÁRGA KÖR LILA KE-

RETBEN) 
I. hang : Most úgy legyen! (5ARGA NÉGYZET LILA KERETBEN, KEK-

-NARANCS) 
11. hang: Most így legyen! (NARANCS-KEK, LILA NÉGYZET 5ARGA 

KERETBEN) 
I. hang: Most úgy legyen! (LILA NÉGYZET 5ARGA KERETBEN, a két 



mértani test minden magassági szintcseréjével egyidej ű leg helyet 
is változta#, a cselekmény tehát valahol a súgólyuk és az els ő  
portál között kezdődött és a második portál kőzelében ér véget) 

III. hang: Most amúgy legyen! 
11. sz. k.: Most amúgy legyen! 
II. hang: Most amúgy tegyen! 
N.: (visszarohan a hengerrel a kiindu!ópontra és ott lefekteti. NA-

RANCS KOR) 
hang: Most így legyen! 
sz. k.: Most úgy legyen! 

N.: (visszarohan a kockáért és odahelyezi a henger mellé. SÁRGA 
KOR LILA KERETBEN) 

hang : Most amúgy legyen! 
111. hang : Most amúgy legyen! 
N.: (fogja a kockát és odaviszi a második portálhoz. SÁRGA KOR 

LILA KERETBEN) 
І. és II. hang: Most amúgy legyen! stb. 
N.: (visszarohan a hengerrel és a kocka mellé feszi. NARANCS KOR) 

sz. k.: Most úgy tegyen! 
II. hang : Most úgy legyen! 
I. sz. k.: Most úgy legyen! 
1. 11. hang: Most amúgy legyen! stb. 
N.: (először a kockát viszi vissza az els ő  portálhoz, LILA, majd a 

hengert és ráállítja a kockára, NARANCS-KEK, mialatt a hengert 
hozta észrevette az egyedülálló cs. piramist.) 

Ill. hang: Most amúgy legyen! 
I.  sz. k.: Most amúgy legyen! stb. 
N.: (mihelyt elhelyezte a hengert megindul a cs. piramis felé) 

VI. 
(játék magával a csonka piramissal) 

N.: (megáll a csonka piramis el ő tt) 
I.  sz. k.: Most így legyen! stb. 

hang: Most így Kegyen! 
11. 111. hang: Most így legyen! 
N.: (hanyat fekteti a csonka piramist. PIROS NÉGYZET) 

hang: Most így legyen! 
I. hang : Most így legyen! 
11. sz. k.: Most így legyen! stb. 
N.: (mintha nem hallaná az L sz. k.-t fejtet ő re állítja a cs, piramist, 

SÖTETZOLD TRAPÉZ PIROS KERETBEN) 

I.  sz. k.: Most így legyen! stb. 
I.  hang : Most így legyen! 
N.: (elő rebuktatja a cs. piramist, PIROS NÉGYZET, és elkezdi forgat  

hol jobbra, hol balra: 
PIROS KOR SOTETZÖLD TRAPÉZBAN 
PIROS NÉGYZET 
SOTETZÖLD KÖR PIROS TRAPÉZBAN 
PIROS NÉGYZET 
PIROS KÖR SOTÉTZÖLD TRAPÉZBAN 
PIROS NÉGYZET 
SÖTÉTZOLD KOR PIROS TRAPÉZBAN stb.) 
(Ezzel egyidej( і leg:) 

I.  hang: Most úgy legyen! 
II. hang : Most úgy legyen! 
I. hang: Most így legyen! 
II. hang: Most így legyen! 

hang : Most úgy legyen! 
hang: Most úgy legyen! 

111. hang : Most amúgy legyen! 
hang: Most amúgy legyen! 

111. hang: Most amúgy legyen! 
III. hang: Most amúgy legyen! 
111. hang : Most amúgy legyen! 
111. hang: Most amúgy legyen! stb. 
N.: (hátat fordít a cs. piramisnak, PIROS KOR SOTÉTZOLD TRAPÉZ- 

BAN és megindul a kocka és a henger felé) 
111. hang : Most amúgy legyen! 

V11. 
(játék a kockával és a csonka pára missal) 

11. sz. k.: Most amúgy legyen! 
N.: (visszaszalad a csonka piramishoz) 
II. hang : Most amúgy legyen! 
N.: (odaszalad a kockához) 
I. sz. k.: Most amúgy Kegyen! 
N.: (visszaszalad a csonka piramishoz) 
11. hang : Most így legyen! 
N.: (megragadja a csonka piramist, a kockához 

helyezi a kockára. Kocka: LILA NÉGYZET 
ZÖLD TRAPÉZBAN PIROS KOR) 

I.  hang: Most úgy legyen! (Lent: SÖTETZŐLD 
KOR. Felette: LILA NÉGYZET) 

11. hang: Most így legyen! (Lent: LILA NEGYZE 
TRAPÉZBAN PIROS KOR) 

I.  hang : Most úgy legyen! (Lent: SOTETZOLD 
KOR, fent: LILA NÉGYZET) 

Ii. hang : Most így legyen! 
I. hang : Most úgy legyen! 
II, hang: Most így legyen! 
Ill.hang: Most amúgy legyen! 
I. sz. k.: Most így legyen! 

szalad vele és rá-
cs. „piramis: SOTET- 

TRAPEZBAN PIROS 

T, fent: SÖTÉTZÖLD 

TRAPÉZBAN PIROS 
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IL sz. k.: Most úgy legyen! 
(Ez a hat mondat olyan gyors egymásutánban hangzik el, hogy 
N. csak a fejét kapkodhatja a hangok irányába, de amikor kezét 
nyújtja, hogy tegyen valamit, MÁST hall! A fej ilyekor a hang 
felé fordul, a kéz visszahanyatlik.) 

V111. 
(játék a szavakkal) 

sz. k. Most így legyen! 
hang : Most úgy legyen! 

N.: (a fejét kapkodja a hangok lrányába, de áll tehetetlenül) 
11. sz. k.: Még most sem kész? 
111. hang : Most amúgy legyen! 

hang : Most Igy legyen! 
hang : Most úgy legyen! 

sz. k.: Most így legyen! 
sz. k.: Most úgy legyen! 

N.: (befogja a fülét, egészen meghajol, olyan er ővel szorítják a te-
nyerek a fülkagylókat) 

I. sz. k.: Még most sem kész? 
11. sz. k.: Még most sem kész? 
I. II. sz . k.: 
І . II. III. hang: 
Még most sem kész? 
N.: (hirtelen felegyenesedik, karjait a magasba lendíti, szája ordí-

tásra nyílik. Az I. és II. sz . k. nemkevésbé az I. II, és Ill, hang 
hirtelen elhal. Visszanyeli a kiáltást és hirtelen ötlettel, kihasz-
nálva a beállt csendet, csúfandárosan utánozni kezdi a továb-
biakban az I. II. és III. hangot, valamint az  I.  és II. szavaló-
kórust. Tekintete elé emeli jobb kezét és mutató ujjával függ ő -
leges irányba mutat) Most így legyen! (Más hangon) Most így 
legyen! (Alulról vertikálisan felfelé tolja balkezének mutatóujját. 
A két ujjhegy érinti egymást) Most úgy legyen! (Más hangon) 
Most úgy legyen! (Ugrik egyet és kiáltva) Most amúgy legyem! 
(Szökdécselni kezd és vidáman kántálja:) 

Még most sem ikész? Még most sem kész? Még most sem 
kész? stb. (Két tenyerével mintha labdát tartana, hol a bal, hol 
a jobb válla el őtt, s lépeget játékosan, portáltól portálig, oda és 
vissza, minden kézmozdulatra más hangon, más ütemben, más 
hangsúllyal egy-egy mondatot id őnként ismételgetve) Most így 
legyen! stb. Most úgy legyen! stb., Most amúgy legyen! stb. 
(A színpad el őterébe megy és kitárja mind a tíz ujját, tágra-
nyitott tekintete el ő tt) Még most sem kész? Még most sem kész? 
(Okölbe szorulnak a tenyerek, majd újra tízfelé mered a tíz ujj) 
Még most sem kész? Még most sem kész? (Más hangon) Még 
most sem kész? (V!sszalép és a játéktér közepén megnyújtott 
léptekkel lépeget portáltó! portálig. Minden lépés egy mondat) 
Most így legyen! Most úgy legyen! (Más hangon) most így 
legyen! Most úgy legyen! (Más hangon) Most így legyen! Most 
úgy legyen! stb. (Hirtelen megáll a kockánál és rákiált) Még most 
sem kész? (Úgy lépeget, hogy lábait minden lépéssel keresztbe-
rakja és minden ilyen keresztlépéshez egy mondat) Most így 
legyen! Most úgy legyen! (Haneváltásokka д) Most így legyen! 
Most úgy legyen! stb. (Perdít egyet a hengeren) Még most sem 
kész? (Perdít még egyet a hengeren) Még most sem kész? (Jobb 
kezének hüvelyk- és mutatóujjával nyitogatni kezdi bal öklének 
ujjait) Most így legyen! (Kisujj) Most úgy legyen! (mutatóujj) 
Most így legyen! (Középs őujj) Most úgy legyen! (mutatóujj) 
Most amúgy legyen! (Hüvelykujj. A jobb kéz őkölbeszorul és 
megfenyegeti a széftárt ujjú balkezet) Még most sem kész? 
Még most sem kész? (A bal kéz hüvelyk és mutatóujja nyito-
gatn'i kezdi az ökölbe szorult jobb kéz ujjait) Most így legyen! 
(Kissuj) Most úgy legyen (Gy ű r ű sujj) Most így legyen (Középs ő -
ujj) Most úgy legyen! (Mutatóujj) Most amúgy legyen! (Hüvelyk-
újj). A bal kéz szorul ökölbe és fenyegeti a jobb kezet) Még 
most sem kész? Még most sem kész? (Odaugrik a hengerhez és 
ráordit) Még most sem kész? (A kockához, súgva) Még most 
sem kész? (A csonka piramishoz, határozottan) Most úgy legyen! 
(K'iabálva) Most úgy legyen! (Fenyeeet ő  ordítással) Most úgy 
legyen! (Maga elé, gyors ütemben, halkan eszel ősen) Még most 
sem kész? Még most sem kész? Még most sem kész? stb. (M"i"nt 
egy elromlott gramofonlemez, halkan, egyenletes ütemben) 

még most sem kisz? 
(Innen a jelenet végéig "a Hangok és a Kórusok súgva mondott 
szövege erősítődik, hangosítódik hallucinációvá). 

hang : Most így legyen! 
hang: (közbevág) Most úgy legyen! 
hang : (közbevág) Most amúgy legyen! 

1. sz. k.: (meg sem várja, hogy a III. hang befejezze) Most így le- 

 

en!  ills!  Igy gy  

11. sz. k.: (egyidej ű lee az I. sz. k. utolsó mondatával) Most úgy le-
gyen! Most így legyen! stb. 

111. hang : Most amúgy legyen! Most amúgy legyen! 
N.: (egyre rémültebben lapít a hangzavarban) 
I. sz. k.: (a III. hang szövegébe) Most így legyen! stb. 
11. sz. k.: (az I. sz. k. szövegébe) Most úgy legyen! 

stb. 
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I. I!. sz. k.: (egyidej(ileg) Most így legyen! Most úgy legyen! 
I. ll. III. hang: 
I. II. sz. k.: 
(nagy rendszertelen összev!sszaságban). 

Most így legyen! Most úgy legyen! Most amúgy legyen! Még 
most sem kész? 

ix. 
(a kocka felboncolása) 

N.: (az egyenletesen m о rajló hangzavarban leveti keszty ű it és az 
első  portál irányába elhajítja. Jobbjával a torkához nyúl, mintha 
szét akarna onnan oszlatni valamit. A még mindig zúgó hang-
zavarban határozott léptekkel a kockához megy és letépi a kocka 
sárga oldalát) 

(A papiros hasadásának zaját és össze дy ű résének csörgését hang-
szórók erősítik fel. Ez a valószín ű tlen hangorkán teljesen ef-
nyomja az I., II. és Ill ,  hang, valamit az I. és Il. szavalókórus 
okozta hangzavart. Ett ő l a pillanattol tehát egészen a csonka 
piramis felboncolásáig, ezek az izgató, valószín ű tlen és nehezen 
elviselhető  zajok kíséri k N. minden mozdulatát) 

(A kocka sárga oldala után a lila négyzetben díszelg ő  sárga kör 

kerül sorra. Ez is csörögve kalimpál a leveg őben: röpül az els ő  
portál felé.) 

N.: (csörg ő , piros zsírpapírba csomagolt, manila spárgával átkötött 
csomagot húz ki a kockából. Egy mozdulattal feloldja a maniiát, 
letépi a piros zsirpapírról a ragasztó szalagokat: pelyvás, tok-
lászos szalmatörmelék zizeg el ő  a csomagból. Beletúr a szalmába.) 
(A csomag üres, a lendülett ő l a magasba ível, tartalma, a szalma-
törmelék lassan hullik le az emballage romjaira.) 

N.: (miintha a rombolás ízlelése és a keresés 'izgalma fokozná a len-
dülefét, a hengerhez ugrik) 

X.  
(a henger felboncolása) 

N.: (feltépi a henger sárga fedelét és elkezdi cibálni bel ő le a fé-
sületlen kenderkócot és az ordító-szín( ј  krepp-papír szalagokat. 
A kócrengetegben egy ragasztó szalaggal rögzített, kicsi, vilá-
goskék dobozra lel. Arca elé tartja a kicsi kek dobozt, nézi egy-
két másodpercig, majd hirtelen feltépi. A lendülett ői felpattan a 
doboz fedele és tarka baromfitoll száll széf a játéktéren.) (Ekkor 
teljesen elha Inak a csomagolás zajának felfokozott változatai, 

s a néma csendben, egészen halkan, mintha nagyon messzir ő l 
jönne, sirálysereg csevegése hallatszik). 

N.: (indul a csonka piramis felé). 

 

(a csonka piramis felboncolása) 

N.: (nézi a csonka piramist). 
(Hullámverés zaja. Ebbe az !d ő tlen ritmusba egy-két sirály na-
gyon közelrő l, nagyon furcsán belerikolt) 

N.: (keze lendül a rikoitásra, feltépi a csonka piramis fedelét. A cso-
magolás zajának feler ősödése MOST NEM KÖVETKEZIK BE. Alig 
észrevehet ő  fokozással erősödi'k a hullámverés.) 

(A csonka piramisból finom, csülogó fémforgács kerül el ő . Sok 
fémforgács.) 

N.: (dobálja ki a csonka piramis mélyéb ő l a fémforgácsot, s miközben 
a hullámverés lassú átmenettel fokozódik, kiemel a csonka pi-
ramisból egy stitizált, könny ű , rakétaformájú fémvitorlást, háttal 
áll az els ő  portálnak, a súgólyuk és az els ő  portál között.) 

 
(a játéktér megtagadása) 

N.: (vigyázva, földöntúli, önfeledt, az eszel ősség határait érint ő  mo-
sollyal maga elé emeli a vitorlást és nyújtott kézzel tartja. Mind-
ketten a második portál felé néznek. Az els ő  portál mögül, a 
hullámverés erő södő  zajával párhuzamosan, szél kerekedik és 
felkavarja a pelyvát, a szalma- és kenderkóc-hulladékot, me д -
forgatja a színes krepp-papír szalagokat, újra a magasba sodorja 
a baromfi'follat, ám N. mindebb ő l nem Iát, nem hall semmit. 
Nyújtott kézzel tartja maga et ő tt a hajót, nézi, csak nézi bol-
dogan, vigyázva, hogy a hajó a víz szintjén maradjon, mintha a 
parancsnoki hídon ő  maga állna, azonosulva hajójával, megindul 
előre, a szép, er ős, egyenletes hullámverés zajában.) 

(Mielő tt a második portál mögött elt űnne a néző tér tekintete el ő l, 
hirtelen egyidej ű leg. 

FüGGöNY ÉS CSEND. 
Ha a szerepl őnek ki kell jönnie, tapsot köszönni a függöny elé, az 
ezüst-ősz veindéghajat meg a hajót hagyja a függöny mögött. Tehát 
CSAK A SZÍNÉSZ hajoljon meg a publikumnak, hiszen N. ez imént 
ment el hajójával, lehet hogy vissza se jön többé.) 
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nagyhatalmak 
és ideológia 

Ez év februárjában volt a jaltai 
értekezlet huszonđt éves évforduló-
ja. A világsajtóban ismét sok az 
elmélkedés, találgatás: ki adott el 
mit és miért. Szovjet és amerikai 
államférfiak ismét határozottan ál-
lítják, hogy nem arról volt (és van) 
szó, hogy felosszák maguk közt a 
világot. Az International Herald 
Tribune például megszólaltatja a 
jaltai konferencia két amerikai 
és egy orosz résztvev őjét. Olvasom, 
hogy nincsenek érdekszférák, de 
volt szó például arról, hogy a Szov-
jetuniónak „baráti szomszédok" 
kellenek. A fene se gondolta vol-
na — körülbelül ez az egyik ame-
rikai képviselđ  véleményének a 16-
nyege —, hogy ezt az oroszok majd 
úgy értelmezik, hogy teljesen be-
folyásuk alatt tartsák a szomszéd 
államokat. Persze, érdekszférákról 
— ilyen érvek ellenére — azért be- 
szélnek az emberek. Mondják pél-
dául, hogy Kelet-Európa a szovjet 
érdеkszféгбba tartozik, hogy Dél-
Amerika az amerikaiba; egyes for-
rások szerint Churchill  megmond-
ta, hogy Jugoszlávia 50 százalék-
ban szovjet, 50 százalékban nyu-
gati érdekeltség. Az ilyen suttogá-
sok hangosbeszédig erđsödnek 
olyankor. amikor az Egyesült  Al-
lamok vagy a Szovjetunió feltéte-
lezett érdekszféráján belül fegyve-
resen is kбzbelép, ha egy kormány 
nem biztosítja a legmesszebbme 
nđbben a baráti viszonyulást. Gon-
doljunk csak a közelmúltban a do-
minikai köztársaságbeli vagy a 
csehszlovákiai intervencióra. Igaz 
ugyan, hogy — ha ennél a két 
példánál maradunk — vannak mind 
a. két esetben érvek amellett. 
hogy nem egy nagyhatalom önz ő  
érdekeinek védelmérđl volt szó, 
hanem egy szélesebb ember-
közösség javáról. A dominikai 
fegyveres beavatkozást engedélyez-
te a Dél-Amerikai Allamok szer-
vezete. Ennek csak az a kis szép-
séghibája van, hogy az engedély 
csak a brutális beavatkozás után 
— nem pedig elStte — született 
meg. A csehszlovák esetben ma-
gyarázatként kaptunk egy Brezs-
nyav-doktrínát, mely szerint, ha 
egy államban veszélyben a szocia-
lizmus, akkor közbeléphetnek a 
többi szocialista államok. Mind-
emellatt értesültünk arról is, hogy 
a szovjet és más csapatokat a 
csehszlovák kormány és párt egy 
csoportja hívta. Nem arról van 
tehát szó, hogy egy nagyhatalom 
kénye-kedve szerint cselekszik, 
csak arról, hogy pillanatnyilag a 
nagyhatalom álláspontja egyezett 
a többség álláspontjával. Itt is van 
sajnos egy-két szépséghiba. Ha az 
ember 	következetesen hisz a 
Brзzsnyev-doktrínában, 	elvben el 
kell fogadnia azt a lehet őséget is, 
hogy, ha több szocialista állam 
úgy látja, hogy a nagyhatalomban 
van baj a szocializmussal, akkor 
közbeléphet fegyveresen. Egy ilyen 
akció sikerességét, azt hiszem, gá-
tolná azonban néhány gyakorlati 
körülmény. Baj van a гeciprocitás-
sal. Zavaró körülmény a csehszlo-
vák esetben az is, hogy a világ 

kommunista pártjainak nagy több-
sége nem hagyta jóvá 1968 augusz-
tusában a csehszlovákiai beavatko-
zást. Es szépséghiba az is, hogy 
mбg ma sem jelentkezett a cseh-
szlovák párt- és államvezet đségnek 
egyetlenegy tagja sem, aki elismer-
te volna, hogy ,meghívta" a Var-
sói Szerzđdés tagállamainak csa-
patait. 

Ha a szépséghibáktól eltekintünk, 
anagyhatalmi magyarázatok" 
magvát ideológiai tényezđk képe-
zik. A Szovjetunió vélt érdekszfé-
rájában a szocializmust védelmezi. 
Az .Egyesült Allamok pedig „védik 
a szabad világot a kommunizmus 
mételyétől". Egy-egy ideológiai vi-
lágkép megrajzolása nagyhatalmi 
síkoz meglehetđsen szárd. Konok. 
Ma is emlékszem elsđ  találkozá-
somra az ilyen veretű  ideológiával. 
1948-ban történt, még a Tájékoztató 
Iroda Rezolúciója előtt, harmadi-
kos elemista koromban. Irodalmi 
és világnézeti tájékozottságom pil-
lérei ekkor még a Huckleberry 
Finn és néhány szólam, melyeket 
szegény jó tanító bácsink magyará-
zott szovjet könyvekb ől sztáli-
nisía szókinccsel — habár még 
erđs monarchiai akcentussal. Szó-
val ekkor volt, hogy moziba men-
tem egy nálam jóval idősebb ba-
rátommal. 1 6 . éves volt. Azt hiszem, 
párttag is volt már. A film nyu-
gati volt (borzasztó nehéz volt je-
gyet kapni) és egészen gyenge. Ar-
ról szólt, hogy egy gyárosnak el-
lopták a kislányát, akit végtelenül 
szeret, sokat sír, de a végén a rend-
őrség elfogja a banditákat, és meg-
menti a gyereket. tftban hazafelé, 
a barátom kezdte el a film tagla 
lósát: 

„Az az. alak maga nem sokat 
tett volna" —utalt a gyárosra. 

Számomra egy nagy alkalom volt 
itt most, hogy csillogtassam tájé-
kozottságomat. „Azt a kapitalistát 
gondolod?" — kérdeztem — nem is 
annyira a kérdés miatt. 
A válasz azonban megdöbbent đ  

volt: „Az nem kapitalista." 
„Miért?" - kérdeztém, most már 

egészen bizonytalanul. 
„Hogy lehetne kapitalista! Nem 

láttad, hogy szereti a gyerekét?!" 
— szólt a magyarázat .. . 

Az ilyen , ideológia" nálunk sze-
rencsére sohasem vert gyökeret. 
Viszont egy egészen hasonló be-
szélgetésem volt pontosan húsz év-
vel Később Amerikában egy fiatal 
amerikai értelmiségivel. Dub ček-
ről volt szó, és én Dub ček kommu-
nistaságát említettem valamivel 
kapcsolatban. Ismer ősöm azonban 
félbeszakított. „Dub ček nem kom-
munista" — mondta határozottan. 
Ez egészen megzavart. Elkezdtem 
magyarázni, hogy ő  a párt első  
titkára, és nem nagyon valószínű , 
hogy erre a pozícióra párton kí-
vülit válasszanak. Az amerikai 
azonban fejét rázta. „Nem lehet 
kommunista, hát nem olvasod, hogy 
az összes újságok azt írják róla, 
hogy humánus és liberális?!" 

Ismét szilárd ideológiai fal volt 
köztünk. (Vagy vasfüggöny, vagy 
micsoda:) A kommunizmus az ame-
rikai propagandában egyenlđ  az 
ördbggel. Absztrakció, és tökéle-
tes abszolútum, osztatlan, homo-
gén, konkrét emberekre nem is 
ig°.t vonatkoztatható. Ez a félel-
metes worldwide communist cons-
piration. Erveket hozni fel ellene 
felesleges, és nem is nagyon lehet 
— mint ahogy nehéz lenne, és feles-
leges, például magyarázni, hogy mi 
is téves az ördög világnézeti kon-
cepcióiban. 
Erdekes azonban, ,hogy. egy ilyen 

szemlélet milyen jól jön olyan  

esetekben, amilyen például Viet-
nam. Az amerikai sajtó szerint 
Vietnamban a kommunizmus az 
ellenfél. Kommunisták támadnak, 
az amerikai katonák mindig csak 
kommunistákat ölnek meg. Es ez-
zel az amerikai olvasóközönség egy 
résének legalább a dolog rend-
ben is van. Ideológiailag — tiszta. 
Az ördögöz. meg kell semmisíte-
ni. Kicsit másként hatna azonban 
a „kommunista" szó a hadszíntéri 
riportokban, ha a kommunizmust 
(még ha kommunistaellenesen is) 
mint történelmi és emberi jelensé-
get kezelné a propaganda. Az ol-
vasó valószínűleg megzavarodna egy 
kicsit, ha a riportból azt olvasná 
ki, hogy az amerikai katonák meg-
öltek mondjuk 500 vietnamit, akik 
úgy gondolkodnak, mint Dub ček. 
Vagy mondjuk Aragon. Vagy Tito. 
Vagy olyanok, mint Gagarin. 
Az is érdekes lenne, ha a szov-

jet propagandát az emberek úgy 
értelmeznék, hogy Csehszlovákiá-
ban olyan elemek is felbukkantak, 
akik úgy gondolkoznak, mint mond-
juk a svédek. 

Az ember azon is elgondolkozik, 
hagy azok az ideológiai érvek, 
melyek emberközelbe érve elvesz-
tik erejüket, vajon ideológiai ér-
vek-e... Es tovább gondolkozva, 
azt hiszem, világossá válik, hogy 
1948 áprilisában Tito miért mon-
dotta, hogy.. (a szovjetek) 
ideológiai vita félé akarnak lökni, 
hogy ezzel igazolják a ránk gyako-
rolt nyomást ... nem szabad elmé-
leti vitákba beleereszkednünk, ha-
nem állam és állam közti viszo-
nyok nívóján kell felvennünk a 
harcot." 

A jubileumra visszatérve, még 
csak annyit írnék le, hogy Jaltán 
elsősorban nem kommunisták és 
kapitalisták, hanem nagyhatalmak 
ültek a tárgyalóasztalnál. 

VARADY Tibor 

erősödik a 
finсiánus-esztéták 
tábora 

Nemrég szóltunk ezen a helyen 
kultйrpolitikai pillanatunk egyik 
legszimptomatikusabb jelenségér ől, a 
fincizmusгбl. A járványszerűen ter-
jedб  kór belsS tartalmát abban az 
esztétikai nonszenszben véltük fel-
fedezni, hogy hordozói szerint a 
költészet is lehet reakciós, annak 
ellenére, hogy ténylegesen költé-
szet, vagyis dualizmus állhat fenn 
az alkotás politikai és esztétikai 
értékei között — nemcsak az ipa-
ros-irodalm.ári fércmunkák, hanem 
az esztétikailag vitathatatlanul ér-
tékes művek esetében is. 

Ennek az atavisztikus — s mi 
egykor naivul azt hittük: véglege-
sen letűnt — „esztétikának" most 
újabb híve jelentkezett, az U ro-
vovima Španie, a Mlada šuma és 
a Kapelski kresovi irбjának szemé-
lyében. 

A Politika újságírója interjút ké-
szített az íróval abból az alkalom-
ból, hogy megjelent a Kapelski 
kresovi negyedik kiadása, s töb-
bek között megkérdezte tőle, mi a 
véleménye irodalmunk jelen pilla-
natáról, és általában, kultúránk 
mai állapotáról. Szerz őnk a vála-
sziban megállapította, hogy a for-
radalmi történések sajátságos mó-
don és kisebb-nagyobb mértékben 
a művészi alkotásban is kifejésre 
jutnak, s ennek köszönve nálunk 
is számos értékes mű  született —
majd 'hozzátette: 

.,Azonban e történések iránti vi-
szonyulás nálunk is heterogén, 
akárcsak a nagyvilágban. Mint 
ahogy az életben is megesik, hogy 
egyes emberek, tudatosan 'vagy 
önméntelenül, ellenforradalmi vi-
zekre eveznek, úgy az irodalomban 
is megesik, hogy a forradalmi vál-
tozásokkal szembeni ellenállást tol-
lal is k_fejezik, művészileg néha 
eléggé erđteljesen (ponekad umjet-
r_ički dosta snažno). A_ kritika dol-
ga rámutatni a társadalmi állásfog- 

lalás lényegére azokban a művek 
ben is, amelyeknek kisebb-nagyobb 
művészi értéke is van (koja imaju 
veću iii manju umjetničku vrijed-
nost. Más szoval, szerz őnk szerint 
irodalmunkban is megeshet, hogy 
az értékes, autentikus mű  írója 
is ellenforradalmi vizekre evez 
„tudatosan vagy önkéntelenül". A 
válaszából nem tűnik ki világo-
san, hogy a kritika, melyet az el-
lenforradalmi eltévelyedések ellen-
szerének tart, miféle kritika: iro-
dalmi, politikai, rendőri avagy 
katonai-e, azonban szilárd a meg-
győződésünk, hogy szerzđnk csakis 
a legelsđјe, az irodalmi kritikára 
gondolt, tehát nála a fincizmus 
mérsékeltebb válfajáról van szó. 
Az ortodox finciánцsok ugyanis, 
mint ismeretes, a nemrég lezajlott 
vitákban az irodalmi kritikán kf-
vtl másféle preventívéért is csör-
tették kardjukat. E kadcsörtet đ  
esztéták számára azonban, termé- 
szetesen, 	nem jelentéktelenek a 
mérsékeltebb 	hasonvéleményűek 
sem, s ilyen szempontból a Ka-
peJ.ski kresovi írója újabb erősítést 
jelent táboruknak. Méghozzá 
társadalmi és politikai szerepénél 
fogva — nem is akármilyen er đ-
sftеst. 

A Kapelski kresovi írója ugyanis 
Veljko Kovačević  vezérezredes, a 
Szövetség Tanácsának a tagja. 

BOSNYAK Istvбn 
újvidék, 1970. I1. 27 »  

részletek egy 
„tévészerű" 
jelentésről 

A jelentés, amelyb ől az alábbi 
idézetek valók,' a belgrádi tévé ma-
gyar szerkesztđségének 1969. évi 
munkájáról szól. Egy év műsorait 
elemzi, méltatja, s terjesztette meg-
vitatásra a magyar adások m űsor-
bizottsága elé: 

„A KbRKEP-re jellemzel, hogy 
még nem forrta ki magát egészen. 
Képszerűség szempontjából ezek 
voltak a legjobb adások. A jövőben 
szilárdabban kellene felépíteni a 
koltúгműsorokat, megkeresni az 
arányokat a művelődési ágak kö-
zött. Ennek hiányát az is bizonyít-
ja, hogy 5-6 kifogástalan adás után 
volt például egy, amely a megszo-
kott színvonalon alul maradt. Ebben 
a sorozatban a storykat előre lehet 
és kell tervezni, bedolgozni, ezt az-
után követheti a rutinmunka" —
á1 a hétfбi magyar nyelvű  kultu-
rális műsor elemzésének bevezet ő-
soraiban, majd: 

A KČORKEP tehát az események 
egyszerű  rögzítésétől kezdve, a kom-
mentárokon keresztül, a sajátos mű-
vészi produkciók igen széles ská-
láján mozgott, de minden sugárzott 
anyagnak volt egy közös tulajdon-
sága, nevezetesen az, hogy igyeke-
zett hangsúlyozni a jugoszláviai ma-
gyar kultúra sajátosságait, értékeit, 
és serkenteni az alkotói folyamato-
kat, a művelődési élet gyorsabb fej-
lбdését." 

Eppen elég feladat egy heti tizen-
öt perces műsornak. 

A két idézet nyilván ellentmond 
egymásnak. Ernyire határozatlan a 
szerkesztđség — vagy a jelentés í гб-
jának — véleménye egy műsor ered-
mé nyeiгбl? Nem lehetetlen, hiszen a 
jelentésben egyetlen szóvai sem em-
lítik, hogy a sikeres munka legfőbb 
kritériumának az önálló újságírói 
hozzáillést (ha úgy tetszik: kiállást!) 
tekintik, ami a műsorok nagy ré-
széből — de legkevésbé a Körkép-
ből — éppen hiányzik, . holott tud-
valevő, hogy a jó riport egyik el ő-
feltétele az íіjságíгб, a riporter —  
tбvёгбl lévén szó — a rendező  és 
felvételező  önálló véleménye, enél-
kül lehetetlen konstruktívan viszo-
nvulni egy-egy problémához, tárgy-
körhöz. 

A jelentés — amely csupán ellent-
mondásával hívja fel magára a fi-
gyelmet —minősítésében is langyos, 
semmitmondó. Nem tudnám elhin- 
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ni, hogy a szerkesztđségnek való-
ban  nincs véleménye saját munká-
járól, nincs tisztában egy-egy mű-
sor., adástípus, riport értékeivel. Mi-
vel azonban név szerint csak egy 
szerkesztőt és egy külsđ  munkatár-
sat említ, arra következtethetünk, 
hogy vagy az önkritikával van baj, 
vagy a szerkesztđség nem vitatta 
meg a jelentést, miel đtt ez a mű-
sorbizottság elé került v ~ .na. Azt 
semmi esetre sem tétel.":hetnénk 
fel, hogy a szerkesztđség e•y nehéz 
esztendő  munkáját képes lenne egy 
közhelyes, se hideg, se meleg be-
számolóval azonosítani. 
Még két „sajátos" mozzanat a je-

lentésbб l: 
A káderprobléma egy rész is 

rég mindig nyitott. Az új műsor 
indításával nem tudtunk párhuza-
mosan kádereket biztosítani. Ha 
meg is jelent pályázat, nem volt 
megfelel ő  jelentkezđ ." 

Nem volt megfelelđ  jelentkezđ ? 
Hát az ösztöndíjasok? Vagy azok 
egyáltalán nem léteznek? Szakkáder 
nem pottyan az égből, kivált ha 
olyan fiatal művészeti ágról van 
szó, mint amilyen a tévé. 

Végezetül: egy évvel ezel đtt heti 
kilencven percnyi adásidőt tervez-
tek, a jelentésben mégis ez áll: „A 
műsor kibővült, 45 helyett 70 perc 
lett." 

Hová „lett", hová tűnt el húsz 
perc, egy komplett adás? 

A jelentés erről is „bölcsen" hall-
gat. 

Vagy: mi köze ehhez a műsor-
bizottságnak? 

G. L. 

kit képvisel ön - 
képviselő  úr? 

„A képviselđ  önállóan alakítja 
ki véleményét és ajánlatait, ön-
áцó nézeteket és álláspontokat vál-
lal azokkal a kérdésekkel kapcso-
latban, amelyekrđl a Szövetségi 
Szkupstina és annak testületei dön-
tenek." (A Szövetségi Szkupstina 
új munkarendjének tervjavaslatá-
bбl.)* 

Elismerést érdemel a Szövetségi 
Szkupstina törvényhozó testülete, 
hogy nyilvánosságra hozza és nor-
matív kereteken belül ismerteti 
azt, amin az eddigi szkupstinai 
üléseken dolgoztak, de nyilváno-
san még nem ismerte be: hogy a 
választók ajánlata és a képvisel đk 
a szkupstinában elđterjesztett ja-
vaslatai közötti kapcsolat nem túl-
ságosan szoros, tehát a nép képvi-
selđje országunk legmagasabb tör-
vényhozó testületében nincs nor-
matívan kötelezve, hogy valóban 
azoknak érdekeit védje, akiket 
képvisel! Az igazság kedvéért meg 
kell emliteni, hogy a tervjavaslat 
következő  szókasza így hangzik: 
A képviselđi funkciók elvégzésé-
ben a képviselő  a dolgozók és az 
önigazgatási szervek kezdeményezé-
seire, ajánlataira és véleményeire, 
illetve a polgárok önigazgatási ér-
dekközösségeire támaszkodik, vala-
mint köteles azokat a megfelelő  
módon értesíteni a saját és azon 
testület munkájáról, amelyiknek 
tagja." Megpróbáljuk kivizsgálni 
e két szakasz közötti k đlcsönös 
kapcsolatokat. 

Szembeötlđ , hogy míg egyrészt a 
képviselő  jogosan dönthet, egyéni 
belátása szerint, másrészt viszont 
az a kötelessége, hogy képviselje 
választói akaratát, az a „támaszko-
dik" szóval teljesen misztifikált-
nak és meghatározatlannak t űnik.  

* Mivel a Szövetségi Szkupstina 
törvényhozó bizottságából senki 
sem kifogásolta az új tervja- 
vaslatot, joggal hihetjük, hogy 
e sorok megjelenésekor az már 
a Szövetségi Szkupstina munka-
rendje lesz. 

A tervjavaslat teljesen a képvise-
lő  EGYÉNI JOAKARATARA bízza 
és egyáltalán nem KÖTELEZI, hogy 
az valóban állást foglaljon válasz-
tói akarata mellett. A „támaszko-
dás" mint a képviselđk elvi ellen-
đrzése a választók részér ől és a 
mád, ahogy kinyilvánítják azok 
akaratát, még rosszabb, ha figye-
lembe vesszük, hogy nálunk a kép-
viselđket a Szocialista Szövetség 
egy teljesen általánosított programja 
sz:rizt választják, mely általánossá-
ga miatt közel áll ahhoz, hogy csak 
a paraiák halmaza legyen. tviivei a 
választási program általánossága 
lehetetlenné teszi a konkrét kérdé-
sekrđl való véleménymondást, egy 
ankét eredményei alapján adunk 
képet arról, hogy, a GYAKORLAT-
BAN tulajdonképpen kire is „tá-
maszkodnak" képviselđink. A Szlo-
vén Szocialista Köztársaság Szkups-
tinája képviselđihez mandátumuk 
leteltével két kérdéssel fordultak: 
„Az Ön véleménye szerint, ki hat 
legnagyobb mértékben a Köztársa-
sági Szkupstina munkájára és ki-
nek az álláspontját képviseli  On  
a szkupstinában?" (Ezzel kapcso-
latban rövid észrevételt tett a Po-
litika, az újvidéki Index pedig 
koinnenthrt fűzött hozzá.) A képvi-
selđ'c többsége az első  kérdésre a 
közetkezđt válaszolta: „A Köztár-
sasági Szkupstina munkáját túl-
nyomórészt a kđztársaság kíemel-
kedđ  funkcionáriusai befolyásol-
ják." (Funkcionáriusok és nem kép-
viselđk.) A második kérdésre vá-
laszolva a képviselők tizenhét szá-
zaléka kijelentette, hogy mindig a 
Végrehajtó Tanács, negyven szá-
zalfka a váresi politikai fórumok, 
a többi pedig saját munkaszerve-
zete álláspontjait képviseli. Az an-
két hiányossága, hogy nem mutat 
rá, mi módon értesültek a köztár-
sasági k€pviѕelők saját munka-
szervezeteik és a városi politikai 
fórumok álláspontjáról, ellenben az 
kitfinik: 1. hogy a Köztársasági 
Szkupstina munkájára túlnyomó-
részt egy szervezetlen csoport hat 
a politikai hatalom központjából 
(a köztársasági fórumok, egyen-
ként és hatáskörük terjedelme sze-
rint fel lehettek sorolva); 2. a 
képgiselőknek csak kis hányada, 
főleg a munkaközösségek taná-
csaiból kikerültek, „támaszkodott" 
azokra, akiket a tervjavaslat meg-
neva. 

Az analógia alapján hozott ösz-
szegezés nem vezethet mindig biz-
tos konklúzióhoz, ellenben az a 
tény, hogy Szlovénia minden tekin-
tetben a legfejlettebb köztársasá-
gunk és hogy ugyanolyan politikai 
testületrđl van  szó, csak még ma-
gasabb, szintén (amiért a bázistól 
való távolság csak gyöngítheti az 
eredményt), feljogosít arra az állí-
tásra, hogy hasonló ankétok a 
szövetségi képvisel ők közt a leg-
jobb esetben ugyanilyen eredmény-
nyel járnának. Most explikálhatjuk 
a:: írásunk elején említett tézist: 
a „támaszkodásról" szóló paragra-
fus csak szép frázis, melynek cél-
ja, hogy port hintsen a szemekbe, 
a szabad véleménykinyilvánítást 
biztosító paragrafus pedig felmenti 
a képviselőt választóival szembeni 
fиggéségéből, ellenben függő  vi-
szonyba kerül azokkal az emberek-
kel, akik ugyan rendelkeznek vá-
lasztójoggal, de csak kizárólag an-
nak sűrített formájával élnek. 

SZÉKELY László 

Р. S. 

Erthetetien Mišo Pavičevl ć , a szö-
vetségi Végrehajtó Tanács alelnö-
kének alábbi kijelentése: „A Népek 
Tanácsának tagjai kötelesek tolmá-
csolni a köztársasági és tartományi 
szkupstinák véleményét és javasla-
tait, de saját belátásuk szerint fog-
laljar гak állást." Ha jól tudom, a 
Népek Tanácsának feladata a nem-
zeti (köztársasági) egyenjogúságot 
biztositani és ezért tagjai is a köz-
társaság küldöttei, viszont ha Va-
laki küldött, akkor amellett, hogy 
tolmácsolja annak véleményét, aki 
delegálta, kötelessége szavazni is 
arra az ajánlatra, amelyet a dele-
gátor elđterjesztett. 

a ponyvairoda- 
lomról, némi 
balkánišággal 
M9mčilo Popović  a Politika szom-
bati kultúrmellékletének elsđ  olda-
lán a jugoszláv könyvkiadás prob-
lémáival foglalkozik Igazságok és 
tévhitek a könyvr đ l c. írásában, s 
a vezércikki hellyel megtisztelt 
munkájának már a címe is elárul-
ja, milyen céllal íródott: tiszta vi-
zet önteni a pohárba, szétválasz-
tani a könyvkiadásunkkal kapcso-
latos helyes és helytelen nézeteket. 
S e szétválasztást szerzőnk zseni-

álisan el is végzi — a maga sajá-
tos módján, nem kis eredetiséggel: 
többek között leszámol azokkal, 
akik a tavalyi nagy vitában —
ahogy ő  mondja teljes következe-
tességgel — , az úgynevezett pony-
vairodalom" klrdlsInek ,a kellő -
nél nagyobb fontosságot ulajdoní-
tottak"! 

Momčillnk csaknem fél cikkét 
I  fránya „tévhit", az „úcvneve-
zett" ponyvairodalom bírálóinak a 
cáfolására szenteli. Töredelmesen 
bevallja ugyan, hogy nálunk az 
igazi irodalom az utóbbi évek ta-
1171 legtöbbet reklámozott, s en-
nek ellenére is: értéktelen, nem 
eléggé kelendő  áruja, s ez többek 
között annak a következménye, 
hogy teljes két évtizedig elhanya-
goltuk az olvasó—nevelést az óvo- 

dótól az egyetemig, s hangsúlyozza 
azt a tényt is, hogy vállalataink, 
intézményeink és gyáraink kapui 
zárva vannak a könyv el őtt, holott 
legtöbbjüknek munkás-könyvtára 
sincs. Momčilo azonban mindezek 
ellenére, vagy a hazajáró lélekként 
néha-néha visszatéгб  balkánisá-
gunkra jellemzđen: épp mindezek 
miatt azt ajánlja, hogy adjunk ki 
minél több — ponyvát. S ne tessék 
azt hinni, hogy ez akasztóhumor. 
Nem, Momčilónk ezt halálosan ko-
molyan gondolja, az olvasásra ne-
velés szent fanatizmusától ihletve: 
„Tény, hogy az ún. ponyvairodalom 
olvasása hasznos. Először is azért, 
mert kialakítja az olvasás szokását, 
másodszer pedig ezeknek az olva-
sóknak bizonyos hányada biztosan 
a művészi irodalom olvasójává vá-
lik." .Biztosan. Már ahogy azt a 
Móricka elképzeli, ám legyen, min-
denai úgy járul hozzá ennek az 
országnak a kulturális felemelke-
déslhez, a )iUsi'onvalahány száza-
lékban írástudatlan lakosság olva-
sásra neveléséhez, ahogy azt sze-
mélyes képességei megengedik. An-
nak idején például, amikor Tito 
elvtárs is bírálta a ponyvairodal-
mat, egyik újvidéki poétánk, az 
akkori sláger-lap szerkeszt đje av-
val akarta kivédeni a ponyvát, 
hogy az jó eszköz — az írástudat-
lanszg kiküszöbölésére, mert a dot-
gozó nép élvezettel olvassa s köz-
ben gyakcrolja magát az olvasás-
ban... Momčilónk is hasonlóan 
szeretne segíteni a hazán, s hát is-
tenem, annyi baj legyen, ez az 
ő  magánügye, megbocsáthatjuk ne-
ki. Mint ahogy kisded demagógi-
áját is el lehet nézni, mely áthat-
ja jellemzđ  figyelmeztetését: Meg 
ne adóztassuk ám az úgynevezett 
ponyvairodaltrat, mert „egy ilyen 
adminisztratív intézkedés m đgött 
különféle veszélyek rejtőzködnek: 
ki fogja megkülđnböztetni a pony-
vát a nem-ponyvától stb." Mindez, 
mondom, aggodalmaskodó szer-
zőnk magánügyének is tekinthe-
tő . De az aztán már nem magát:-
ügy, hogy Iе omč]lónk — abbéli buz-
gaimában, hogy intenzívebb terme-
lésre serkentse a honi ponyva-
ipart, illetve a komoly irodalom ki-
adóházait, amelyek nem veszte-
nec semmit sem a kapacitás, sem 
a minđség, sem a tekintély szem-
pontjából, ha itt-ott (!) meg is je-
lenik olyan irodalom, melyet ilyen 
vagy olyan körökben (!) ponyvá-
nak neveznek" az aztán már 
nem magánügy, hogy ebbéli buz-
galmában sértegeti — népeink tör-
ténelmét. Mert ezt teszi, akaratla-
nul is: „Tény, hogy országunkban 
a „westernnek" és a „kriminek" 
nagy olvasótábora van, azonban 
senki sem gondoskodott arról, hogy 
valami hasonlót biztosítson ugyan-
ezeknek az olvasóknak a hazai iro-
dalomból. Népeink történelme ki-
merithetetlen forrása lehetne egy 
ilyen irodalomnak." 

> n nem tudom, mit szólnának 
mindehhez történészeink, s mit 
szóunónak például azok a politiku-
saink, akik népeink újabbkori tör-
ténelmét, a népi forradalmat fegy-
verrel s vezetđ  beosztásban har-
colták végig. Nem valószínű  azon-
ban, hogy meg tudnánk egyezni 
Momčilбval. hisz természetszerűleg 
nem engedhetik meg, hogy harcu-
kat., harcunkat bárki is (akár a 
leglóindulattibb bárgyúsággal) ösz-
szefüggésbe hozza — a westernnel 
Is  a krimivel. 

Újvidék, 1970. 11. 22. 
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SÉTA AZ 
ELGURULT 
EZÜSTBICIKLI 
UTÁN 

„A modernség — tudatosságot 
jelent." 

(Octavio Paz) 

Régtől sújtó átka irodalmunknak, 
könyvkritikánknak, hogy költ őként csak 
azt tartja számon, aki termékeny, szorgal-
mas, serényen munkálkodik, egyszóval: 
nem engedi meg, hogy nevét elfeledjék. 
Még mindig a mennyiségi kritérium a 
döntő, s ha valaki nem tudja könyvek 
kilóival is bizonyítani íróságát, hát a ku-
tya sem törődik vele. Koncz István és 
Ladik Katalin költészetével kapcsolatban 
is erre kell felhívnunk a figyelmet. Koncz 
kötetét, az altértékelést megelőzte ugyan 
Végel László esszéje, Ladik Katalin ver-
seiről azonban úgyszólván egy árva bet űt 
sem olvashattunk a Ballada az ezüstbi-
ciklirő l megjelenése előtt. „Salvador Dali 
cirmos lánya" (Dési Abel) teljesen magára 
hagyatva tört magának utat az elmúlt 
nyolc esztend őben, rengeteget tévelygett, 
torzónak maradt versek egész sorát tette 
le asztalunkra, s irodalmunk, mint vala-
mi közönyös kis fenevad, mindennemű  
válogatás, értékelés nélkül elnyelte őket. 
Múltbeli vétkes hallgatásunk terhe nap 
nap után nagyobb, hisz jelei mutatkoznak 
immár, hogy a költ őnő  fokozatosan el-
veszti uralmát biciklijének kormányrúdja 
felett, s szakadék felé rohan, ahol pedig 
pozdorjává zúzódhat minden ezüstje. 

Első  verseivel, megannyi bizonytalanko-
dás és töprengés után, 1962-ben jelentke-
zett, s azonnal csatlakozott a Symposion-
hoz, akkor még egyetlen er őforrásunkhoz, 
mely roncsolóan szaggatta föl maga el őtt 
az eldudvásodott térségeket, s elkényezte-
tett nagyjaink meg-megismétl ődő  hábor-
gása közepette, betöltésre váró űrt bizto-
sított. Azt hiszem, mindenekel őtt ez a 
nagy vonzerej ű  vákuum indította útjára 
a költőnőt; lázaktól fűtött, borzas indu-
lataival különben is hasztalan kopogtatott 
volna a „költői" szavak gönceibe burko-
lózó, már-már egyeduralomra jutott tet-
tetés kapuin. 

Nem véletlen, hogy B. Szabó György 
épp akkor, 1962-ben írja meg Rapszódia 
négy szólamra az emberről, a tárgyakról 
és önmagunkról című  tanulmányát, mely-
ben igen egyszerű  hathatós eszközökkel 
a szó szoros értelmében lemezteleníti, ki-
zsigereli költészetünk az évi termését, s a 
figyelembe vett kötetek néhány szóképé-
ből, szintagmájából, líránk sanyarú álla-
potát bizonyítandó, mindennél beszéde-
sebb „verset" kanyarít. Hadd idézzük: 

Évek bús szégyenkeresztjét hordom: 
érik bennem a jóság dús 
szőlőgerezdje, s 
hiába már az álnokság 
jégesője, 
a holdízű  szomorúság s 
nyirkos gondolatok bárgyú semmisége, 
mardosó kérdések 
érverése: 
gyöngyvirágnál gyöngédebb szerelmem. 

Ezek a karikírozó sorok persze bár-
gyúbbnak és kérkedőbbnek mutatják a 
szóban forgó költészetet, mint amilyen va-
lójában volt, de a felsorakoztatott köz-
helyekből szépen kitetszik azért, hogy 
futtatott versel őink kitaposott utakon jár-
tak, illetve pontosabban: agyontaposotta-
kon. A vastagon csorgó, langyos-nagy ér- 
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En nem tudom, mit jelent ma politi-
kailag forradalminak lenni — Hollandiá-
ban, Bolíviában, Ugandában vagy éppen 
a szomszédos Ausztriában. Ha a politikai 
forradalmiság fogalomkörét csupán a lá-
zadókészség mint olyan töltené ki, akkor 
könnyű  volna meghatározni egy általános-
sággal bíró, tért ől és időtől függetlenül 
mindig és mindenütt érvényes forradal-
miságot. Ha azonban e fogalom alatt nem 
pusztán szembeszegülést, tért ől-időtől el-
vonatkoztatott szociális vagy etikai révol-
te-ot értünk, hanem készséget egy konk 
rét közösség konkrét, termelési és társa-
dalmi, azaz emberi viszonyainak radiká-
lisan magasabb szintre emelésére, akkor 
a politikai forradalmiságról nyilván csak 
az „itt és most" koordinátái keretében le-
het gondolkodni. 

Hogy ilyen értelemben mit jelent ma 
forradalminak lenni Jugoszláviában, azt 
megközelítő  pontossággal csak az adott 
társadalmi-politikai konkrétumok minél 
teljesebb figyelembevételével lehet körül-
írni, s két —egymástól mereven el nem 
határolt — szemszögb ől: a társadalmi 
mozgalom egészének; és a mozgalomban 
közvetve vagy közvetlenül, szervezetten 
vagy spontánul részt vev ő  egyén szemé-
lyes magatartásának a szempontjából. 

E reflexiók az utóbbi szempontból kö-
zelítik meg a kérdést, s ezért természet-
szerűleg nem lehetnek mások, mint szub-
jektívek. 

ј . 
Nincs véglegesen megvívott harc, be-

fejezett forradalom, s e közhelyszer űen 
közismert tényb ől az következik, hogy  

sem a Népfelszabadító háborúval, sem „a 
mi második forradalmunkkal", 1948-al, 
sem pedig a harmadikkal: a munkásön-
igazgatás meghonosításával nem ért véget 
a szocialista forradalom, a társadalom 
makro- és mikroszinten is csak az els ő  
lépéseket tette meg az igazi történelem 
felé. 

Makroszinten, melynek az állam a meg-
testesítője, e lépések igazi nagyságát csak 
viszonyítással lehet felmérni, s már az 
ember „turisztikai tapasztalata" is arról 
tanúskodik, hogy a lágerszocializmus ál-
lamberendezéséhez mérten a megtett útunk 
nem kicsi. Az állam viszonylagos decent-
ralizálása, s ami evvel jár: viszonylagos 
defetisizálása meghozta az ember önma-
gává-levésének alapvet ő , de természete-
sen közel sem elégséges feltételét. A „ma-
gas politikát" a felszabadulást követ ő  
évek mitikus, a „kis embert" valósággal 
elszédítő  magasságaiból — s els ősorban 
épp ezek a „kis emberek'', az elit-politi-
kából akkoriban mereven kirekesztett tö-
megek — leráncigálták az anyaföldre, 
megtépázták a nép nevében viselt dics-
fényét, deteologizálták. De természetesen 
nem egyszer s mindenkorra, hisz a gy őz-
tes proletárforradalom államtípusának 
olyan — sokszor drasztikus módszerekkel 
védett, az eszközökben nem igen válogatós 
— illúziói vannak önmagáról, hogy min-
den világok legideálisabb valóságát teste-
síti meg, s ezek az illúziók az egyszeri, 
kétszeri, valahányszori megtépázással sem 
vesznek ki, hanem legtöbbször még fel is 
erősödve térnek vissza — épp a megté-
pázásra alapozva a tökéletesség újabb, s 
természetesen: hamis tudatát. Az egyén 
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számára ezáltal mintegy „garantálva van" 
a globális forradalmiság lehet ősége a 
fegyveres forradalom győzelme után is: 
ekkor is létjogosultsága van az újraéled ő  
embertelen hatalmak, az állami mítoszok 
és fétisek elleni harcnak, a mindennemű  
hatalmasságokkal szembeszegülő  szuve-
rén emberi etika harcos kinyilatkoztatá-
sának. 

Ennek a harcnak — „fenti" szemszög-
ből nézve — mindig valami kételykeltő , 
gyanús, nem ritkán pedig „haladás elle-
nes", „népellenes", országellenes", „szo-
cializmus ellenes", az égvilágon minden-
ellenes külszíne van, s ez logikus is — a 
társadalom „fenti" struktúrái szempont-
jából. Paradoxális, de igaz: ugyanaz a 
személyes kiállás, ugyanaz a harc a soha-
sem eléggé teljes szabadságért, az embert 
az embertől elidegenítő  állami, politikai, 
gazdasági és egyéb hatalmak ellen, amely 
a fegyveres forradalom gy őzelme előtt az 
ember legszentebb mozgalmi erényének 
számított — ugyanez a harc, ugyanez a 
globális foradalmiság a fegyveres forra-
dalom győzelme után egyszerre „destruk-
tívvá" válik a hatalmi ideológiában. 
„Destruktívvá", mert a forradalom meg-
hirdetett eszméi önmaga túlhaladásáról, 
eszköz-, s nem pedig végcél voltáról a 
fegyveres győzelemmel gyorsan háttérbe 
szorulnak, a proletariátus hatalmi képvi-
selői — a proletariátus „nevében" —
mintegy „megfeledkeznek" a régen vállalt 
kötelezettségről, arról ti. hogy a proleta-
riátusnak mint osztálynak és államhata-
lomnak önmagát is túl kell haladnia, ha 
ki akar lépni a történelem-el őttiségből. 
A „nép" nevébén szóló államhatalom ily 
módon ösztönösen is konzerválni, állandó-
sítani akarja magát, s a tág, egyetemes-
emberi történelmi perspektívák helyett 
a provinciálisan leszűkített „mi"-kultusz 
lesz a sajátja, szentté válik minden, ami 
a „miénk", ami „hazai". Ezzel szemben 
viszont az igazi forradalmi karakternek 
mások a kritériumai. „A forradalmi ka-
rakter az emberi nemmel azonosítja ma-
gát és ezzel túlhaladja tulajdon társa-
dalmának szűk kereteit, s képes arra, 
hogy saját társadalmát és minden más 
társadalmat az értelem és az emberség 
álláspontjáról bíráljon. Nem veri béklyó-
ba annak a civilizációnak a szűkkeblű  
istenítése, amelybe beleszületett, ami pe-
dig csupán egy időbeli és földrajzi vélet-
lenszerűség. Képes arra, hogy környezetét 
annak az embernek a józan nyíltságával 
tekintse át, aki a nem-lényegi felmérésé-
nek mértékét a lényegib ől (az értelemb ől) 
meríti, azokból a normákból, amelyek az 
emberi nem keretei között s az emberi 
nemért léteznek." (Erich Fromm) A „fen-
ti" struktúrák számára a globális forra-
dalmiságnak e programja hazafiatlan koz-
mopolitizmusnak tűnhet — s tűnik is nem 
ritkán —, holott ez, s csak ez az egyetlen 
igazán emberi s igazán hazafias perspek-
tíva: a világ-haza, az emberiség-haza 
perspektívája. Mondani sem kell, hogy az 
ilyen értelemben vett hazafiasságnak, a 
vívmányainktól ei nem révülő  globális 
kriticizmusnak nálunk is felmérhetetlen 
a jelentősége, s létjogosultságáért ismétel-
ten meg kell küzdeni. 

2. 
Társadalmunk demokratizálódását, az 

állam decentralizálását egy sajátos Jelen-
ség kíséri: a „fenti" hatalmasság, a rep-
rezentatív bürokrácia mindenható szere-
pe lehúzódik a mikroszintekre — marad 
azért belőle, persze, „fent" is —, az álla-
mi basáskodás egy részét átveszi a fili-
ális bürokrácia, a különféle nem-formális 
csoportok érdekszövetsége a társadalom 
sejtjeiben (község, üzem, intézmény). Az 
egyes ember függősége ezzel fokozatosan 
megszűnik állami lenni, mert létezésének 
alapfeltételei — személyi jövedelem, la-
kás, a továbbtanulás lehet ősége stb. —
egyre inkább legközvetlenebb környezeté-
től függenek, ez az újfajta függ őség, a 
formális-önigazgatású közösségekben pe-
dig: újfajta kiszolgáltatottság azonban  

semmivel sem emberségesebb a réginél. 
Mindenható, ellentmondást nem tűrő  ál-
lami bürokrata, vagy úgyszintén minden-
ható és ellentmondást nem tűrő  vállalati 
igazgató, párttitkár, munkavezet ő  — ez 
az egyes ember szempontjából egyre 
megy, a függőség tartalma marad, csak 
a forma változott. 

Az újfajta kiszolgáltatottság meghono-
sodásának kedvez a tény, hogy a forra-
dalmi aszkézis után az egyetemes hedo-
nizmus korát éljük, s nálunk is kísért a 
frigidaire-szocializmus eszménye. Annál, 
is inkább, mert nálunk is, akárcsak 
Oroszországban annak idején, szegénység-
országban győzött a szocialista forrada-
lom, s a felszabadulás utáni években h ő-
sies kevéssel-is-beérése után természet-
szerűleg támadt fel az anyagi jólét utáni, 
általánosnak is mondható tömeg-nosztal-
gia. Az önigazgatás elvben lehetetlenné 
teszi a dolgozótól elidegenedett hatalom, 
az egykor kifejezettebben állami, ma pedig 
egyre inkább mikrofonmában megnyilvá-
nuló bürokratizmus és technokratizmus 
elidegenítő  tevékenységét, azonban köz-
tudott, hogy a gyakorlatban ez a lehet ő-
ség még közel sincs kihasználva. Ennek 
egyik, egészében aligha mellőzhető  oka a 
tömegmentalitásunk, amely a „nincstelen-
ség szocializmusától" — szerencsére — el-
rugaszkodott, ugyanakkor azonban sokszor 
a frigidaire-szocializmus „eszméjébe" гб-
ved, nemcsak az érthet ő , természetes 
anyagiasságról, de néha már valóságos el-
dologiasodásról is tanúskodva. Ki ne is-
merne гб  legközvetlenebb társadalmi kö-
zegének tapasztalatából az Amszterdami 
variációk rendkívüli időszerűségére: „Vé-
rében van az éhes embernek, hogy fele-
ségéért és gyermekeiért, a palacsintáért, 
sült csirkéért és foltozott cip őért, vagy 
bármilyen... „foglalkozásért" eladja az 
úgynevezett jobbik (ezesetben: proletár) 
meggyőződését." Magától értet ődik, hogy 
a „palacsinta, sült csirke és foltozott ci-
pő" az etika professzorában és a versei-
ben abszolút etikát hirdet ő  költőben épp-
úgy megbéníthatja a „jobbik meggy őző-
dés" kinyilatkoztatását a köznapi élet-
ben, legközvetlenebb környezetében, mint 
a munkásban, a jelenségnek tehát egye-
temes, s egyetemesen „darwinisztikus" a 
jelentősége. Mert az is szörny űséges, ha 
az ember a nagy, állami bürokráciával al-
kuszik meg, vagy kénytelen megalkudni 
a „palacsintáért, sült csirkéért és folto-
zott cipőért", tehát puszta létéért, az azon-
ban már a szörnyűségnél is szörnyűsége-
sebb, ha ugyanezt a vállalati vagy intéz-
ményi kiskirályokkal teszi — aprópén-
zért: vezető  beosztásért, katedráért, szer-
kesztői fotelért, négy keréken guruló bá-
dogdobozért. Különös, de valós jelensége 
demokratizálódó társadalmi életünknek, 
hogy hovatovább nehezebb lesz szembe-
szállni a legközvetlenebb környezetérdek-
szövetségével, a hallatlanul szívós és 
„képlékeny", tehát nehezen identifikálha-
tó mini-bürokrá%iával, mint, mondjuk, 
nyilvánosan megbírálni — a szövetségi 
kormány baklövéseit. Nehezebb lesz szem-
beszállni, annál is inkább, mert a bü-
rokratizmust e mikroszinteken nem a 
„mások" képviselik; mindannyiunk lap-
pangó rákfenéje ez, mely adott pillanat-
ban egy-egy bürokratikusintézkedés, meg-
hunyászkodás vagy megalkuvás formájá-
ban tör гб  az emberre. 

Ugyanakkor számolni kell avval is, hogy 
agгбгország voltunk, szegényes munkás-
hagyománnyal, s a feszabadulás után 
konstituálódó új munkásosztály f őleg ag-
гбг -elemekbđl toborzódott, ami termé-
szetszerűleg csökkentette tömegeink „re-
bellisségét" a kisajátítás és manipulálás 
különféle formáival szemben. Ilyen szem-
pontból azonban igen vigasztaló a tény, 
hogy immár egy évtizedes hagyománya 
van üzemi sztrájkjainknak, a filiális bü-
rokrácia és technokrácia basáskodása igen 
hatékony ellenszerének. 

Mindezekb ől az következik, hogy a glo-
bális forradalmiság mellett s attól elvá-
laszthatatlanul igen nagy társadalmi je-
lentősége van a mindennapok parciális,  

mikroszinti forradalmiságának is. A kettő  
elválaszthatatlan, egyik a másik nélkül 
nemcsak hatástalan, de az egyes ember 
szempontjából nézve hiteltelen is: nem 
adok egy fityinget sem a néptribünökön 
következetesen kritikus, saját környeze-
tükben pedig szépfiúsan meghunyászko-
dók „forradalmiságáért", s fordítva, fü-
tyülök azoknak a „radikalizmusára", akik-
nek a bátorsága csak a vállalat vagy in-
tézmény kapujáig terjed. 

3. 
Hatalmi struktúráinknak az utóbbi 

években sok gondot okozott a forradal-
miság megnyilvánulási formája. Mintha 
meglepte volna őket az egyébként egé-
szen természetes tény, hogy a társadalmi 
élet tartalmi demokratizálódásával pár-
huzamosan feltöredeztek s tovább töre-
deznek a demokratizmus formái is: a tár-
sadalmi cselekvés kilépett az ötvenes éve-
ket még annyira jellemz ő  merev institu-
cionalizmusból. Paradoxális helyzet állt 
tehát elő : a kritikus cselekvésre, a töme-
gek forradalmasítására való állandó buz-
dítás együtt járt az úgynevezett szubjek-
tivisztikus, rendszeren kívüli, ösztönös 
forradalmiság anatémájával. A társadalmi 
folyamatokat azonban, természetesen, nem 
lehet felülről fogalmazott tilalmakkal 
irányítani, az élet haladt tovább, jött 68 
júniusa, „ösztönössége" kiátkozása után 
pedig nemrég társadalmilag is legalizálni 
kellett — az üzemi sztrájkokat, illetve 
elismerni indokoltságukat és rendszer-
mellettiségüket. Alig hihet ő  tehát, hogy 
a társadalmi cselekvés ösztönös és szer-
vezett, individuális és szervezeti, spontán 
és intézményes formáját a gyakorlatban 
mechanikusan szét lehetne választania E 
látszólag antagonisztikus ellentétpárok el-
ső  tagjai még ha lehetne is, akkor sem 
volna célszerű  kiiktatni a társadalmi ak-
cióból, hisz poszt-forradalmi társadalom 
vagyunk, s ha egykor az osztályuralom 
megdöntése szempontjából szinte jelen-
téktelen volt is a szervezetlen egyéni tett, 
ma, amikor az egész élet forradalmi vál-
toztatása, új tartalmakkal telítése az alap-
vető  teendő, az egyén szervezeten belüli 
és szervezeten kívüli akciójának is sok-
kal nagyobb a potenciális hatékonysága. 
A forradalmiság két, látszólag egymást 
kizáró formája ma természetszer űleg egé-
szíti ki és hatja át egymást, demokratiz-
musunk erősödésével egyre sze тvesebb 
szimbiózisra lép, s így éri el a legnagyobb 
hatást. Mai viszonyaink között ugyanis 
meddő  forradalmiság lenne a mereven-
institucionizált, a személyi kezdeménye-
zést és „ösztönösséget" magából eleve ki-
záró és agyonszervezett „akció", mint 
ahogy meddő  és naiv ábránd lenne elvár-
ni, hogy a pusztán-személyes, a társa-
dalmi intézményektől mereven elzárkózó, 
egymástól is elszigetelt „akciók" majd 
rac~kálisan előrelendítik a társadalmi fej-
lődést, ténylegesen-forradalmian, tehát 
praktikusan hatva a társadalmi folyama-
tokra. 
Összegezésül tehát az mondhatnám, 

hogy egyidejűleg globális és parciális, a 
társadalom egészére és legkisebb sejtjei-
re, a „fönti" és „lenti" szintekre egyaránt 
irányuló, formájában pedig spontenaitást 
és szervezettséget egymásba ötvöz ő  for-
radalmiság tűnik számomra a legreálisabb-
nak az „itt és most" koordinátáiban, sze-
mély szerint pedig ezt tartom a legértel-
mesebb létformának. Mert végül is erről 
van szó: a monolit és intenzív élet igé-
nyeiről, a „közszereplés" és a „magánélet", 
a „kis" és a „nagy" tettek egységé гбl, a 
felfokozott szubjektivitású objektív akció-
ról. Illetve, Marxot parafrazálva, az em-
beri függetlenségről, mely csak akkor 
igazi, ha az ember a tulajdon individua-
litását a világgal való összes viszonyában 
— a látásban, hallásban, érzékelésben, ér-
zésben, gondolkolkodásban, akarásban és 
szeretetben — mindig egész emberként 
igazolja és juttatja kifejezésre. 

újvidék, 1970 febru б r 28. 
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Thomas Mann a Doktor Faustus-ban el-
mond egy tizenötödik századbeli tragikus 
német történetet egy Klöpfigeissel nev ű  
kádárlegényről és szerelméről, Bárbelről, 
a merseburgi harangozó lányáról. A fia-
talok hevesen szerették egymást, és Klöpf-
geissel boldogságát csak az zavarta, hogy 
alkalmi kiruccanásokkor más n ő  előtt nem 
tudta bizonyítani férfiasságát. Ezt egy id ő  
múlva meg is gyónta — és innen indul 
a tragédia. A gyóntató pap jelentette az 
esetet az inkvizíció szerveinek, Bárbel be-
vallotta, hogy egy öregasszonytól szerzett 
kenőccsel kente be szeret ője hátát, hogy 
végképp magához kösse, az öregasszony 
pedig beismerte, hogy az ördöggel cimbo-
rál, és vallomásából az is kit űnt, hogy 
most már Bárbel lelke is a gonosz kezé-
ben 'van. Az inkvizíció döntött: az öreg-
asszonyt és Bárbelt elégették. 

Serenus Zeitblom jámbor polgári felhá-
borodását Klöpfgeissel ellen szegezte és 
őt hibáztatta: „Kellett neki panaszra men-
nie? Kellett neki más n őkön próbálgatni 
férfierejét, mikor megvolt neki az az egy, 
akit igazán szeretett. . ." 

Elmondtam egyszer a történetet egy jog-
hallgató csoportnak, és megkérdeztem, ki 
a hibás. Néhányan éppen úgy, mint Se-
renus Zeitblom — Klöpfgeisselt okolták a 
lány haláláért. Mások az öregasszonyt, 
mert hamis vallomásával keverte bajba 
Bárbelt. Többen a papot hibáztatták, mert 
tulajdonképpen ő  indította meg a boszor-
kánypört. 
Érdekes, hogy senkinek sem jutott eszé-

be az az egészen kézenfekv ő  dolog, hogy 
az inkvžzícžót hibáztassa. Nem jutottak el 
odáig, hogy kétségbe vonják a rendszert 
mint teljességet, hogy szembeállítsák az 
embért és a rendszert, és csak egy léte-
sítmény korlátain belül láttak distanciákat 
a jó és a rossz, igazságos és igazságtalan 
közt. Nem jutottak el a forradalmi gon-
dolkodásig. 

Persze lehet, s őt valószínű, hogy egy 
nagyobb csoport diák közt akadtak volna 
olyanok, akik az inkvizíciót vádolták vol-
na. Ez aránylag könnyű  is, mert egy.múlt 
struktúráról van szó, és maga az idő  
elég perspektívát ad arra, hogy föléemel-
kedjünk, hogy rálássunk mint egy teljes-
ségre. Nehezebb azonban egy jelen rend-
szert mint teljességet kétségbe vonni, egy 
struktúrát, melynek magunk is részei va-
gyunk. A jelenben az embernek magának 
kell perspektívát teremtenie, és ez etikai-
lag is nehéz feladat, mert a ma átláthatat-
lansága gyakran elválasztja az embert 
legelemibb, deklaratíve elfogadott ideál-
jaitól is. Nálunk és ma is vannak olya-
nok, akik esküdnének a baloldali gondol-
kodásra, akik esetleg vezet ők is, akiknek 
könyvet olvasva ökölbe szorul a kezük és 
esetleg könnybe lábad a szemük azon, 
hogy egy bankár vagy a gőgös kalifa —
mésalliance-ot elkerülend ő  — nem adták 
lányukat egy alacsonyabb sorú fiúhoz, kit 
a lány szeret; de akik meghökkennek at-
tól a lehetőségtől, hogy saját, egyetemet 
végzett lányuk, most férjhez menjen 
mondjuk, egy lakatoshoz. Úgy tűnik, hogy 
a jelen eset körül van egy csomó konkrét 
körülmény, melynek folytán ez m "égis 
más. Viszont azelőtt is volt minden konk-
rét eset körül egy csomó, konkrét körül-
mény, mely által az eset egy-egy konkrét 
bankár vagy konkrét g őgös kalifa szemé-
ben „ez-mégis-más"-sá válhatott. 

Az opportunista a jelenben, a konré- 
turban nem képes felismerni azokat az 
eszményeket sem, melyeket elfogadott. 
Egyrészt azért nem, mert amikor elfo-
gadta őket, nem olyan tényként fogadta 
el, mely őt is érintheti, áldozatot is köve-
telhet. Másrészt azért, mert, hogy maga 
körül láthasson, és a még változóban vé-
gezhessen etikai kiértékeléseket, nem 
elég, ha készen kapott néz őpontokhoz iga-
zodik, önmagának kellene eljutnia egy 
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olyan látószögig, ahonnan nézve jelen 
egyéni egzisztálása része lehet a világ-
képnek, melyet lát és az elveknek, melye-
ket vall. A nem-opportunista függetlén 
kapcsolatot kell teremtsen a világgal és 
függetlenül kell hogy eljusson ítéletekig. 
El kel érnie a marxi kritériumok szint-
jét, melyek szerint: „Az ember akkor füg-
getlen, ha egyéniségét mint teljes ember 
igazolja a világgal való minden viszonyu-
lásában — nézésben, hallásban, szaglás-
ban, ízlésben, érzésben, gondolkodásban, 
akarásban, szeretésben — egyszóval ha 
megerősíti és kifejezi egyénisége minden 
orgánumát." 

Az ilyen viszonyulás nélkül elfogadott 
elvek nem determinálják konkrét cselek-
vésünket, csak a bankárt és a kalifát ítél-
tetik el velünk. Érdekes itt egy példára 
hivatkozni, melyet Fromm a Psychoana-
lysis and Religion könyvében idéz. Ame-
rikában 1945-ben egy ankétot szerveztek 
— Északon és Délen. A kérdezettek fe-
hérek voltak. Az els ő  kérdésre („Egyenl ő-
nek lett-e teremtve minden ember?") az 
északi államokban 79, a déli államokban 
61 százalék volt az igenlő  válasz. Ezzel 
szemben a második kérdésre („Egyenl ő-
ik-e a négerek és a fehérek?") az északi 
államokban a kérdezetteknek csak 21 szá-
zaléka, a déli államokban pedig csak 4 szá-
zaléka felelt igenlően. 

Az opportunisták, azok, akik ellenzik 
vagy nem merik megkockáztatni a forra-
dalmi magatartást, tulajdonképpen nem-
létezőnek tekintik . a jelent. Azt hiszik pél-
dául, hogy mindent megadtak az ifjúság-
nak, amikor elismerik, hogy a „fiatalságé 
a jöv ő!", s nem veszik észre, hogy az ifjú-
ság már most akar létezni, á jelent akar-
ja. A jövőben az ifjúság már nem lesz if-
júság.. 

A forradalmi gondolkodás mindig a je-
lenből indul ki. Ez azt jelenti, hogy tel-
jes nyíltsággal szemlél minden elvet és  

koncepciót — tehát nem zárja ki azt a 
lehetőséget sem, hagy elvesse őket. Csak 
így lehet elveknek új konkrét tartalmat, 
fennállásuknak új értelmet biztosítani. A 
forradalmi jelszavak különben üres szó-
lamokká száradnak. Hogy egy példát ve-
gyünk, ezelőtt harminc évvel az egyik 
legforradalmibb és legtartalmasabb jelszó 
a GYÁRAKAT A MUNKÁSOKNAK! volt. 
Ez a jelszó akkor a munkásokat a gyár-
tulajdonosokkal állította szembe, és a gyar-
tulajdonosok ellen volt szegezve. Ha ugyan-
ez marad a tartalma, akkor 1950-ben már 
csak szólammá válik. Nem így történt. Új 
forradalmi tartalmat nyert azzal, hogy —
továbbra is a jelenb ől kiindulva — 1950 
óta azt jelenti, hogy az állami szervekkel 
szemben is a munkásoké a gyár. De ezzel 
sincs semmi véglegesen elintézve. A jel-
szót állandóan, újra meg újra meg kell 
menteni, azzal, hogy új konkrét tartal-
mat állítunk mögéje, mindig a jelenlegi, 
Pillanatnyi veszélyt tartva szemünk el őtt, 
akkor is, ha az önmagunktól származna. 

Egy ilyen magatartás hiányában a for-
radalmi jelszavak metamorfózison mennek 
keresztül, és olyan szimptómákig jutnak, 
amilyeneket Heidegger a fecsegéssel, cse-
vegéssel (Gerede) kapcsalotban figyelt 
meg a Sein und Zeit-ban. A „Gerede" nem 
kommunikálást szolgál, nem feltételez 
megértést. Amikor valaki azt mondja, 
„Szép idő  van ma", ezzel nem azt közli, 
hogy szép az idő , hanem hogy csevegek, 
vagyok.. 

Ha azok, akik demokráciáról, szabad-
ságról, „konkrét humanizmus"-ról, a 
„párttagság nem privilégium"-ról, kom-
munizmusról stb.-ről beszélve, nem a je-
len pillanőt kritikai felméréséből indul-
nak ki, ha a sajtószabadságot például a 
háború előtti cenzorok nem-létezésében 
látják, akkor tulajdonképpen az történik, 
ami a „Gerede” esetében. Nem azt köz-
lik, hogy konkrét és nem absztrakt huma-
nizmust, hogy demokráciát stb. akarnak,  

hanem hogy jelszavakat mondanak és 
vannak. (Hatalmon? a vonalon? vagy egy-
szerűen: most ők vannak?) 

A forradalmi gondolkodás egy másik 
fontos jegye, hogy eredeti. Ez azt jelenti, 
hogy időben és tartalomban új, hogy já-
ratlan utakat tör fel, ha ez szükséges, bá-
tor is. Ma, itt, Jugoszláviában, azt monda-
ni, hogy a gyárak nem lehetnek magán-
kézben, vagy hogy a vagyoni állapot 
nem befolyásolhatja a szavazati jogot —
nem forradalmi gondolat, csak helyes, po-
zitív. A forradalmi gondolkodás a leg-
magasabb fokon kreatív. Újat mond. 

Érdekes, hogy Lukács (és el őtte Hegel, 
Kant, Young és mások) az eredetiséget a 
művészet egyik alkotóelemeként említi. 
Ez a vonatkozás a forradalmi és a m űvészi 
gondolat közt, azt hiszem, nem véletlen. 
A művész és a forradalmár képesek új-
ra meg újra, tisztán emberi mértékkel fel-
mérni helyzeteket, tényeket, megszabadul-
va a fennálló rendben kialakult inerciótól 
és relativizmustól. Ezért t űnik úgy, hogy 
a művész, de a forradalmár is, naiv, ko-
molytalan fantaszta, „inkább utópista, 
mint realista" (Posavec). A forradalmár-
ban is megvan az, amit Ortega a művész 
„mesterségbeli gesztusának” nevez, hogy 
„ámulásra nyitott szemmel nézze a vilá-
got"; vagy hogy — Rilkét idézve — úgy 
nézze a dolgokat, „mint egy els ő  ember". 
Ezáltal meglát olyan vonatkozásokat, 
alakzatokat, melyek még nem nyertek ki-
fejezést az adott társadalmi struktúra 
jelrendszerében. A forradalmár korábban 
lát és előre lát dolgokat. 

Igy természetes, hogy a forradalmi gon-
dolkodás állandó konfliktusban van a 
fennálló rend logikájával. A létesítmény, 
mivel az új gondolatot nem képes a jövđ  
perspektívájában kiértékelni, a múlthoz, 
a reakcióhoz osztályozza, és igyekszik oda 
szorítani. Egy pragmatikus társadalmi rend 
egy táborba tereli azokat, akik visszahúz- 
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nak és azokat, akik előbbre akarnak lép-
ni. Logikusan. A létesítmény szempont-
jából mindkét magatartásnak tulajdon-
képpen egy a lényege: ha nem vagyunk 
képesek egy, a struktúrán kívül es ő  né-
zőpontot találni (ahonnan a jelen pilla-
nat és rend, és annak már önmaga által 
elfogadott fejlődési útja, távlatba kerül-
nek, és csak része lesznek egy világkép-
nek és emberi lehetőségeknek), akkor az 
újat keresőt és a reakciósokat egyformá-
nak látjuk. Kívül eső  új szempont nél-
kül, a fennálló viszonyok és a már szentesí-
tett lehet őségek lezárt kört képeznek, 
melyen az új és a régi is, egyformán kí-
vül áll. A forradalmár és a reakciós is, 
egyszerűen valami mást akarnak, valamit, 
ami nem azonos a fennálló koncepciókkal. 
Így kerülhetnek egymás mellé az etatisták 
(vagy esetleg tájékoztatóirodások) és azok, 
akik a további debürokratizációért száll-
nak síkra. 

Egy szocialista társadalom nem viszo-
nyulhat így a forradalmi jegyekkel ren-
delkező  gondolathoz, nem rekesztheti ki 
korai (eredeti) kritikusait. Sajnos ilyen 
viszonyulásra nálunk is volt azonban pél-
da, ha nem is olyan arányokban és in-
tenzitásban, hogy jellegformáló legyen, de 
elegendő  ahhoz, hogy szembe kelljen néz-
ni velük. Aki a Ranković-korszakban pél-
dául változtatnivalót látott a rend őrség 
szerepén, reakciósnak min ősült. Amikor a 
spliti beszéd után egyes túlbúzgó helyi 
főnökök valóságos hadjáratot indítottak 
az iparosok ellen, amikor néhány vajda-
sági falu például egyszerre borbély nél-
kül maradt — abban az időben voltak, 
akik azt emlegették, hogy boszorkányhad-
járat folyik, de ez abban a pillanatban 
veszélyes, „népellenes", „reakciós" volt. 
Később a legmagasabb fórumok is ki-
mondták, hogy voltak túlkapások, ki-
mondták a „boszorkányhadjárat" szót is. 
De azután is, hogy a dolgok a helyükre  

kerültek, nem azok lettek elismerve, nem 
azoké lett a babér, akik a legelején 
mondtak kritikát. 
Egy nyílt és progresszív rendszernek 

azokat kell elismernie, akiknek az egy 
pillanatban „renegát" gondolataik igaznak 
bizonyultak. Nem azokat, akik az utolsó 
pillanatig „hűek" maradtak. 

Ennek az írásnak nem célja, hogy ma-
radéktalanul körülírja a forradalmi gon-
dolkodás valamennyi elemét, konklúzió-
ként egy definícióig jutva el. Egy jellem-
vonást szeretnék még . csak kiemelni —
a forradalmi gondolkodás nem-teologikus 
voltát. 

Fromm megállapítása szerint, a forra-
dalmi alkat „azonosul az embriséggel, és 
így túlhaladja saját társadalma sz űk ke-
reteit, és képes arra, hogy a saját társa-
dalmát, vagy bármely más társadalmat az 
értelem és emberiesség álláspontjáról bí-
ráljon". Ez a tétel az emberi szempontot 
helyezi előtérbe; emberit, olyan értelem-
ben, hogy elvet minden — habár szin-
tén az emberb ől indult —, de attól elide-
genedett, önálló értékké vált létesítményt. 
A forradalmár tagad minden elidegene-

dett formát, makacsul állítva, hogy nincs 
Isten, nincs Abszolútum — csak ember 
van. 

Ateistának lenni — Sartre szavaival 
élve — „kegyetlenül nehéz és hosszú le-
járatú feladat". Isten létezésének számta-
lan gondolati és etikai vetülete rögz ődött 
meg cselekvésünkben és gondolkodásunk-
ban, és nagyon sok esetben elfelejt ődött 
az összefüggés egy-egy álláspont, attitűd 
és Isten létezésének feltételezése között. 
Emlékszem egy beszélgetésünkre K.-val 
elsőéves egyetemista korunkban, amikor 
először derengett, mit jelent az ateizmus, 
nemcsak mint politikai deklarációt, elfo-
gadni, hanem levonni a konzekvenciákat 
is. Körülbelül arról volt szó, hogy a nagy 
írókat és művészeket — ha a kortársaik 
nem is, — de — az utókor elismeri; és 
felvetődött a kérdés, hogy el őfordulhat-e, 
hogy egy igazán nagy alkotót egyszerűen 
nem fedez fel az utókor sem, és így soha-
sem kerül az őt megillető  helyre, nagysá-
ga örök titok marad. K. tagadta, hogy ez 
lehetséges, én pedig azzal érveltem, hogy 
nála ez egy „vallásos reflex". Annak az 
álláspontnak, hogy minden igaz értéknek 
el kell jutnia az őt megillető  helyre — a 
vonalai meghosszabításban Istenhez ve-
zetnek. Ha igazán csak ember van, el ő-
fordulhat, hogy az utókorban egy igazán 
éleslátó kritikus sem szedi el ő  egy könyv-
tár poros polcairól a fel nem ismert és 
elfelejtett zseni műveit, és így rá vonat-
kozólag a korábbi álláspontok inerciója 
folytatódik. K. azzal válaszolt, hogy tu-
lajdonképpen nálam vannak vallásos ref-
lexek, és közös kérdésfeltevésünkben is. 
Annak a feltételezésnek, hogy van egy 
igazi nagyság, akit azonban nem fedeznek 
fel — a vonalai meghosszabításban szin-
tén Istenhez vezetnek. Ha tényleg csak 
ember van, és az ember az egyetlen kri-
térium, akkor csak emberi ítélet tehet 
valakit igazi nagysággá. Ezenkívül nem 
létezhet nagyság. Akit az emberek nem 
ismernek el annak, az nem az. 

Mindezt most nem azért írom le, hogy 
valamelyikünk tézisét igazoljam utólag, 
hanem hogy megmagyarázzam, milyen 
különös borzongás volt közvetlen közel-
ből látni, tapintani azt a tényt, hogy csak 
ember van. Olyasféle érzés volt ez akkor, 
mint egy lépés a semmibe, pedig ez a 
lépés tulajdonképpen a szabadság felé ve-
zetett. 
A teologikus gondolkodás mélyen rög-

ződött, és azért új mítoszok, új abszolú- 

tumok nap mint nap születnek. Az em-
beri cselekvés lehetőségeinek rehabilitá-
ciójaként újra meg újra fel kell venni 
a harcot. Lehetséges, hogy olyan humá-
nus és a konkrét emberb ől kiinduló esz-
mék is, mint az önigazgatás, abszolutizá-
lódnak, nem maradnak teljesen a konk-
rét jelen cselekvéskörében, elidegened-
nek, és ezzel lehet ővé válik, hogy valaki 
kisajátítsa őket. Ezért szembe kell sze-
gülni a mítoszokkal, és konzekvensen éb-
ren kell tartani azt a tudatot, hogy az 
önigazgatás én vagyok — illetve én is. 
Ugyanúgy, mint ahogyan maga az ön-
igazgatás eszméje is szembeszegülés a mí-
toszokkal, mert tudatosítja, hogy a Szo-
cializmus, a Társadalom mi magunk va-
gyunk. 

A forradalmár képes a konkrét, jelen 
helyzeteket, viszonyokat konzekvensen an-
nak az igazságnak a fényében látni, hogy 
csak emberek vannak. 
Ezért van igaza Kangrgának, amikor a 

marxi etikáról írt könyvében hangsúlyoz-
za, hogy az elidegenedés nem azt jelenti, 
hogy az ember attól idegenedik el, ami, 
egy emberi lényegtől, hanem attól, amivé 
lehet, az emberré válás folyamatától. Ha 
az ember emberi mivoltának lényege el ő-
re meg lenne adva, ez egy Abszolútumot, 
Istent feltételezne. Sartre is a L'existen-
tialisme est un humanisme-ben pontosan 
ezt mondja. „ ... (az ember) olyan, ami-
lyenné válik. Ily módon nincsen emberi 
természet, mert nincsen isten, hogy ezt 
koncipiálja." 

Ha a marói és környezetünkr ől alkotott 
képünkben eljutunk odáig, hogy csak em-
ber van, ezzel olyan szabadság és olyan 
terület nyílik, mely a jelen rendben és 
struktúrában nincsen megadva. Nincsen 
többet előre lezárt út, de előre megoldott 
probléma sem. Így válik lehetővé a for-
radalmi cselekvés. 

VÁRADY Тњог  
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Hogy lecsillapítsuk a kritikus olvasó 
első  szempillantásra helyénvaló megálla-
pítását arról, hogy a címben fölvetett két 
fogalom ellentétes vagy koordinált tartal-
mát nem „illik" összebore zálni, két kér-
désre kell választ adnunk: mi is a forra-
dalom és hogyan kell megvalósítani. A 
kérdések tradicionálisak, a válaszok any-
nyiban azok, amennyiben az etika (-
szempontjait kívánjuk kihangsúlyozni) 
mint állandósuló emberi és humánus ér-
ték —magától feltételezi a kérdések ha-
gyományos jellegét. 

Szóvá szeretném tenni azt is, milyen 
gyakorlati következtetéseket vonhatunk le 
forradalmunk eddigi és jelenlegi gyakor-
latából. 

~ . 

MEGHATbROZÁS 
MEGÁLLAPiTOTTUK-E 
A FORRADALOM TIIRTЁNELMI 
JELLEGET? 

A szűkebb értelemben vett természet-
ben)  végbemenő  változások csak annyi-
ban kötöttek az objektív id őhöz, amennyi-
ben ez meghatározza az egyes, t őle függet-
len minőségű  és tartamú folyamatok le-
zajlásához szükséges történés-tartamot. 
Ugyanakkor, a természetben lezajló vegyi 
és fizikai folyamatok koordinátái adott 
időközökben pontosan kimért és kimérhet ő  
fizikai és egyéb törvények vonzókörében 
rajzolódnak ki. Ezért a természet két ok- 

bál nem lehet történelmi jelleg ű : az idő  
objektív volta miatt és mert a dologi vi-
lág minőségi változásokra alkalmatlan. Ez-
zel ellentétben, az id ő  a társadalomban 
szubjektív. Az emberek ideje a konkrét 
idő. Az idő  a társadalmi folyamatoknak 
nemcsak tartamát határozza meg, hanem 
jellegét is: vajon radikálisan új viszony-
ról van-e szó az el őbbiekhez viszonyítva, 
vagy csak fejl ődésbeli változásról. Ugyan-
ez fordítva is érvényes: a forradalmi hely-
zet az időre is rányomja bélyegét. Ily mó-
don válik az objektív idő  szubjektív idő-
vé, ez utóbbi pedig történelemmé. A ter-
mészet akkor válik a történelem része-
sévé, amikor az ember ellene való küzdel-
mében magáévá teszi, amikor felismeri, 
megismeri és gyakorlatban alkalmazza 
törvényeit. 2  „Az ember a természetb ől él, 
ez azt jelenti: a természet az ő  teste, 
amellyel állandó folyamatban kell ma-
radnia, (kiemelés tőlem) hogy meg ne hal-
jon. Hogy az ember fizikai és szellemi 
élete összefügg a természettel, annak nem 
más az értelme, mint hogy a természet 
összefügg önmagával, mert az ember a 
természet része."t Ebben nyilvánul meg a 
történelem dialektikáj a — azaz egyete-
messége, totalitása, tehát a természettel 
való összefüggése. Az ember kreatív vi-
szonya a természettel: ez a természet tör-
ténelme. 

Az ember kiteljesedése tulajdonképpen 
attól függ, meddig jutott el a természet 
hasznos értékeinek elsajátításában, alá-
rendelésében. Azaz, mennyire tud azono-
sulni a természettel. Mindezt tulaidonkén- 

pen a „szubjektív történelem" határozza 
meg. 

A kiteljesedés tehát a végs ő  cél. Az 
ember azonban nem egyedül harcol a ter-
mészet meghódításáért, hanem kollektíven, 
tehát társához, „önmaga bels ő  természeté-
hez" is viszonyulnia kell. Szemügyre kell 
vennünk azt a relációt, amit ember és 
ember közötti vagy társadalmi viszonynak 
nevezünk — a kiteljesedés felé haladó 
szubjektív időben. Hogy az ember meg-
hódítsa a természet egyes értékeit, szük-
ségszerűen koordinálja a társadalmi mun-
kát. Ezt a koordinációt más-más fejlett-
ségi fokon különbözőképpen valósította 
meg. 

A társadalmi viszonyok valójában nem 
absztrakt emberi viszonyokból erednek, 
hanem az ember és a természet meghódí-
tását szolgáló eszközök közötti relációk-
ból. Ezek a (termelési) viszonyok makro-
történelmi szempontból akkor válnak for-
radalmivá, amikor az újabb, racionálisabb 
szervezési forma közelebb hozza az em-
bert a természethez. Ebben a megvilágí-
tásban három forradalmi relációt tapasz-
talhatunk a történelemben: az osztálytár-
sadalom előtti kort, amelyben az ember 
majdnem teljesen a természet alárendelt-
je volt (a termelőeszközök és az életfor-
ma-szervezés legprimitívebb stádiuma), az 
osztálytársadalom korát (amelyben több 
forradalmi korszakot és forradalmat kü-
lönböztethetünk meg) és az osztály nélküli 
társadalom id őszakát, amely harmoniku-
sabb szervezést és racionálisabb ember-
természet viszonyt jelent és jelez. 

A FORRADALMI HELYZET 
KONKRÉT DIALEKTIKÁJA 

A forradalom mikro-stádiumai sokkal 
közelebb állnak hozzánk. Ezek az osztály-
társadalom egyes fejl ődési korszakait jel-
zik. Nem is igyekszünk a már közismert 
forradalom-elmélet sémáját részletezni: a 
termelési eszközök tökéletesítése után ra 
cionálisabb és ösztönz őbb munkaszervezés 
forma következik, ugyanakkor új gazda-
sági és társadalmi viszonyok jelentkezése. 
A forradalmi helyzet mikrotartamát az 
determinálja, mennyi id ő  szükséges ahhoz, 
hogy az új korszak (a társadalmi-termelé-
si viszonyok) hordozói a kitűzött gazdasá-
gi, szociális, kulturális (forradalmi) célo-
kat megvalósítandó eszközöket meghatá-
rozzák, affirmáiják, érvényre juttassák, 
kiszorítva a régi, elavult módszereket. A 
gazdasági viszonyok (a konkrét társada-
lom helyzete a természettel szemben, és 
a tudat-természet, a „bels ő", tehát szű-
kebb értelemben vett társadalmi relációk: 
osztálymegoszlás stb.) gyakran nem vol-
tak alkalmasak a kitűzött forradalmi cé-
lok megvalósítására. Nálunk például köz-
vetlenül a fegyveres hatalomátvétel után 
megfogalmazott célok megvalósításához 
szükséges erőforrások meghaladták a régi 
társadalomból örökölt primitív termel ő-
eszközök „újratermel ő" lehetőségeit. A ré-
gi termelési viszonyok ezért nem is vál-
tozhattak meg gyökeresen, csak alaki-
lag: a tőkés helyébe az állam lép (bár 
új tendenciával). A bürokratizálódás stb.: 
mindez ebben a kezdeti korban nem más, 
mint régi az újban. Ebben az esetben a 
forradalom amellett, hogy min őségi válto-
zásokat deklarál és megvalósításukat szor-
galmazza — a forradalom el őtti korszak 
viszonyait és hordozóit továbbra is, akar-
va, nem akarva, életben tartja. Igy jele-
nül meg a forradalomban, magában a for-
radalomban — annak ellentéte, az anti-
forradalom, amely potenciális ellenforra-
dalmat képvisel. Ez a konkrét dialektika 
tulajdonképpen nem más, mint a forra-
dalmi helyzet körülírt definiálása. 

A FORRADALMI HELYZET 
PRODUKTUMA 

A forradalmi helyzet akkor válik for-
radalommá (a státus produktumává), ami-
kor a kitűzött forradalmi célokért folyó 
harcban felülkerekedik a célokat megfo-
galmazó erő. Ez persze nem jelenti azt, 
hn ~гΡv A - 1'Pól" maffcPmmicül4  
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dályozza tovább az új módszerek alkalma-
zását. Ellenkez őleg. A forradalom a cé-
lokért való közdelem, tehát hosszabb vagy 
rövidebb folyamat, amelynek tartama sok 
tényezőtől függ.. Egy kor társadalmi vi-
szonyai addig maradnak forradalmiak, 
amíg a kitűzött gazdasági, szociális, kul-
turális, etikai célok viszonylag valóra nem 
válnak. Ekkor kezd ődik elölről az egész 
processzus — tekintettel arra, hogy a ter-
mészet — ember totalitás lehetetlen, te-
hát új célok megfogalmazása a már elért 
eredményekhez viszonyítva újból és új-
ból lehetséges és reális. 

A HUMANIZMUS MINT 
FORRADALMI СÉL 

A forradalmárok előtt sosem volt di-
lemma akkor, amikor a forradalom vég-
ső  céljait, azoknak tartalmát és jellegét 
kellett megállapítani. Mindig is humánus 
és humanizáló célokról volt szó. Különö-
sen vonatkozik ez a szocialista forradal-
makra. Mielőtt rátérnénk tárgyunk másik 
lényeges kérdésére, a forradalom eszkö-
zeinek tárgyalására, a forradalom etiku-
mának problémájára, szükségesnek tar-
tom elmondani, mit értek e köztudomású, 
tartalmi szempontból azonban félreismert 
terminus alatt. 

A humanizmus az egyén felszabadulá-
sát, szabadságát jelenti. Az egyén eman-
cipációja egyúttal a társadalom kiteljese-
dését, szabadulását is fémjelzi és fordít- 
va. Mindez tulajdonképpen attól függ, 
visszanyeri-e az egyén elidegenített lénye-
gét: munkáját és munkájának produktu-
mát, ezzel pedig emberi és társadalmi mi-
voltát. Ezt csakis olyan forradalmi hely-
zet és forradalom biztosíthatja, amely az 
önigazgatás megvalósítása felé tendál. 

„Az önigazgatás-e a forradalom céljai-
nak egyike, vagy minden forradalom ön-
tevékenység és önszervezés, önkiépítés és 
önigazgatás"° teszi fél Gajo Petrovi ć  
a kérdést egyik munkájában. Szerintem, 
ez a gondolat tartalmi, azaz társadalmi 
szempontból teljesen spekulatív: forradal-
munk önigazgatói ideáljának lényege és 
tendenciája, tehát értékelése is tökéletes 
ellentétben áll minden más forradalom 
„önszervezésével" és „önigazgatásával": a 
mi forradalmunk az a végs ő  határ, amely 
határ „innenső" világából fél lábbal már 
az előbb felvázolt makro-forradalmi, tör-
ténelmi stádiumok harmadik szakaszába 
kíván lépni, abba a szakába, amely az 
ember felszabadítását, humanízálását t űz-
te ki célul. A többi forradalmi helyzet az 
osztálytársadalomban csak többé-kévésbé 
szükséges lépcsőfok volt e stádium eléré-
se előtt. (A felvetett kérdés spekulatív 
— filozófiai-logikai — oldala különöskép-
pen nem érdekel bennünket, tekintettel 
arra, hogy az ilyen mércéket csak rele-
váns értékekként kezelhetjük, tárgyunk 
szociológiai-politológiai szempontú vétele 
miatt.) 

A végső  következtetésünk, az, hogy a. 
humánus társadalom lényege az önigaz-
gató társadalmi rendszer megvalósítása, 
amely egyúttal forradalmunk célja is. 
„Bevezettük" az önigazgatást. Valójában 
még nagyon sokáig kell harcolnunk tel-
jes affirmaclo зaert, megvalósításáért. Ami-
kor az afifrmációról beszélek, nem az ön-
igazgatás elvének affirmációjára gondo-
lok, hanem végső  konzekvenciáinak kö-
vetkezetes megvalósítására. Ha tehát nem 
haladtuk túl a „forradalmi helyzet" stá-
diumát, akkor ennek dialektikus termé-
szete a konkrét élet, a mindennapi-önigaz-
gatói destruktív gyakorlat (visszásságok 
stb.) és a történelmi, forradalmi cél ellent-
mondásossága nyilvánul meg. Ez más szó-
val a fentebb vázolt régi-új viszony egy-
más ellen és az újért folyó és folytatott 
harca. 
A „régi" és az „új" között folyó har-

cot a mindennapi önigazgatói gyakorlat 
visszásságai magyarázzák: a múlt társadal-
mi rendszerétől örökölt fejletlen gazdasá-
gi-termelési és társadalmi viszonyok gá-
tolják az új, forradalmi célok által rögzí-
tett viszonyok kiteljesedését. 

Ezek a visszásságok ösztökélik a fórra--
dalom minden progresszív hordozóját, 
hogy leküzdjék ezeket a régi, az újban 
tovább csírázó és egzisztáló sarjakat ;  más 
szóval, hogy egyesítsék a „konkrét életet" 
a „történelmi céllal". Alapjában véve így 
valósul meg a „régi" és az „új"újért tör-
ténő  küzdelme. Minél rövjdébb történelmi 
síkon szemléljük ezt a harcot, annál na-
gyobbnak tűnnek a végső  célok és a min-
dennapi gyakorlat aránytalanságai és 
disszonanciái. Emiatt sok forradalmár 
gyakran elveszti tájékozódását („régi” for-
radalmi orientációját), értetlenül szemléli 
a „régi társadalom" manifesztációinak 
gyakran félelmetes, megrögzött maradni-
akarását. Persze, hogy nem lehetünk az 
„abszolút determinált új társadalom" el-
méletének hívei, amely tétlenül várná a 
célok automatikus, el őre „kiszámított", 
„szükséges" megvalósulását. A másik vég-
let sem elfogadható, hogy megállapítván 
a történelmi cél és az egyes esetek kü-
lönbözőségét, pánikszerűen vonjuk le a 
következtetést: letértünk a kijelölt útról. 

Tulajdonképpen a „régi-új" újért való 
harcának eredménye nem más, mint a 
konkrét élet és a történelmi cél dialekti-
kus hasonulása: a humanizmus. 

Hogyan történik a konkrét élet fokoza-
tos felfejlődése a társadalmi célig? Miként 
valósítja meg a forradalom a kitűzött 
célt? Ezek szerint rá kell térnünk témánk 
kulcskérdésére: a forradalom etikájának 
problémájára. 

I L  
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ETIKUM A FORRADALOMBAN ÉS AZ 
ETIKUS FORRADALOM 
AZ „OРTIMáLIS" FORRADALOM 
ÉS AZ ETIKUM 

A sztálini korszak egyik hallgatólago-
san elfogadott („eredményeiben” azonban 
annál szembetűnőbb) törvénye szerint: a 
cél igazolja az eszközt. Ennek a „logiká-
nak", ha nem is ilyen „radikális", de ha-
sonló formában, még ma, közöttünk is, 
van elég híve. Kiindulópontjuk az, hogy 
mindennél fontosabb a forradalmi célok 
mielőbbi megvalósítása, s ennek érdeké-
ben minden eszköz elfogadható. E „dokt-
rína" bármely áldozatot is meghozna acél 
„racionálisabb", vagyis: „gazdaságosabb", 
„gyorsabb" stb. megvalósításáért. Ezek 
szerint, az önigazgatás „fényűzés" ma még, 
mert mint munkaszervezési forma magas 
fakú tudást, szaktudást, általános kultú-
rát feltételez minden egyes önigazgató 
funkciójának megfelelően; a sztálinista 
„racionalitása" abban a degenerált gondo-
lat megvalósításában lát menedéket az 
úgynevezett önigazgatói anarchia el ől, 
hogy „visszahívná" a kirostált adminiszt-
ratív rendszert, mert az „jobb szervezést 
feltételez, kevesebb vitát, több munkát 
követel" stb. Ennek alapján egy bürokra-
tikus gépezet felújítása. is igazolható, szen-
tesíthető  eszköz, s a végső  humánus célok 
érdekében áll. Ezek aztán nagyon jól kell 
tudják azt a stojanovićis axiómát, amely 
szerint az emberi tevékenység és szerve-
zés elsődleges csak eszközökként lépnek 
porondra, bizonyos idő  múlva azonban ki-
tűzött célok (— melyeknek eszközei —) 
helyébe igyekeznek lépni. Egy ilyen hely-
zet a forradalom mai stádiumában nem 
sokban különbözne a múlt fegyveres for-
radalmaiban gyakran elburjánzott, krité-
rium nélküli erőszak alkalmazásától, 
amelyben legtöbbször ártatlanok voltak az 
áldozatok. Miben különbözzék az igazi 
forradalmár az ellenforradalmártól, ha 
nem abban, hogy tudatában van annak: 
jobb, ha néhány ellenforradalmár megszö-
kik a mozgalom igazságszolgáltatása elől, 
mint hogy egy is ártatlanul lakoljon e  Egy 
szocialista mozgalom morális értékeinek 
eredője lehet minden más, . csak az er ő-
szak nem. Az erőszak csak arra szolgálhat, 
hogy megszerezze a hatalmat, és semmi 
másra? És ez vonatkozik az erőszak mind 
fizikai, mind „kulturális" alkalmazására. 

ESZKIIZ —.GYAKORLAT 
A forradalom radikaližálása csakis mint 

végső  eszköz jöhet számításba. Erre vo-
natkozóan_ számtalan bizonyítékot találha-
tunk a marxizmus klasszikusainak és a 
jelenkor konzekvens marxistáinak mun-
káiban és gyakorlatában. Nálunk még 
gyakran előfordul az ilyen „radikalizálás" 
konkrét mikro-manifesztációjá: kényszer-
igazgatás stb. A_ makro-manifesztációk, a 
közvetlen államintézkedések" majdnem 
teljesen eltűntek politikai gyakorlatunk 
porondjáról. 

Első  szempillantásra minden kommu-
nista egyezik a végs ő  humanista célok 
megvalósításának, realizálásának elvével. 
Egy mozgalom valódi természetét még-
sem a deklarált programcélok mutatják 
meg, hanem a valódi tevékenység, az al-
kalmazott eszközök min ősége. Ha a vég-
ső  célokra korlátozódik, a forradalom 
programja teljesen absztrakttá, határozat-
lanná válik, és nem különbözik a többi 
humánus programoktól.. Ellentétben a 
marxista —konkrét és forradalmi — hu-
irianizmussal, az absztrakt humanizmus 
nem sokat törődik az eszközökkel, a reális 
feltételekkel, szükséges fejl ődési fázisok-
kal. 9  

A gazdasági reform után felszabadult 
piac bizonyára elősegít egy ütemesebb ha-
ladást a végső  gazdag-kulturált-felszaba-
dult-humanizált társadalom felé. A piac 
azonban sok más, nem kívánt negatív je-
lenséget is előtérbe hoz: nagyobb mérét ű  
szociális különbségeket, a kulturális érté-
kek légüres terének további kiterjedését 
stb. Ha az „ütemesebb. haladást" kissé 
optimálisan értelmezzük, akkor inkább a 
mindennapi etikumra szavazok, még ha 
nem is nagyon „ésszerű", még ha egyes 
jól kereső  „agytrösztjeink" „alkotó mun-
káját" hátráltatjuk is némi adó-progresz-
szióval. Az igazi forradalmár ma már nem 
aszkéta, és senki sem követeli ezt t őle. 
- Hiszen ma éppen a humanizált emberi 
viszonyok a forradalmi cél. Úgy gondolom 
mégis, hogy az igazi forradalmárnak kul-
turális szükséglete és igénye is van, és 
nemcsak a lakás, kocsi, étkezés a circu-
lus vitiosusa, amelyben nagyobb elidege-
nítő  erő  lappang, mint más antihumánus 
lényegben. 

Én a „tempósabb haladás" rovására 
(vagy talán nem is a rovására) többet ad-
nék a társadalmi életszínvonal objektu-
mainak kiépítésére, mint amennyit eddig 
tettünk ezen a téren, amelyek fontosabb 
problémája, többek között, a munkásott-
honok, bölcsődék, játszóterek építése len-
ne, mind a városokban, mind a falvak-
ban. 

Vannak még sokan, akik az „optimális 
forradalom" mellett szállnak síkra. Acél 
szentesíti az eszközt, mondják, és „laissez 
faire le monde vas de lui méme" — öko-
nómiáért esedeznek. Vannak, akik minden 
társadalmi . és hasonló „avatatlan" „küls ő" 
beavatkozás után kígyót-békát kiáltanak 
az önigazgató társadalomra. Gondolom, 
Stojanović  már kimondott egypár igazsá-
got: „a cél erkölcsileg akkor igazolhatja az 
eszközt, ha ez utóbbi amazt nem diszkvali-
fikálja morálisan." 10  Az erkölcsi diszkva-
lifikáció piszkos eszköz. „A piszkos esz-
köz nem vezet. erkölcsi célhoz. Még ha 
oda vezetne is, ez a tény nem igazolhat-
ná."11  A forradalom akkor válik újra ra-
dikálissá, ha sikerül etikussá érlel ődnie. 

Hisszük, hogy ezzel legalább részben si-
került megmagyaráznunk a címben felve-
tett ellentmondás látszólagosságát. 

I Teh£t, az embert kirekesztve ebb đl az elemzésbđ l 
2 „Ha a természec nem az ember m űve, nincs ben-

ne történelem. A történelmi jelleg természeti jelleg ne-
g£ciója." Gajo Petrović . 

3 Karl Marx Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-b đ : 
4 Gain Petrovič , Mogućnosc čovjeka. 
5 Svetozar Stojanovi č , Izme đu ideala i stvarnosti 
6 i. m. 
7 i. m. 
8 Absztrahálva a törvényhozási funkciót. 

9 i. m., 189. old. 
10 i. m. 
11 i. m. 
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Az etika és a forradalom viszonyát sze-
retném kifejteni a következ ő  kérdés elem-
zésével: lehet-e egy forradalmat helyén-
valónak vagy akár szükségesnek tekinte-
ni és nemcsak politikai értelemben (meg-
határozott érdekek szolgálatában), hanem 
etikailag is igazolni? Más szóval, lehet-e 
a forradalmat igazolni, tekintettel az em-
beri állapotra, mint olyanra, és az emberi 
lehetőségre egy adott történelmi helyzet-
ben? Ez azt jelenti, hogy a „jogszer ű" 
vagy „j ó" mint etikai fogalmak a politikai 
és a társadalmi mozgalmakra alkalmazva 
feltételesen azt is jelentik, hogy az ilyen 
mozgalmak erkölcsi értékelése több mint 
szubjektív, több mint csak a tetszés tár-
gya. Ezen hipotézis alatt a „j ó" és a „jog-
szerű" azt jelentené, hogy van valami, 
ami arra szolgál, hogy az ember a közös-
ségben az államforma segítségével megte-
remtse, fejlessze vagy b ővítse szabadsá-
gának és boldogságának feltételeit. Ez az 
ideiglenes definíció összekapcsolja az 
egyénit az általánossal, a személyes és 
a társadalmi jólétet. Megkísérli feleleve-
níteni a klasszikus politikai filozófia egy 
gyakran elnyomott alapelképzelését, hogy 
az állam célja valójában nemcsak a le-
hető  legnagyobb szabadság, hanem a le-
hető  legnagyobb emberi boldogság bizto-
sítása is; ez életet jelent, félelem és nyo-
mor nélküli békés életet. 

Itt merül fel az els ő  gondolatbaejtő  kér-
dés: ki az, aki meghatározza egy közös-
ség általános érdekeit, s ezáltal az egyéni 
szabadság és boldogság határait, valamint 
a közösség érdekeinek megfelel ő  áldoza-
tokat? Ki határozhatja meg ezt és milyen 
jogon? Mert mindaddig, amíg az általá-
nos és az egyéni jólét nem azonosak, az 
egyik a másikhoz hasonulni „kénysze-
rül". Felvetve ezt a kérdést, komoly prob-
léma előtt állunk: tételezzük fel, hogy a 
szabadság nemcsak magánügy, hogy az 
a társadalom, az az állam határozza meg, 
amelyben élünk; hogy állunk akkor a bol-
dogsággal? Magányügy-e az egyén bol-
dogsága, vagy egyidej űleg a közösség kor-
látozásainak és határozatainak van szük-
ségszerűen alárendelve? Nem védhet ő  az 
a széls őséges álláspont, hogy az emberi 
boldogság egyéni és az is kell maradjon. 
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Bizonyosan léteznek az egyéni boldogság-
nak olyan megnyilvánulásai, amelyek nem 
jutnak érvényre minden társadalomban. 
Ez nagyon is lehetséges, a valóságból 
tudjuk: a hitleri gyűjtőtáborok foglyainak 
kínzóit boldogította tevékenységük. Ez 
egyike azon egyéni boldogságoknak, ame-
lyeknél vonakodás nélkül kimondjuk, 
hogy az egyén nem lehet bírája saját bol-
dogságának. Tételezzünk fel egy dönt ő-
bíróságot, amely (ténylegesen vagy morá-
lisan) jogosult az egyéni boldogság „de-
finiálására". 

Ezek után el szeretném mondani, hogy 
mit értek a forradalom fogalma alatt. 
Forradalom alatt egy jogilag megalapo-
zott kormánynak és alkotmánynak buká-
sát értem egy forradalmi osztály vagy 
mozgalom által, melynek célja a társa-
dalmi és a politikai rendszer megváltozta-
tása. Ez a definíció kizár minden katonai 
államcsínyt, palotaforradalmat és általá-
nos „preventív" ellenforradalmat (pl. a 
fasizmust és a nemzetiszocializmust), mert 
ezek nem változtatják meg az alapvet ő  
társadalmi felépítést. Ha a forradalmat 
így definiáljuk, akkor egy lépéssel tovább 
mehetünk és megállapíthatjuk, hogy egy 
olyan radikális és minőségi változás, mint 
a forradalom, magában foglalja az er ő-
szakot is. Békés forradalom, ha ilyen lé-
tezik, vagy ha ilyen feltételezhet ő, nem 
okoz már gondot. Ezért az alapkérdést új-
ból megfogalmazhatjuk: lehet-e a forra-
dalmi erőszakot mint eszközt az emberi 
szabadság és az emberi boldogság fejlesz-
tése érdekében igazolni? A kérdés felté-
telezi azt, hogy léteznek olyan racionális 
kritériumok az emberi szabadság és az 
emberi boldogság lehet őségeinek megha-
tározására, amelyek egy különleges tör-
ténelmi helyzetben a társadalomnak kí-
nálkoznak. Ha nem létezne ilyen racio-
nális kritérium, akkor lehetetlen volna 
egy politikai mozgalom esélyeit felbe-
csülni az adott társadalomban, a nagyobb 
méretű  vagy egy magasabb fokú szabad-
ság és boldogság elérése szempontjából. 

De ha előzetes követelményként állít-
juk, hogy léteznek racionális mércék és 
kritériumok az emberi szabadság és az  

emberi boldogság adott lehet őségeinek 
megítélésére, úgy feltételezzük, hogy az 
etikai, erkölcsi mércék történelmi mér-
cék. Ha nem azok, akkor jelentéktelen 
elvonatkoztatásokká válnak. Ez a mi kér-
désünkre alkalmazva azt jelenti, ahhoz, 
hogy egy forradalmi mozgalom etikai, er-
kölcsi jogot igényeljen, racionális alapo-
kat kell felmutatnia, az emberi szabad-
ság és az emberi boldogság reális lehet ő-
ségének megragadására. Továbbá, bizo-
nyítania kell, hogy eszközei a cél eléré-
séhez mértek. A probléma csak akkor 
képezheti racionális vita tárgyát, ha ilyen 
történelmi összefüggésben állítjuk fel. 
Különben két lehet őség marad: minden 
forradalmat és forradalmi er őszakot a 
priori elvetni vagy elfogadni. Mindkét ál-
láspont, mind az affirmatív, mind a ne-
gatív, vét a történelmi tények ellen. Esz-
telenség például azt állítani, hogy a mo-
dern társadalom, az angol, az amerikai 
és a francia, létrejöhetett volna forrada-
lom nélkül. Éppen úgy esztelenség állítani, 
hogy minden forradalmi erőszaknak 
ugyanaz volt a társadalmi jelent ősége és 
a társadalmi következménye is. A tizen-
hetedik századbeli angol polgárháború 
erőszaka, az els ő  francia forradalom er ő-
szaka bizonyosan olyan következmények-
kel és hatásokkal járt, amelyek a bolse-
vik forradalométól sokban különböztek, 
és nagyon különböztek az ellenforradalmi 
erőszaktól is, melyet a nemzetiszocialista 
és a fasiszta rendszer vitt véghez. Mi 
több, a társadalmi és a politikai er őszak 
a priori elvetésének vagy helyeslésének 
álláspontja végül is addig jutna, hogy 
minden ily módon létrejött változást 
szankcionálna, attól függetlenül, hogy az 
haladó vagy represszív, felszabadító vagy 
igába hajtó irányt venne. 

Könnyítse meg problémánk vitatását 
egy röpke visszapillantás a történelmi fej-
lődésre. Az antik politikai filozófiában a 
forradalmakat nem tekintették a törté-
nelmi folyamatosság törésének. Platón va-
lamint Arisztotelész hittek abban, hogy a 
forradalmak a politika bels ő  dinamiká-
jának részei, és hogy a történelem és 
egyben a politikai önkény születésének,  

növekedésének és szétesésének is termé-
szetes körforgásához tartoznak. A közép-
kori és a korai modern filozófiából a ter-
mészetes és isteni rend eszméje szám űzte 
az ellenállást a fennálló uralommal szem-
ben, vagy pedig ellenállt nemcsak az igaz-
ság, hanem az erkölcsi adósság, kötelesség 
tiranizálásának is. Azután, a tizenhatodik 
és a tizenhetedik században egy kormány 
megbuktatásának vagy a vele szemben-
állásnak gyakorlatilag határtalan jogát ter-
mészetszerűen a protestáns rendszer igé-
nyelte a katolikus ellen, a katolikus pedig a 
protestáns ellen. Különösen jellemz ő  reagá-
lás erre a tanra, hogy két olyan különböz ő  
egyéniség, mint Hobbes és Descartes, viszo-
nyulása a forradalomhoz azonos: a vál-
tozás örökké a legrosszabbhoz vezet. 
Hagyjátok a fennálló társadalmi és poli-
tikai intézményeket, ahogy vannak, mert 
akármilyen rosszak is, a megdöntés koc-
kázata nagyon nagy. Descartes, a gondol-
kodás kimagasló forradalmára, végs őkig 
konzervatív volt a meglevő  társadalmi 
renddel kapcsolatban; a rendszert nem 
szabad kétségbe vonni, érintetlennek kell 
maradnia. Egyidejűleg a filozófusok haj-
lamosak a forradalom jóváhagyására, ha 
az már egyszer sikeresnek bizonyult. Ez 
az álláspontja Kantnak is (s őt biztosan 
nem nevezhetjük az alkalmazkodás és az 
opportunizmus példaképének), aki az el-
lenállásra való jogot elvetette, és elátkoz-
ta a fennálló kormány elleni zendülést, 
de hozzátette, hogy ha egy forradalom 
már sikeresen lefolyt és létrejött az új 
legális kormány, az ember az új forra-
dalmi kormánynak ugyanúgy alázattal 
tartozik, akár az egykorinak, melyet a 
forradalom megdöntött. 

Másrészt, a politikai elmélet és gyakor-
lat olyan történelmi helyzeteket is elis-
mer, amelyekben az er őszak szükséges 
és lényeges eleme az el őrehaladásnak. Ez 
a fogalom jelenvaló a totalitáris demokrá-
cia politikai elméletében és gyakorlatá-
ban is. Robespierre a „szabadság despo-
tizmusát" követeli a tirannizmus despo-
tizmusa ellen: a szabadságért való küzde-
lemben, az egész érdekében az elnyomók 
partikuláris érdekeivel szemben — szük-
ség és kötelesség lehet az er őszak. Itt az 
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erőszak, a forradalmi er őszak, nemcsak 
politikai eszkózként tűnik fel, hanem er-
kölcsi kötelességként is. A terror itt mint 
ellen-terror szerepel, és csak az elnyomó 
elleni fegyverként „legitim", és addig 
tarthat, amíg azt le nem gy őzték. Hasonló 
módon, a proletárdiktatúra marxi fogal-
ma, amely átmenetileg saját magát meg-
szüntető  diktatúra: önmagát szünteti meg 
azért, mert addig tart, amíg a régi ural-
kodó osztályok hatalma akadályozza a 
szocialista társadalom felépítését; azok 
ártalmatlanná tétele után az elnyomó gé-
pezetet meg kellene szüntetni. A forra-
dalmi erőszak itt is ellenerőszakként de-
finiálható. A marxista elmélet feltételezi, 
hogy a régi uralkodó osztályok sohasem 
adnák fel önként helyzetüket, hogy azok 
lennének az elsők, akik a forradalom el-
len erőszakot használnának; ily módon 
a forradalmi erőszak védekezés az ellen-
forradalmi erőszaktól. Egy nevelő , átme-
neti diktatúra elmélete magába rejti azt 
a paradoхális feltevést, hogy „az embert 
kényszeríteni kell a szabadságra". A po-
litikai filozófia mindig felismerte a kény-
szer erkölcsi szerepét (a törvény kénysze-
rítő  erőszakát, amely vagy a szuverén 
felett áll, vagy egybeesik azzal), míg 
Rousseau egy radikális új megindoklást 
nyújt. A kényszer az emberek amorális, 
represszív életkörülményei miatt szüksé-
ges. Az alapgondolat következ őképpen 
hangzik: hogyan tudnák magukat felsza-
badítani a rabszolgák, ha egyszer nem 
tudják, hogy ők rabszolgák? Hogyan tud-
nának akkor saját erővel, saját képesség-
gel felszabadulni? Irányítani kell őket és 
a szabadságra tanítani, annál nagyobb 
mértékben, minél inkább elnyomja őket 
társadalmuk, mely minden eszközt fel-
használ tudatuk formálására és átalakí-
tására, és ezáltal érzéktelenné teszi őket 
az új lehetőség iránt. A nevelő , előkészítő  
diktatúrának ez az eszméje ma a forra-
dalom belső  alkotórészévé és a forradal-
mi elnyomás megindoklásává vált. Forra-
dalmi diktatúraként keletkez ő , majd kon-
zerválódó diktatúrák egész szerkezetük-
kel bizonyítják előkészületi, átmeneti mi-
voltukat. Átmenetet képeznek egy fokozat-
ra, mely saját vívmányuk erejével elvet-
hető . 

Az átmeneti diktatúra fogalma elleni f ő  
érv egy kérdésbe foglalható: Ki neveli 
a nevelőt? Milyen jogon beszélnek azok, 
akik a jelenlegi dikatúrát gyakorolják, a 
szabadságról és boldogságról, mint álta-
lános állapotról? Ez az érv magában nem 
elegendő, mert kisebb mértékben a nem 
autoritatív társadalmakban is fellép, ahol 
a politikát gyakorló csoportot nem ellen-
őrzik tartósan és hatásosan az alsó réte-
gek. De még ha el is ismerjük, hogy az 
emberek többsége ma még nem szabad 
és felszabadulásuk nem következhet be 
spontánul, megmarad a kérdés, elégsége-
sek-e a diktatúra eszközei a cél elérésé-
hez, a felszabaduláshoz. Más szóval, az 
átmeneti diktatúra problémáj a nem vá-
lasztható el ettől az általános kérdést ől: 
igazolható-e morálisan az elnyomás és az 
erőszak a forradalomban? Ezt a kérdést 
röviden tárgyalom. 

A történelmi forradalmakat általában a 
szabadság, vagy még inkább a lakosság 
szélesebb rétegének nagyobb szabadšága 
nevében indították. Ezt az állítást el őször 
is szigorúan empirikus alapon kell vizs-
gálni. Az emberi szabadság nem statikus 
állapot, sohasem volt az, hanem történel-
mi folyamat, amely magába zárja a radi-
kális változást, a megszervezett életmód 
negációját. A szabadság formája és tar-
talma a civilizáció minden új fejl ődésfo-
kozatán változik, amelynek változása az 
ember által az ember és a természet fe-
letti hatalomgyakorlás növeléséb ől álla A 
hatalomgyakorlás mindkét esetben ural-
mat, ellenőrzést jelent; a természet hatá-
sos ellenőrzése az emberi tevékenység ha-
tásos ellenőrzését vonja maga után. Az 
emberi szabadság és boldogság lehetősége 
a fejlett ipari társadalomban nyilvánva-
lóan semmi esetre sem hasonlítható össze 
mindazzal, ami a történelem korábbi fo- 

kozatain akár csak elméletben is létezett. 
Így, az emberi szabadság formájának, 
méretének, fokának és tartalmának vizs-
gálatakor szigorúan történelmi és változó 
körülményekkel van dolgunk. Akár még 
tovább is mehetünk. A szabadság reális 
lehetőségeihez mérten állandóan egy vi-
szonylagos kényszer állapotában élünk. A 
széles szakadék a reális lehet őségek és a 
valóság között, az ésszerű  és a valóság 
között sohasem hidalható át. A szabadság 
mindig feltételezi a felszabadítást vagy 
az átmenetet a szabadság és az elnyomás 
egy adott fokozatáról a lehet ő  magasabb 
fokozatra. A technika fejlődésével az 
utóbbi potenciálisan (de semmi esetre sem 
aktuálisan!) egy mennyiségileg és minősé-
gileg magasabb fokozatot jelent. De ha ez 
így van, ha a szabadság állandóan meg-
szervezett és szentesített institúciókba és 
érdekekbe ütközik, ezeket végül is alá-
ássa. A történelemben soha senki sem 
mondott le önként. Következményképpen, 
amíg a szabadság mint felszabadító folya-
mat átmenet az alacsonyabb, gátoltabb 
szabadság formáiról a magasabbra, addig 
következetesen beleütközik — lényegte-
len, hogyan — a fennálló és legitim álla-
potba. Éppen ebb ől kifolyólag, a forra-
dalmi erőszak mint a leghatásosabb er ő-
szak — igazolva van; ez azt jelenti, hogy 
az erőszak szükséges a szabadság maga-
sabb formáinak biztosítására a megszer-
vezett formák ellenállásával szemben. 

A forradalom etikája így bizonyítja két 
történelmi jog összeütközését és konflik-
tusát: az egyik odalon az az igazság, hogy 
a megszervezett közösség az, amelyt ől az 
Siet és a lehetséges egyéni boldogság 
függ; a másik oldalon annak az igaza, 
ami lehetne, aminek lenni kellene, mert 
a fájdalmat, nyomort és az igazságtalan-
ságot csökkentené, feltéve, hogy ez az 
esély mint reális lehet őség megokolható. 
Az ilyen bizonyítéknak racionális kri-
tériumokat kell nyújtania; most hozzá-
fűzhetjük: történelmi kritériumoknak kell 
lenniök. Mint ilyenek, meghaladnak egy 
„történelmi kalkulációt", méghozzá egy 
jövendő  társadalom lehetőségeinek kiszá-
mításával — a fennálló társadalom lehe-
tőségeivel ellentétben, tekintettel az em-
beri haladásra. Ez azt jelenti, hogy a tech-
nika és az anyagi fejlődés úgy haszná-
landó, hogy az egyéni szabadságot és bol-
dogságot növelje. Nos, ha egy ilyen törté-
nelmi kalkuláció racionális alapokra tart 
igényt, akkor tekintetbe kell vennie azon 
áldozatokat, melyeket az él ő  generációk 
hoznak a megszervezett társadalom nevé-
ben; a törvény és a rend minden áldoza-
tát háború és béke idején a társadalom 
védelme érdekében, az egyéni és nemzeti 
létért való küzdelemben. A kalkulációnak 
tekintetbe kell vennie a társadalom ren-
delkezésére álló szellemi és anyagi segély-
forrásokat, valamint az eszközök adott  

használati módját, teljes kapacitásuk 
szempontjából, a létért való küzdelemért. 
A történelmi kalkulációnak vázolnia kell 
a konkurráló forradalmi mozgalom esé-
lyeit is, fel kell javítania az uralkodó vi-
szonyokat, ellenőrizni, megvan-e a for-
radalmi program technikai, anyagi és in-
tellektuális ereje a baklövések és az ál-
dozatok csökkentéséhez. Már az ilyen kal-
kuláció lehetőségének kérdésénél (szerin-
tem létezik) nyilvánvaló lesz ennek em-
bertelen, értékmeghatározó jellege. De ez 
az embertelenség a történelem maga, 
empirikus és racionális alapjainak ered-
ménye. Az ellenőrzést semmilyen szem-
fényvesztésnek sem lenne szabad eltorzí-
tania. Ez a brutális kalkuláció semmi 
esetre sem üres intellektuális elvontság, 
a valóságban a történelem dönt ő  forduló-
pontjain mindig ilyen kiszámított kísérlet. 
történt. 

A forradalom etikája, ha ilyesmi létezik, 
az összhangot nem abszolút, hanem tör-
ténelmi mérce alapján értékeli. Amennyi-
ben az emberi fejl ődés követelményei a 
humanitásért szólnak, a felhasználandó 
mérce nem érvényteleníti ezeket az álta-
lános normákat. Teljesen mindegy, meny-
nyire igazolt racionálisan a forradalmi 
eszköz — a jövendő  generációk szabad-
ságának és boldogságának elérése céljából 
a fennálló jogok és szabadságok, valamint 
az életek megsértését igényelni — az er ő-
szaknak, az elnyomásnak léteznek olyan 
formái, melyeket semmilyen forradalmi 
helyzet sem igazolhat, mert éppenséggel 
a célt tagadják, acélt, melynek a forra -

dalom az eszköze. Ezek a formák az ön-
kényes erőszak, a gonoszság és a megkü-
lönböztetés nélküli terror. A történelmi 
kontinuumban viszont a forradalmak fel-
állítják saját morális és etikai kódexüket, 
és így az új általános normák és értékek 
eredőivé, forrásaivá válnak. Valóban a 
legtöbb ma általánosan elismert érték a 
forradalmakban keletkezett: így a tole-
rancia értéke az angol polgárháborúban, 
az elidegeníthetetlen emberi jogok értéke 
pedig az amerikai és a francia forrada-
lomban. Ez az eszme történelmi er ővé 
vált, elsődlegesen mint párthoz kötött 
eszme, mint a forradalmi mozgalom esz-
köze. A megvalósítás eredetileg er őszakot 
zárt magába; kés őbb az erőszak ellen irá-
nyult, tehát általános etikai érvényt nyert. 
Ily módon hajtják meg magukat a for-
radalmak az erkölcsi mérce el őtt. 

Az erőszakot mint olyat a történelmi 
forradalmak vezet ői sohasem tekintették 
forradalmi értéknek. George Sorel megpró-
bálta megszüntetni az er őszak és az érte-
lem közötti összegfüggést, hogy ezáltal 
megszabadítsa minden erkölcsi megfonto-
lástól az osztályharcot. Kísérletét azonban 
elvetették kortársai. Azzal, hogy az osz-
tályharc forradalmi erőszakát a hadmű-
veletek erőszakához hasonlította, aláásta 
azt a tisztán stratégiai számítást, misze-
rint a cél az ellenség totális legyőzése, az 
erőszak eszköze ezen cél érdekében — az 
eszköz viszonyulása a célhoz technikai 
volt. Sorel elméletében az er őszak védel-
me, függetlenül a jótól és a rossztól, el-
szigetelődött az idő  forradalmi valóságá-
tól. Tételei csak az ellenforradalomnak 
szolgáltak. Különben az erőszakot nem 
per se védték, hanem egy racionális el-
nyomás részeként; mint az ellenforradalmi 
tevékenység elfojtását, mint a megalapo-
zott jogokat és privilégiumokat, és ami 
az egész társadalmat érintette, mint anya-
gi és szellemi szükségleteket (takarékos-
sági lépések végrehajtása, racionalizálás, 
cenzúra). 

Az erőszakkal járó elnyomást ózon for-
radalmi célok érdekében gyakorolják, 
melyek nemcsak mint politikai, hanem 
mint morális értékek, erkölcsi imperati-
vusként adottak: több szabadság több 
embernek. Ilyen értelemben még a forra-
dalom céljai is általános érvényt igényel-
nek, és erkölcsi mérce, morális bírálat alá 
esnek. 

Itt eljutottunk minden etika problémá-
jához, a morális értékek utolsó, legfels đbb 
szentesítésének kérdéséhez. Egyszer űbben: 

Al  
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ki vagy mi határozza meg az erkölcsi 
normák érvényességét? A kérdés csak a 
nyugat szekularizálódása után válik akut-
tá, ez nem volt a középkor problémája, 
amikor az etika transzcendens szentsége 
eredményes volt. A hitetleneket „joggal" 
lehetett kipusztítani, az eretnekeket „jog-
gal" elégetni. Ez igazságos volt az ural-
kodó értékek értelmében, melyek ugyan-
csak transzcendens etikát képviseltek. De 
miből áll ma az erkölcsi értékek szank-
cionálása, hol a bizonyíték érvényessé-
gükről? (Igy tűnik, a szankcionálás ma 
főleg egy kényes és elasztikus tünetcso-
porton nyugszik: a származás, félelem, 
hasznosság és vallás összességén; elaszti-
kus, mert a tünetcsoport variálási lehe-
tőségei nagyok. Utalnék például a sze хúá-
lis erkölcsnek az utóbbi harminc évben 
véghezvitt messzemen ő  liberalizálására, 
vagy az erkölcsi értékek legtöbbjének fel-
függesztésére az úgynevezett kényszer-
állapotban. Az etikai normák szentesítése 
és érvényessége ezzel a társadalmi és po-
litikai viszonyok normaállapotára korlá-
tozódott. 

Ezen normaállapotban a forradalom ex 
definitione erkölcstelen, beleütközik a 
fennálló közösség törvényeibe; ez a tény 
megengedi, sőt megköveteli az életek sem-
mibevételét, a tulajdontól való megfosz-
tást, csalást, elnyomást, rombolást stb. De 
helytelen az ezen a definíción alapuló íté-
let. Az erkölcsi mércék az imperatív kö-
vetelés alapján transzcendálnak minden 
adott állapotot, de nem a metafizikai lé-
tezés irányába, hanem a történelmi folya-
matosság keretén belül, amelyben az 
adott állapot keletkezik: ez határoz meg 
minden adott állapotot, és ez minden 
adott állapotot megváltoztathat, vagy azt 
más állapotok felülmúlhatják. A történel-
mi folyamatosságban, amely ezen állapot 
helyét és feladatkörét meghatározza, a 
forradalom etikája történelmi számvetésre 
hivatkozik. Nyújthat-e a tervezett, új tár-
sadalom az eddigieknél jobb esélyeket a 
fejlődésre? A történelmi folytonosságban 
csak az adott állapot meghaladásának 
vagy meg nem haladásának lehet őségét 
lehet kiszámítani. A számítás mértékének 
kibővítése nem jelenti egyszerűen az el-
mélkedés elvont vákuumába jutást, ha-
nem a számítás meghaladását, oly módon, 
hogy mind a szellemi, mind az anyagi, 
tudományos és technikai ressourcumokat 
kiszámítják és a legracionálisabb eszkö-
zökkel felvázolják ezen ressourcumok 
hasznára. Ha egy ilyen vázlat lehetséges, 
úgy tárgyilagos kritériumokat szolgáltat-
hat a forradalmak történelmi szerepének 
elbírálásához a fejl ődés vagy a visszafej-
lődés és a humanitás növelése szempont-
jából. 

A történelmi folyamatra való vissza-
pillantás ideiglenes választ ad. Történel-
mileg az új idők nagy forradalmainak 
objektív tendenciája a társadalmi játék-
tér, a szabadság és a szükséglet-kielégítés 
szélesítése volt. Teljesen mindegy, meny-
nyire különbözik egymástól az angol és 
a francia forradalom társadalmi értelmezé-
se, abban egyeznek, hogy megindították a 
társadalmi vagyon újraelosztását, úgy, 
hogy az azelőtt elnyomott vagy elhanya-
golt osztályok lettek a haszon élvez ő i, 
gazdaságilag és (vagy) politikailag. Az ezt 
követő  reakció és restauráció periódusa 
ellenére, a forradalom eredménye és ob-
jektív funkciója a liberálisabb kormány 
berendezése, a társadalom és technika 
előrehaladása, fokozatos demokratizálása 
volt. „Objektív funkciót" mondtam, mert 
a forradalom ilyennemű  megítélése nyil-
vánvalóan ex post facto ítélet. A forra-
dalom vezetőjének és a tömegek szándé-
kának, ideológiájának teljesen más céljai 
és mótívumai is lehetnek. Objektív fel-
adatkörök alapján ezek a forradalmak az 
adott értelemben fejl ődést hoztak, mégpe-
dig az emberi szabadság terének bizo-
nyítható kiszélesítését; ezáltal, a nagy ál-
dozatok ellenére, erkölcsi igazságot vívtak 
ki, nem csupán politikai-történelmi iga-
zolást. 

Ha azonban ilyen etikai igazolás és an- 

nak kritériumai állandóan és szükségsze-
rűen csak post festum léteznék, úgy meg-
hagyják az irracionális választást: vagy 
minden forradalmat a priori elismerni, 
vagy elvetni. Meggondolandó, hogy míg 
a forradalom történelmi feladatköre csak 
post festum forog fenn, addig haladó vagy 
reakciós irányvétele egy józan, kiszámít-
ható esély biztonságával el őrelátható oly 
mértékben, mint ahogy a fejlődés törté-
nelmi _feltételei előreláthatóak. Például, 
bizonyítható volt — és el őzetesen fel is 
vázolták —, hogy az 1789-es francia for-
radalom az emberi szabadság feji ődésé-
nek történelmi számvetése értelmében 
jobb esélyeket nyújtana, mint az Ancien 
Régime. Ezzel szemben előrelátható lehe-
tett volna, hogy a fasiszta és a nemzeti-
szocialista rendszerek az ellenkez őjét te-
szik, vagyis szükségszerűen korlátozzák 
az emberi szabadság hatótávolságát. To-
vábbá (hiszem, hogy ez egy nagyon fon-
tos tétel), egy ilyen történelmi esély el ő -
zetes kimutatása mind racionálisabb a 
tudományos, technikai és anyagi ressour-
cumok növekvő  kiszámíthatóságával, a 
tudomány hatalmának fejlődésével. A sza-
badság tartalma és lehet őségei ma mind-
inkább az ember ellen őrzése alá kerül-
nek: mind fokozottabban kiszámíthatók. 
Ezzel az egyre javuló effektív ellenőrzés-
sel és kiszámíthatósággal er őszak és erő -
szak, áldozat és áldozat között mind ra-
cionálisabb lesz az embertelen megkü-
lönböztetés. Az egész történelem folya-
mán az egyén boldogsága, szabadsága és 
az élete is áldozat volt. Ha mi az ember 
életet per se minden feltétel mellett 
szentnek nézzük, akkor a megkülönböz-
tetés értelmetlen, és bele kell nyugod-
nunk, hogy a történelem per se amorális 
és unmorális, mert sohasem becsülte az 
élet szentségét. Tény viszont az, hogy kü-
lönbséget teszünk a legitim és nem legi-
tim áldozatok között. Ez a megkülönböz-
tetés történelmi, és ezzel a korlátozással 
az erkölcsi mércék az er őszakra is hasz-
nálhatók. 

Engedjék meg, hogy a problémát újra 
összefoglaljam és megfogalmazzam. A tör-
ténelem feletti érvényesség ű  abszolút er-
kölcs értelmében, a jövendő  szabadság és 
boldogság, a forradalom vagy ellenforra-
dalom érdekében gyakorolt elnyomásra, 
megkövetelt áldozatokra semmilyen igazo-
lás nincs. Történelmileg azonban megkü-
lönböztetés, döntés el őtt állunk. Az el-
nyomást és áldozatokat minden társada-
lom naponta megköveteli, és nem lehet 
— és ezt a lehet ő  legnyomatékosabban 
hangsúlyoznám —, nem lehet erkölcsösnek 
és etikusnak lenni egy önkényes, de cél-
szerű  végponton: a forradalom pontján. Ki 
tudja a fennálló társadalom által meg-
követelt áldozatot értékben meghatározni 
és összehasonlítani azzal, amelyet ennek 
a társadalomnak a megdöntése követel^ 
Tízezer áldozat erkölcsösebb, mint húsz-
ezer? A valóságban ilyen a történelem 
embertelen számítása, és ebben az ember-
telen összefüggésben játszódik le a tör-. 
ténelmi kalkuláció. Kiszámíthatók a ren-
delkezésre álló anyagi és szellemi eszkö-
zök, a produktív és a disztributív lehet ő-
ségek egy társadalomban, a kielégítetlen, 
életfontosságú szükségletek és a kielégí-
tett nem életfontosságú szükségletek mér-
téke. Értékmeghatározó és kiszámítható 
a munkaerő  mennyisége, nagysága és 
összlakosság. Ez az empirikus anyag az, 
amely a történelmi számvetés rendelke-
zésére áll. Ezen értékmeghatározó anyag 
alapján feltehető  egy kérdés: a legracio-
nálisabban vannak-e kihasználva a ren-
delkezésre álló eszközök és kapacitások 
a szükségletek optimális kielégítése szem-
pontjából, előnyben részesülnek-e a ke-
mény munka, nyomor és igazságtalanság 
minimuma mellett. Ha egy meghatározot' 
történelmi helyzet analízise negatív vá-
laszhoz áll közel, ha olyan körülmények 
vannak, melyek közt a technológiai racio-
nalitás, az általános jólétet definiáló meg-
torló politikai és társadalmi érdek által 
akadályozva van vagy teljesen elfojtódik. 
akkor az ilyen körülmények összeomlása, 

a szabadság kivívása, a rendelkezésre állé 
eszközök racionálisabb és emberibb fel-
használása érdekében, a fejl ődés esélyei 
növekednének. Ebből következik, hogy a 
magasabb fejlődés irányába haladó társa-
dalmi és politikai mozgalom a számítás 
értelmében történelmileg igazolható. Szó 
lehet. egy feltevésr ől, amely korrekcióra 
szorul, aszerint, hogy a mozgalom tény-
legesen milyen lefolyású, hogy kinyilvá-
nítja-e a lehetőségeket és új tényeket 
hoz-e létre, vagy más szóval aszerint, 
hogyan . őrzi meg vagy töri meg a forra-
dalom által felhasznált eszközök és az 
elérendelő  cél közötti kapcsolatot. 

Ez az, . utolsó kérdésemhez vezet: iga-
zolhat-e a forradalmi cél minden esz-
közt? Különbséget tudunk-e tenni a ra-
cionális és irracionális, szükséges és er ő -
szakos elnyomás között? Mikor nevezhet ő  
az elnyomás a mindenkori forradalom ér-
telmében racionálisnak? Ezen kérdés ke-
reteit röviden a bolsevista forradalommal 
szeretném megvilágítani. A bolsevista for-
radalom meghirdetett célja a szocializmus 
volt. Magába foglalta a termelési eszkö-
zök szocializálását és a proletárdiktatúrát 
mint előkészítő  lépést egy osztály nélküli 
társadalom felé. Abban a különleges tör-
ténelmi helyzetben, amelyben a bolsevista 
forradalmat véghezvitték, a szocializmus 
szükségelte — a fejlett nyugati kapitalista 
országok konkurrenciája miatt — az ipa-
rosítást, felfegyverzett hader ő  kiépítését 
és világviszonylatú propagandát. Meg 
tudjuk-e itt különböztetni a racionálist az 
irracionálistól, mérhetjük-e acélhoz és a 
magában hordozott elnyomáshoz? A for-
radalom értelmében racionális a meggyor-
sított iparosítás, a nem produktív gazda-
sági vezető  csoportok félreállítása, a mun-
kafegyelem megszigorítása lenne; az ál-
dozatok a szükségletek kielégítésében, az 
iparosítás első  lépcsőfokán, a nehézipar 
előnye érdekében és állampolgári szabad-
ság megvonása megkövetelhet ő , amíg eze-
ket a célokat a reakciós csoport szabo-
tálni kíséreli meg. De még a forradalom 
érdekében sem igazolhatók a moszkvai 
perek, a permanens terror, a gy űjtőtá-
borok és a párt diktatúrája a dolgozó osz-
tályok felett. Közelebbi vizsgálat teszi 
szükségessé a koegzisztencia világhelyze-
tének megvitatását, ez azonban itt nem 
lehetséges. Elvonatkoztattuk az ember 
személyét is a forradalom vezetésében —
az úgynevezett történelmi egyéniségeket. 

Szeretnék még egy megjegyzést tenni. 
Jellemző, hogy minél kiszámíthatóbb és 
ellenőrizhetőbb a modern ipari társada-
lom technikai gépezete, annál jobban 
függnek az emberi fejl ődés lehetőségei a 
vezetők intellektuális és morális kvalitá-
sától, valamint attól, hogy milyen mér-
tékben állnak készen és képesek nevelni 
az ellenőrzött lakosságot és megismertetni 
vele a humanizálás lehetőségeit, vagy még 
inkább szükségességét. Ma a fejlett ipari 
társadalom technikai apparátusa tekinté-
lyen alapul, és szolgálattételt, alárendelt-
séget igényel; másrészt, a gépi rendszer 
objektív mechanizmusa, és ebb ől követ-
kezően a gépezetet ellenőrző  személyek is 
alárendelést követelnek. A technika az 
ultramodern uralom hatalmas műszerévé 
válik — annál inkább, minél jobban be-
bizonyítja teljesít őképességét —, az ural-
kodás politikáját szolgálja. 

Végül, a forradalom etikai problémáját 
az eszköz és a cél viszonya képviseli. A 
cél csak akkor igazolja az eszközt, ha bi-
zonyíthatóan növeli a szabadságot. Ez a 
legitim cél igényli az olyan viszonyok 
megteremtését, amelyek megkönnyíteném 
és elősegítenék megvalósítását. Ezen vi-
szonyok létrehozása áldozatokat igazolhat, 
mint ahogyan az egész történelem folya-
mán áldozatokat igazolt. Acél és eszköz 
közötti viszony dialektikus. A cél elérése 
érdekében represszív eszközökhöz kell 
folyamodni. Az áldozatok akkor is er ő -
szakot feltételeznek — az er őszak nélkül: 
társadalom egy kiharcolandó történelm 
lépcsőfok lehetősége marad. 

APRó Zoltán fordítása 4  
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zelmek, az „ibolyaszínű" költői divat, a 
gyökértelen sóhajtozás uralkodott és fer-
tőzött rendületlenül, olyannyira, hogy 
amikor pl. Domonkos István Rátka c. 
verse egyes irodalmi „felel őseink" kezébe 
jutott, tanácstalanul egyik professzorunk-
hoz fordultak vele, mert egyszerűen nem 
tudták megközelíteni. 

Egészen természetes hát, hogy Ladik 
Katalin, miután bekapcsolódott a Sympo-
sion vérkeringésébe, hasonló feladatra 
vállalkozott, akár e mozgalom kiemelke-
dő  költői: hozzá akart járulni a vajdasági 
költészet megváltásához. Csakhogy Tolnai 
vagy Domonkos első  ilyen irányú roha-
mai merőben más előjelűek és tartalmú-
ak, mint Ladik szózuhatagai, vad képor-
giákban csúcsosodó, túlfeszített sorai. Míg 
Tolnaiék szinte lépésről lépésre hódítanak 
meg maguknak s általában irodalmunk-
nak egy-egy kiugrót, talpalatnyi földet, 
átgondolt, megalapozott s aszó nemesebb 
értelmében számító húzásokkal, addig La-
dik Katalin a természet vadvirágaként 
bukkan föl: önkontroll nélkül ír, s f őcélja 
az, hogy a rothadás, az émelygés, a feké-
lyesség, az undor képzeteinek versbe 
ágyazásával nyelvét öltse a vérz ő  ősz, ál-
modozó akácosok, megbocsátó szeretet stb. 
„költőire". Ezért nem tudok egyetérteni 
Bányai János recenziójának (Ezüstbiciklin 
a szürrealizmustól a húsdarálóig, Híd, 
1969, 11-12.) azzal a kitételével, hogy 
költőnk „A szürrealizmusból indult ki. . ." 
Aligha hihető, hogy Ladikot akkortájt 
foglalkoztatták volna a szürrealizmus h ős-
korának jellegzetes fogalmai és kifejezé-
sei, mint amilyenek pl, az „ihlet mecha-
nizmusa", a „lélektani cenzúra kikapcso-
lása", a „tiszta kép" vagy a „szürrealista 
kísérlet központi tengelye: az önműködő  
írás" stb. A szürrealisták — paradox mó-
don —kiáltványokkal, vitacikkekkel, el-
méleti fejtegetésekkel párhuzamosan je-
lentetik meg műveiket. Lényegében tehát 
definiálták alkotói módszerüket, s ha egy-
mástól messze eső  fogalmak társításával 
csalogatták is elő  meghökkentő  képeiket, 
mégicsak a tudatosság volt irányadójuk. 
Ladiknál fordított a helyzet: alaposabb 
meggondolás, a miért és hogyan tisztázása 
nélkül vág neki a szavak rengetegének, 
úgyhogy zsengéit (mint amilyen pl. a Tor, 
az Androgun, a kötetbe nem került Rút 
kis virágaim, vagy hosszú verse az Еj f éli 
rondó) voltaképp a naivitás formálta, 
méghozzá igencsak felemássá. 

A fiatalosan „zabolátlan" képzelet a so-
rok közti kohézió megsemmisítésére törek-
szik, így föl-fölvillantja a szürrealista 
vers tiszta megvalósulásának lehet őségét, 
ám valószínűleg akkori irodalmi állapo-
taink és az uralkodó ízlés kényszerének 
engedve, a költőnő  ismételten konkrét és 
érthető  „mondandók" kátyújában köt ki. 
Találóan állapítja meg Bányai: „A korai 
verseknek ezekben a túlbuzgó és ,csinált' 
soraiban a még le nem tisztult, költ őileg 
meg nem erősített, költői élménnyé nem 
minősült fogalmak: félelem, remény, múlt, 
stb. dominálnak, aszó inflációjának jeleit 
mutatva." De tovább is mehetünk, hisz 
ma már nyilvánvaló, hogy e versek ijesz-
tően hasonlítanak a darvadozó „szürete-
lők" dalaihoz. Az érdekesség kedvéért 
nézzük, hogyan is fest, ha e két eredetileg 
egymást kizárónak vélt költészet tartó-
pilléreit egybevetjük. „Percek átkos öt-
vözetei", hirdeti Ladik egyik гégi verse 
ma is, s a múltból visszafelel neki egy 
elfeledett, „más" hang: „gyanakvás undok 
piócái", s tovább: „kárhozottak tarka rém-
kacaja" (echo: rab idők eszelős rettenete"), 
„vacogó kísértések téboly-kórusa" (echó: 
„véres percek viadala"), „várakozás szik-
kadt koszorúja" (echó: „kényelem süp-
pesztő  pora") stb. stb. 

Komor viharfelhők gyülekeznek tehát 
e versek tájai fölött, az es őt azonban hiá-
ba várod: mindvégig szárazon villámlik. 
s ha először még volt is frissesége, ne-
tékában megmutatkoznak a versépítés 
egyéb fogyatékosságai is. 

Az induló Ladik megszeret bizonyos 
szavakat, s szinte gyermeki telhetetlenség- 

gel játszadozik velük, mindaddig, míg tel-
jesen el nem nyüvi őket. Ilyen pl. a ter-
pesz. Két versben négyszer is használja 
(a tárgyak terpesze, a düh terpesze, az ég-
bolt terpesze, terhes szárkúpok terpesze), 
aminek következtében hitelét veszti aszó, 
s ha először még volt is frissesége, ne-
gyedszer már egészen biztosan fogvacogva 
vállalta csak a rá er őszakolt szerepet. 

Jelzős szerkezeteiben is kimutathatók 
az önfeledt játszadozás nyomai. Nemcsak 
hogy „erős" jelzőket használ, hanem szí-
vesen ismétli is őket. Nála az agyvel ő, a 
nyelv és a kagylók egyként cirmosak, a 
csokor, az ígéret és az emlékrajok hűsek, 
a fogak, a karok és a szárnyak habzók, a 
porcogók, a koszorú, a gégecs ő  szikkadt, 
a falat, a partok, a szemgödrök, az ősnö-
vények, a virágok zsírosak, a hold, a 
comb, a mélységek zsibbadtak stb. 
A -nak, -nek rag részeshatározói fog-

lalkoztatásában is korlátlan lehetőségeket 
érez. E versekben valósággal hemzsegnek 
az efféle konstrukciók: „Zuborgó förgete-
gét közelgő  lakománknak", „mosolya a tö-
viseknek", „sikolyát feltört ugaroknak". 
Az Éjféli rondóban pl. kilencszer él e for-
dulattal, ami zakatolást, csörömpölést visz 
az amúgy is túlterhelt sorokba. 

Első, „léttúltengéses" verseiben tehát 
lépten-nyomon sablonos nyelvi eszközöket 
fedezhetünk fel, ezek variálását, sőt so-
rozatgyártását is, mindenekel őtt annak a 
jeleként, hogy a költőnő  — tapasztalatlan-
ságban — a nagy vers fogalmát azonosít-
ja a nagy és meghökkentő  szavak haszná-
latával. Undorérzése, szorongatottsága, me-
nekülésvágya valós ugyan, ezt fölösleges 
volna kétségbe vonni, de mivel gyökér-
zetét nem kutatja, csakis általánosan, 
meghatározatlanul vetítheti elénk gyötrel-
meit, s épp ezért csakhamar a modoros-
ság csapdájába esik. Minél tovább és ki-
tartóbban gyúrja, gyömködi ugyanis a 
„szavak csúszós kóchalmazát", annál in-
kább a semmi felé halad („foltozni kéne 
nagyon a szavakat"), hisz az életre keltett 
változatok egymásra törnek, egymás vérét 
csapolják. 
Persze az elfecsérelt szavak sivatagá-

ban rá-rábukkanni azért egy-egy oázisra 
Már az Androgynban megborzadsz egy 
pillanatra: „a félelem csontokon legel". 
Noha e kép Vörösmarty nagy megszemé-
lyesítéseinek emlékét idézi, s árván „csá-
pok" nélkül bukkan föl, idegeiddel érzed, 
hogy csakis költő  teremthette meg. Aztán 
hosszú versének rondójában felszínre 
evickél ez a két sor is: „szeretem a ha-
risnyámat / csordultig felh őkkel". A vas-
kalap-horpasztónak szánt, „ őrülettel" ka-
cérkodó képlávázás kellős közepén nem-
csak egyszerűségében, hanem hangulatá-
ban, „tartalmában" is telitalálat ez a ki-
jelentő  mondat. A harisnyának és a fel-
hőknek ezzel a cicomátlan egybekapcso-
lásával kitágul a verstér, s az embert ha-
talmába keríti valami egészen pontosan  

ki sem fejezhető  jóérzés: íme, a költ ő , 
aki egy tévesen választott istenség oltá-
rán áldozva, oldalakon át mellébeszélt, 
végre meglelte hazáját, a maga képletét, 
amely öntörvényűen létezhet immár. E 
varázslattal teljes mondatban mutatkozik 
meg először hitelesen Ladik akkori köz-
érzetének lényege. A földi valóság elle-
nében felhőkkel barátkozik (milyen szép 
megszólaltatása ez már az átélt magány-
nak!), maga köré gy űjti őket: lebeg, egy 
velük. Kérdései azonban nincsenek távoli 
barátaihoz (kamaszos proféciájának egy 
pillanatra sem hihetünk: „ ... s mert dü-
börgő  halálom lesz, borzolják kemény 
idegeiket a sínek ..."), hiszen a versek-
ben hangoztatott rothadás és irtózat elle-
nére ez a fiatal lány majd kicsattan az 
egészségtől, hatalmasak az erőtartalékai: 
még parancsolni tud a természetnek, ked-
vére alakítja. A nincs tovább, a „szomo-
rú, vizes sík" képzete mindig végül alakul 
ki, a valóság állhatatos kérdezgetése után. 
Akkorra megkérgesedik a képzelet, nem 
képes többé spontán csodatevésre, rab, s 
a tárgyak mind ellenségei. 

Ladik Katalin a hatvanas évek elején 
egészen egyértelműen az innenső  parton 
állt. 
Tisztultabb verseket hozó „kijózanodá-

sa” gyors volt, szinte átmenet nélküli, 
mintha rádöbbent volna: csakugyan, „mi 
értelme annak / hogy egy / méhkiгályn8 
bele / szeressen egy / bikába" (Don Mar-
quis), azaz, hogy arányérzéke alaposan és 
rútul megcsalta. „Hódító díszeit" sietve 
elhányja hát (ezúttal még csak a versbéli-
eket), s leleményesen közelít a szürrealis-
ta verseszmény felé. Els ő  korszakának 
legszebb, mert „legsemmitmondóbb" ver-
seit írja le ekkor a „delíriumok albumá-
ba" (41° C, Leucocyta 36 000). Nézzük az 
elsőt: 

a kanalak röpte habos 
almával kitöltve 
cirmos nyelv a tenyeremen 
a fogak benne elszenderültek 
hajfürt bugyborékol 
egy arc 
körmömön elcsorog 
híg nyelét 
hogy ne lásd 
elteszem 
nekem minden kés szőke 

A költemény korántsem teljes érték ű . 
Néhányszori olvasás után világosan kiraj-
zolódik benne az a törésvonal, amely két 
értékben és színezetben egymástól elütő  
részre tagolja a sorokat. Az els ő  (a „kör-
mömön elcsorog"-ig tartó) a jobb, hiszen 
álom-technikás képeiben új „valóság" 
születik (a cím, a 41° C ne tévesszen meg 
senkit, nem az az érdekes, hogy a vers 
egy lázálom mása-e vagy sem), úgy is 
mondhatnám, hogy a csend egy lehetsé-
ges „anyagiasult" formája. 

Noha a logika fegyvertárával itt nem 
sokra mehetünk, kíséreljük meg mégis 
nyomon követni a vers alakulását: meg-
érdemli. „A kanalak röpté"-ben még a 
külvilág dinamizmusa, nyüzsgése üzen, de 
azonnal követi az els ő  fékező  mozzanat: 
„habos almával kitöltve". A mozgás te-
hát „telít ődik", s lassulva befelé, a lélek 
felé tart. A következ őkben még inkább 
elpilled, majd a „hajfürt bugyborékol"-
ban teljes szépségében felizzik a csend. 
A hangutánzó bugyborékol és a hajfürt 
társításával különös folyamat indul el. A 
haj nem szólal meg, nem szólalhat meg, 
hiszen legnagyobb csendünknek cimborá-
ja, úgyhogy végül is az ige idomul hozzá: 
hangtalan, „negatív" bugyborékolássá vá-
lik — minden valós csendnél másabbat 
hozva létre. Az ezt követ ő  kép csak fo-
kozza a hatást. Ismeretlen, vonások nél-
küli arcél olvad át a semmibe, de meg-
határozatlansága egyáltalán nem zavar: 
a fölidézett léten túli némaságban már 
nem egy arcról van szó, sokkal inkább 
az egyetlenről, a mindegyik után megma-
radtról, az őrzendőről. 
A verset nem lenne szabad tovább fe-

szíteni! 
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Ladik mégis folytatja , s így cseppet 
sem meglepő  eredményre jut: a vers 
egyensúlyát veszti, majd néhány téveteg 
mozdulat után visszabukdácsol közénk, 
kristályos fehérsége elhomályosul, s a 
„nekem minden kés szóké "-re már csak 
legyinteni tudunk : ugyan kérem, kit ér-
dekel. 
E vers kapcsán ugyanakkor egészen 

élesen merül föl a kérdés , hogy a tudat-
alattiban való kalandozás felszínre dob-
hat-e tartós, id őálló értékeket . Ritkán, 
véletlenszerűen igen , de ha valaki ezen 
az úton akar haladni , és csak ezen, akkor 
alapvető  szegénységről tesz bizonyságot: 
vagy azért menekül a sznob-hizlaló per-
metizmusba , mert nem tudja önmaga 
„szolgálatába" állítani a nyelvet, követ-
kezésképp képtelen egy-egy költemény 
számtalan variációján végigverg ődni ad-
dig a változatig , amely már mind zenei-
ségében , mind képeiben a tökéletesség, a 
2 X 2 =4 bizonyosságával hathat, vagy 
pedig azért , hogy mindenáron különböz-
hessék, s ily módon hívja fel magára a 
figyelmet . Természetesen a különbözés 
vágya még nem vall sarlatánra, s őt a 
„szeretném magam megmutatni " nógatásá-
ra minden jelentős , újat hozó költőben 
ott munkál . Ignotus írja egy helyütt, hogy 
ami „ . . . ma már szótári betűjével jelen-
ti azt , amit jelent , ahhoz tegnap a mon-
dójának még tótágast kellett állnia, nyel-
vével kellett csettentenie , tömjént kellett 
égetnie, fehérbe kellett öltöznie , s csen-
getnie kellett hozzá, utánoznia kellett az 
öregapám feje tartását s a pincehelyi kon-
dás hajnali tutulását , hogy valahogy meg-
sejtesse velem , mire gondol voltakép-
pen". Ez kétségtelenül így igaz; a baj 
ott kezdődik, amikor egy-egy költő  csu-
pán azért tutul , csenget , és éget tömjént, 
hogy produkálhassa magát, meglepjen, el-
ámítson , bűvészkedjék. 
S lehet-e kövérebb televényt elképtiel-

ni a lesipuskás költőiségnek , mint ami-
lyen épp a szürrealizmus ? Aligha. Mivel 
a szürrealista minden eszközt felhasznál, 
hogy „megszabaduljon az öntudattól, és 
következésképp a világban való beágya-
zódástól" (Sartre), a szóvegyités és -kira-
kósdi bvrodalmában találja magát, ahol a 
feltáruló kombinációs lehet őségek káprá-
zatában a teljes szabadság ígéretét látja, 
noha valójában labirintusba tévedt: ön-
szántából fosztja meg verseit a minden-
kori jó versek egyik dimenziójától. 

„A kérdés az: a költő  áldozatává lesz-e 
alakuló zűrzavaros korának , vagy konst-
ruktív egyénisége ellent tud -e mondani 
á múlt retrográd er őinek , a sodró vélet-
lenszerűségeknek" — valljuk Kassákkal, 
s Ladik Katalin „tiszta szürrealizmusát 
is ezért nem tudjuk igazán jó költészet-
ként elfogadni. „Sodortatásának" apró 
gyöngyszigeteit megbámuljuk ugyan, 
amúgy menet közben , de megállnunk elđt-
tük nincs miért . A költőnđ  konstruktív 
egyénisége még mindig az igazak álmát 
alussza. 

A mondottak ellenére , részben már az 
eddigiek során is tapasztalhattuk, Ladik 
ki tud törni önn đn köreiből . viszonylag 
gyorsan le tud számolni egy-egy korsza-
kával , s alkalmasint épp ezzel a vele szü-
letett „energiássággal" tereli ismételten 
költői műhelyére a figyelmet. 

1963-ban, tehát amikor imént említett 
két versét is írja , költészetében újabb vál-
tozás jelei sejlenek föl , amelyek egyben 
előrevetik első  súlyosabb krízisének ár-
nyékát is. 

A szürrealista tiszta vers nem hozott 
neki megnyugvást : elbizonytalanodott, ha-
tások alá került (a Daphné mozgása, 16-
legzése , olajos óborok zamatát idéz đ  ün-
nepi ritmusa pl. egészen kézzelfoghatóan 
Domonkos Nature mortéjának hangulatát 
asszociáltatja !), s megbolygatottságában 
akarva-akaratlan fontolóra kellett ven-
nie a „merre tovább ?" kérdését, mint 
ahogy a megtett út eredményeinek és ku-
darcainak a számba vételét sem odázhatta 
el. A „fürtös -kesernyés" sziklák tövében, 
ahova „végül" (?!) megérkezett , unja már 
a „halál ékszereit ", a múlt , vagy talán in- 

kább a kezdeti hit és remények visszavá-
gyásának a futamait játssza el, szordinó-
sabb hangon, „csendes", plasztikus álom-
képekben , az én és a recept , az én és a 
szürrealista versszerkesztés sokkal sze-
rencsésebb , gazdagabb ötvözeteként im-
már. Költészete dúlt vidékein elömlik né-
hány pillanatra a szomorúságnak egy sa-
játosan hűvös fénye (Molunati elégia), va-
lahogy úgy, mint amikor sötét éjjeleken 
váratlanul előbukkan a hold , s végigoson 
a kertek alján . Igen , a Harminc év után 
holdjának sugárzása ez, mely „Elcsönde-
sült nagy, tornyos fellegen, / És néz alá 
a méla éjszakán , / Bánatosan , de szenve-
délytelen ..." 

A szenvedélytelen bánat mindig a múlt-
ba fordul , ott kutatja az elvesztett érte-
lem értékes gyökereit , hajtásait , hogy be-
népesülhessen velük a jelen , s a lélek csi-
tító, zsongító egyensúly -állapotba jusson. 
Természetesen ez az er őfeszítés szükség-
szerűen azzal jár, hogy a költőnek ki kell 
lépnie önmagából , s mintegy madártávlat-
ból szemlélni azt. Ez az a szituáció , amikor 
pillanatnyilag lezárulnak előtte a jövő  
Utjai, s így nem kell húrként feszü б  ide-
gekkel a környezet reagálására ügyelnie, 
nem kell versenyben lennie : egyszóval 
nyugodtan figyelheti magát, elernyedhet 
kissé. Különösen akkor , ha válságát kör-
nyezetváltozás kíséri, a megszokott, min-
dennapi pálya elhagyása , mint Ladik Ka-
talin esetében is, aki a tengerpart dimen-
zióiban bizonnyal könnyebben írta meg 
еlégiáját , mint tette volna itthon. 

Egyes szám második személyben indít-
ja a verset , önmagától való „eltávolodá-
sa" első  jeleként , s ha ez még belema-
gyarázásnak tűnhet is, a sorakozó képek 
sugallata már egészen egyértelmű : a fö-
venyen heverésző  Ladik Katalin a sta-
tikus, a múltból érkezett , a sebesült, a 
másik pedig , a kezében tollat tartó a 
percipiáló: 

Ím a fürtös-kesernyés 
sziklákhoz érkeztél végül 
szederszem ű  állatként apró magad 
hol a kutyák virágként 
fölötted átrohannak 
fekszel s a bimbók mind felvonítanak. 

Nagyszerű  képek a versszak végén! „Te" 
fekszel nyugodtan , de „én", aki talán egy 
teraszról leslek , tudom , hogy nem virágok 
vesznek már körül , hanem a félelem 
kutyái , s a bimbók is csak neked bim-
bók, bennem már vonító , mihaszna tár-
gyak. A tágas mediterrán ég alatt ön-
magát valós méretekben látó költ ő  bor-
zong a kezdő  sorokban , s a továbbiak 
során még inkább fokozza, árnyalja e 
hangulatot : rádöbben , hogy „lecsüng egy 
évszak homlokodon ", s hogy a fér-
gek hószín ívvel már megelđztek ..." A 
„szárnyas idő" sürgető  áramai járják át 
tehát a verset, s nem véletlen , hogy a vé-
ge felé , amikor már egyes szám els ő  sze-
mélyben szól , fölhangzik ez a jellemz ő , 
radnótias sor is: „Ha lehetne még" 
mintegy azt sejtetve , hogy már ő  maga 
sem hisz homokban fekvő  mása feltá-
madásában. 

Aztán az Еnek minden napra című  ver-
sében még konkrétabban ad hírt válságá-
ról. „Azt hiszem , fává sötétülök", jöven-
döli , s csakugyan , versei közt hiába keres-
sük a következő  év termését , még csak 
nyomára sem bukkanunk. 

Síri csönd. 
1965-ben azonban már újra él : hangos 

dobszóval , ficánkolón , kurjongatva vonul 
be költészetünk színpadára , s látszólag, 
de csakis látszólag , egészen másfajta ver-
seket kezd írogatni. 

Mint ahogy a szürrealizmus hőskorának 
kísérletezői , végsőkig hajszolt álom-rajon-
gásuk eredményeképp , eljutottak a csoda-
várásnak , a primitív népek lelkületének 
istenítésééig , a különféle hiedelmek és ba-
bonák magasztalásáig , éppúgy megtette 
ezt az utat Ladik Katalin is. „Új" korsza-
kának első  versével , a Sámándobbal fe-
jest ugrunk e világba : áldozati füst lengi 
be a révületben lüktető  sorokat, s meg- 
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képlik előttünk gyermekkorunk nagy cso-
datevője: a táltos is. A határozottan kel-
lemes szertartás közben a következőket 
figyelhetjük meg: a töretlen ritmus telje-
sen kimarta a töltelékszavakat a versb ől, 
lépten-nyomon rímek bukkannak fel, 
mondókák fordulatai („dobszerda, dob-
szerda”, „réz rajta karika", forduljon ki 
rajta"), annak a tüneteként, hogy a köl-
tőnđ  kötöttebb formák felé van indulóban. 
A vers zeneisége foglalkoztatja, képeinek 
megzabolázása, s nem véletlen,, hogy csak-
hamar a népdaloknál köt ki. 

Az igazság kedvéért azonban hadd em-
lítsük meg, hogy e törekvése nem előz-
mények nélkül való. Már „hosszú versé-
nek" rondójában olyan parádés, mindent 
megmozgató szó-táncot tudott produkálni, 
akkor még ösztönösen, hogy 65-ös kísér-
leteit akár folytatásként is felfoghatjuk. 

„Révületes" versi közül bizonyára az 
О lomöntésre figyelt fel a „nagyközönség", 
hiszen maga a költ őnő  is azt kedveli iga-
zán. Pedig gyatrácska vers ám az az ólom-
öntés, egészében véve mindannak karika-
túrája, ami Ladik verseiben költészetet 
sejtet... Valószínűleg azért szeretném mi-
nél mélyebben látni „szilveszteri játék"-át, 
mert meglapul benne négy kivételesen 
szép sor is, de nem engedi szóhoz jutni 
őket a nagyra nőttetett, ragacsos masszájú 
körítés. 

süsd le szemed jön az ár 
kacsóimban tüskevár 
gyertyáim most nyerítettek 
megszülték a harmatot 

— írja, s nem lehet nem odafigyelni. A 
4 F 3 szótagra tagolódó sorok ütemeib đl 
tiszta népdal-képlet bontakozik ki, konk-
rét váz, amelyen belül azonban gátakat 
sodrón, zuborogva, tajtékozva keringenek 
a szavak. Minden pillanatban szerterö-
pülnének, de a szerencsésen megválasztott 
képlet elég erős őrzőjük tud lenni. Az 
eredmény: a mozgás egyensúlya. Akárha 
hegyipatakot szemlélnél: mulandóság és 
állandóság egyszerre üzen játékos futa-
maiban. 

Persze fölmerülhet a kérdés: rendben 
van, ilyen erők, olyan erđk, egyensúly, 
mozgás, miegymás, de mi az értelme e 
négy sornak? Semmi, az égvilágon semmi 
— szerencsére! Az els ő  sort még gondol-
kodva, a grammatika szigorú szabályai 
szerint, logikus folytatást várva szívja fel 
tudatunk, de kés őbb már csak érzékeink 
éberek: mert valóban ár jött, mely nem 
szorul az értelem mankóira. „ Én becsü-
löm a filozófiát, de versben nincs helye, 
a vers érzékelés legyen, ne utalás" —
mondta egyszer József Attila Németh An-
dornak, s bár kitétele nagyon is vitatha-
tó, kétségtelen, hogy ha egy vers csak-
ugyan érzékelés tud lenni, akkor teljes 
is, életképes, maradandó. 

Az iménti részlet mellett az alomöntés-
ben felcsillagszórózik ugyan még néhány 
sor, kép, egészében azonban csakis zene-
kísérettel fogadható el a vers, „hajam fo-
natékjának" állhatatos . nyiszálása, gége-
ütögetés, nyögdécselés és misztikus moz-
dulatok kíséretében, vagyis: nem költé-
szet, hanem egy színpadra kívánkozó 
„magánszám" rikító kulisszája. 

Mint jeleztük, a Sámándob és az alom-
öntés írásakor Ladik a népdal felé ha-
lad, spontánul, frissen, de miután megér-
kezik, azaz rájön, hogy a népdal-formák-
kal csakugyan kezdeni lehet valamit, nem 
tudja többé föltölteni őket. Az 1Ј67-beli 
Népdal már erről tanúskodik: „előregyár-
tott" elemekre épül, amelyeket a szerz ő , 
„ihletének" megfelelően, bizarrá ficamít, 
kötőanyagukat felhígítja, de csak módjá-
val, félerővel, rutinosan, úgyhogy a vers 
végső  soron ál-népdalként hat. Hiányzik 
belőle a „formának" és a „tartalomnak" 
az a nagyfokú ellentéte, disszonanciája, 
amely a költőnđ  zaklatott lelki világát 
autentikusan érzékeltethetné. 

Hadd szóljunk néhány szót a Menyegz ő-
ről is. Arva vers ez a kötetben, egyik ol-
dalról a Népdal szorongatja, a másikról 
meg az archaizálgató Zsoltár szódzsungele  

próbálja elnyelni, persze hasztalan. Fi-
gyeljük meg első  versszakát: 

Fiam edd meg a levest hallod zörgetnek 
Köpenyes motorkerékpárosok arcukba az 

[éj ki-be vándorol 
Fiam zörgetnek éjablak fiam éjdeszka 

[sürgetnek 
Ébred a kakasunk nyerít az asztalunk 
Csütörtökre elvisznek. 

Kár, hogy ez a balladás hangvétel ű, 
expreszsionista beütésektől sem mentes 
vers, mely nem egy mozzanatában Szir-
mai Károly nagy vízióit idézi meg (gon-
doljunk csak Az éjszakák motorosai vagy 
a Holtak szigete című  novellára), „elődök" 
és „utódok" nélkül maradt. Kár, mert va-
lószínűleg épp ezen a területen tudott vol-
na Ladik igazán nagyot alkotni. Míg a 
kötött formákkal, mint láthattuk, csak rit-
kán, szinte véletlenszerűen boldogul, ezek 
lényegében nem is férnek meg határokat 
nem ismerő  alkatával, addig a „témához" 
kötődő  mondandók mégis fegyelmezik va-
lamiképp, eltiltják a szópazarlástól, anél-
kül azonban, hogy jellegzetes képalkotása 
csorbát szenvedne. 

A kötet utolsó ciklusának mindhárom 
darabja (Ufo party, Drága ügyvéd úr reg- 
gelež, Az Ibrisz csillagvizsgáló mester el-
len elkövetett merényletr ől) a költőnő  vi= 
láglátásában bekövetkezett, ki tudja ha-
nyadik, változásról tudósít. Szövegei fó-
kuszában (versekr ől itt már nem beszél-
hetünk) a világ kerül, „vascsőrű  rigók"-tól 
ellepett századunk, s hangja egyszerre 
reszelőssé válik, cinikussá kissé, kajánko-
dóvá. Egészen új mozzanat ez Ladiknál, 
s joggal várja az ember, hogy végre ta-
lán „kibeszéli" magát. Sajnos, ezúttal is 
a produkálás kerül nála előtérbe. 

Az Ufo party két fontos tartópillérre 
épül. Az egyik a következő : 

ÉLJEN MÁJUS ELSEJE! STB. 
tömegggggggyilkolááááás 
gyermekkorom óta háááború 

a másik pedig: 

megb ő  megbüntettek 
[aaaAAAAAARAAaaaabus ügyében 

A verzállal szedett jelszót (s a kiíratlan 
többit is!) megcsúfolja, halálra sebzi a „tö-
meggyilkolás", a véget nem érő  háború. 
Ebben a néhány tömény sorban minden 
pátoszos nagy hit abszurditása, naivitása 
és értelmetlénsége benne van. S miként 
második idézetünk sugallja, a költ őnő  hiá-
ba menekül az önmagát zabáló világ el ől, 
környezete a magánéletébe is beletúr, még 
ezt az egyetlen reménykeltő  szigetet is fel-
perzseli. Mindez funkciót ad a neo-dadais-
ta „jelenetnek", megindokolja huzamos 
fecsegését, de mint mindig, most is fel-
merül a mértéktartás kérdése, hisz a világ 
határtalan ostobasága nem jelenti egyben 
azt, hogy egy-egy szöveg határait is el 
szabad mosni. Márpedig az Ufóban épp 
erről van szó. Lehetne tízszer ilyen hisz-
szú, de fele ekkora is, akkor sem változna 
meg lényegében. 

A Drága ügyvéd úr reggeleiben is ha-
sonló hibákat ejt. Szavait „téglalapokba" 
gyömöszöli (ezeket, tetszés szerint, új for-
mával való kísérletezésnek vehetjük, de 
szimbolikus értelmet is adhatunk nekik: 
ti. hogy életünk erős vonalakkal határolt 
börtönét jelképezi), s végül megadja hoz-
zájuk a kulcsot is: „vagyunk még néhá-
nyan fehér négerek, megoldatlanul heve-
rünk. macedóniában. denverben. az  állat-
kertben." Tehát: egy fehér néger lázadása 
tíz téglalapnyi blablában. Lázadásnak ta-
lán elég, költészetnek mindenképp kevés! 

Mindkettőnél teljesebb, sokrétűbb az 
Ibrisz... A feje felett dögkeselyűként ke-
ringő  repülők motorzaja mintha csak egy-
féle végső  számadás szükségességére fi-
gyelmeztetné: miközben ki-kihagyó léleg-
zettel az „óriási Húsdaráló" közeledtére 
ügyel, ismét szembe kell néznie önmagá- 
val. Teljes lényét kell sugároztatnia, s ily 
módon a fegyverekr ől szóló „tudományos  

beszámoló" spektrumában úgyszólván min-
den színe, árnyalata, rövidzárlata együtt 
van költészetének. 

Este mikor a város repül őgépekkel teli 
Nekem jó nekem jó szemüveget teszek 
Cipőmben lepkék s tehenek 
Nyugodt vagyok egy kicsit 

Ezzel a helyzetképpel indul, s már a har-
madik sorban megteremti átmeneti nyu-
galmat hozó, sajátos szürrealista képét 
(elődjéгбl már szóltunk a korábbiakban: 
„szeretem a harisnyámat / csordultig fel-
hőkkel"). Világos, hogy a jelen nyomorú-
ságát immár intenzíven átélő  Ladik nem 
marad meg ennél a nyáresti „idillnél", 
nem szélesíti a képet, hanem földünk felé 
fordul, „Mely szült engem e rothadt he-
lyen". Maga a beszámoló azonban kaoti-
kus, zavaros, sem az érzékelés, sem az ér-
telem számára nem mond fontosat. „Majd-
hogynem azt mondanám, hogy minden 
költészetet káosznak kell átitatnia" —
mondja Novalis, de megállapításával a be-
számoló kapcsán mit sem kezdhetünk. 
Vagy leborulunk a nagy összevisszaság 
előtt, s tücsköt-bogarat belemagyarázva, 
költészetté nyilvánítjuk, vagy pedig kön-
törfalazás nélkül leszögezzük, hogy itt a 
„szervezetlen", pontosabban a költ őietlen 
káosz könyökölt ki magának központi he-
lyet. Én azt hiszem, hogy ez utóbbiról van 
szó. 
Szerencsére Ibrisz mester laboratóriu-

mából vissza tud kanyarodni az én — vi-
lág relációjára: 

Lehet hogy csalódott vagyok. Mi marad 
[utánam? 

Szelídített tejesüvegek. Hegedülő  papagá- 
jok. 

Lelkemet elviszi a Négyszögletes. 
Csak borzongjak szüntelen — ez volt éle- 

tem 
Viselkedj rendesen szívem. 

Költészetének leglágyabb hangjai ezek, 
nincs bennük kierőszakolt feszülés, s a 
szavak is mindennapi kopott ruhájukban 
vonulnak fel, ám mégis rendkívül fonto-
sak: álarctalan vallomástevők. A Molunati 
elégia óta nem voltak hasonló őszinte per-
cei. Szüntelenül a külvilágnak dolgozott, 
hars színeket kevert ki palettáján, több-
ször-többször a megbotránkoztatás szán-
dékával, s mindvégig arra ügyelt legin-
kább, hogy jaj, csak Ladik Katáról ne 
kelljen szólnia, a didergőről, aki „gettónk-
ból" (a Telepről) indult a világ meghódí-
tására, talán még a többségünkben ott 
szunnyadó kisebbrendűségi tudatnál is 
acsarkodóbb, követel őzőbb komplexusok-
kal. A felhők fölött héjázó akarások és a 
lehúzó sors, a semmibe veszett korai évek 
tusakodásának, élethalálharcának a gyü-
mölcse majd mindegyik költeménye, még 
akkor is, s őt leginkább, ha cirkuszi cuc-
cokba bujtatja őket, s úgy járatja velük 
eszeveszett táncukat. 

Eleddig egyenrangúnak látszott a küz-
delem: a múlt egy-egy veszélyes rohamá-
ra mindig verssel tudott válaszolni. Az 
utóbbi időben azonban mintha megbom-
lott volna az erők egyensúlya: nagy neki-
vetkőzéssel kíséreli meg oltani az elsza-
badult belső  pokol tüzét. Teljesen kiszol-
gáltatja magát is, költészetét is a bulvár-
sajtó szenzációira éhes kopóinak, ízléste-
lenül kelleti magát, otromba önelégültség-
gel összevissza locsog, megjátssza az ab-
szolút magabiztost — s mindezt csak azért, 
hogy jelen lehessen, hogy csodálkozó vagy 
megbotránkozó szempárok kísérjék min-
den mozdulatát, hogy mit sem sejtő  be-
avatatlanok feléje sugárzó érdeklődésében 
megfürödve, fügét mutasson — igen —
„telepi" énjének. 

A küzdelem kegyetlen, s nem tudni még, 
„kinek" a javára d ől el. Mindenesetre az 
írásunk eléjén említett lejt ő  adva van, 
annak ellenére, hogy odakint a délibáb 
kapaszkodót mutat. 

UTASI Csaba 
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Nagybátyám, a sárbogárdi körorvos, minden húsvétkor meg-
jelenik Szekszárdon a brácsájával. A templomtér üres. A Barti-
na-közből felistrángozott muraközi trappog a sekrestyeajtóig, 
megszagolja a piacosok dinnyéit, utána visszafordul. A Vitézi 
Székház mellett vörös téglás villa, kertjében ugyanolyan téglából 
rakott kutyaól. Még nem lehet több hajnali négynél. A takaró 
alá1~ is jói hallani a patacsattogást. Az áUomásról platánfasoros 
sétány vezet a régi uszodáig; innét éppen tizenkét kilométer a 
keselyűsi gátőrház. A verebek szívesebben ülnek a lombfedte 
drótokon; csirregésük mintha lekötött zsákból jönne. A mi utcánk 
a pincesor alatt húzódik, s enyhe ívben kanyarodik el az apáca-
iskolánál. Az erkélyről egész a Duna-erdőig ellátni. A védtöltés 
tetején agyagsárga keréknyom, középütt elgazosodott bakhát. A 
kutyaólban egy doberman szuka és kan lakik; egy alomból való 
testvérek, nyáron mégis kölykeik születnek. Az Iparos Kör alag-
sorában máriaüveges vaskályha f űti a biliárdtermet. Az olajos 
hajópadlón, mint a higany, domború tócsában áll össze a cip őről 
leolvadt hó. Később, a deportáltak emlékművét a régi uszoda 
helyén állítják fel. Meztelen, tömzsi n ő  lép ki a márványból, 
széttárt karokkal; kegyeletb ől Klinger Arminné fürdőruhás fény-
képe a modell. Bent, az erkélyes szobában, sóval felhintett vörös-
boros pecsét az abroszon, a tányérokon hártyásodó szósz. Kálmán 
bácsi az előszobai díványon horkol, kigombolt mellényben; brá-
csája a jégszekrénynek támasztva. A Pándzsó egyik bed őlt prés-
házában vetkđztetjük meztelenre Drahosch Ildikót. Ildikó állva 
is tud vizelni, mint a fiúk, csak jobban szét kell vetnie a lábát. 
A mutatványnál az öccse is jelen van, és büszke a n ővérére. 
Szeretném kipróbálni a brácsát, de a húros részt zöld borító ta-
karja. Olyanféle zöld, mint az asztaloskötény, csak puhább 
anyagból. A templomtéren barokk Szent Sebestyén szobor rozs-
dás vasnyilakkal. Gemenc felé, a révig, körülbelül Paradicsom-
pusztánál van a feleút. A szánkók itt állnak meg el őször a reg-
geli fagyban. Gőzölgő  trágyadombok között siklanak be a bika-
istállóig, de csak a lovakat viszik fedél alá. Mindez alig tízéves 
hagyomány. AMuslinca-vadásztársaság 1935-ben alakul, és 1944-
ben szűnik meg. Apámék kint a szabadban reggeliznek, á ІІva, 
tűz mellett, a szélvédett hágató-palánk mögött. A pálinkát de-
mizsonban küldik át az útkaparó házból. A pollókai csenderes a 
kijelölt határ. Kés őbb itt vezetik át a katonai telefonvezetéket; 
még később itt fektetik le a tányéraknákat, đlükbe fektetett 
puskával, lépésben hajtanak át az ártér irtásain. A cseng őket 
még a gátőrháznál hóval tömködik meg. A lovak felkunkorított 
farokkal gyűrűztetik a nyílásukat, a fekete red ők közepén kör-
körösen rándul össze a rózsaszín ű  hús. Az elejtett vaddisznó 
agyarát a vadőr fűrészeli le. A vágás helyét, hogy elvegye a sza-
gát, forró borba mártja. A szétbombázott h űtőkocsik miatt reg-
gel óta veszteglünk a bogárdi állomáson. Kálmán bácsi nyolc, 
nagyapám tizennégy éve halott. Most még van másfél órám a 
bevagonírozásig. A kiürített parókia kertjében ülök egy törött 
vécékagylón, a nap izzasztóan t űz. A padláson megtalálom a 
nemzetiszínűre festett kerti széket, a támlavasra szúrva Hermina 
nagyanyám ovális fényképét. A normandiai Les Pieux halász 
faluban nevetve profilba fordíja arcomat a helybeli orvos. Arany-
rámás, szakállas férfire mutat a rendel ője falán. Ajnálja, hogy 
ne mulasszam el megnézni de la Hague szirtfokot; ő  ott sebesült 
meg. Egy este a kikötőkocsmában hallom valakitől: „Je vais aux 
pieux." „Megyek a cölöpökhöz" — ahová a csónakot kikötik. 
Vagyis, aludni. Ezt szépnek találom. Alkonyodik, mikor a szirt-
fokon leereszkedem. A sziklafalon kényelmes vaskampók a tu-
ristáknak; a pihen őknél eldobott Coca-Colás üvegek. A legalsó 
sziklaperemen ülök, mellettem temlomhajónyi üregbe zuhannak 
a hullámok. Nagyobb a dübörgés, mint egy tankban. Az irtás 
végén keskeny, nagyon hosszú vágás, a nap sávokban világít be. 
Négy-öt másodperc, míg a két lombfal között a szarvas átlépked; 
addig kell rálőni. A vadőr és felesége kihozzák a telepes rádiót 
a verandára. A magasra csapó láng pernyével szórja be a havas 
ágakat. Az egyik élesen kiugró sziklán tömzsi, egyre vékonyodó 
tengeri madár ül. A habzó víz alig arasznyira csapódik el 
alatta. Próbálok ordítani, de csak a szám mozgását érzem. Die-
lette szintén halászfalu. Éjszaka kimegyek hányni az er ős alma-
pálinkától. A bárkákon vakító karbidfénynél válogatják a hala-
kat; a dülledt szemek bizsuként csillognak, ahogy lapátolják 
őket. A kocsma hajópadlóján résekbe taposott darabos só. Egy 
kutya nyalogatja. Magamhoz akarom hívni, de véletlenül ma-
gázva szólítom; viens helyett yenez-t mondok. Nem érti. A ha 
lászok a hátamat vergetve nevetnek. Egy pillanatig majdnem 
otthon vagyok. Alig ismerek rá a városra. A Günther-trafik he-
lyén sárga, hullámlemez tejivó; a biliárdasztalokat a politikai 
biztonsági szervezet kultúrotthonába viszik át, dzsipen. Apám 
délután négykor hal meg augusztusban. Hat órakor jön érte a 
kocsi. Ez még nem temetés, így csak a járdán kísérem, nem a 
kocsi mögött. Az utcánk majdnem üres. A járdaszegély tele szét-
nyíilt gesztenyével, viaszos fényük átcsillog a füvön. Csak az 
utca végéig kísérem apámat, aKórház-köznél fordul be a kocsi 
a hullaházba. Utána újságot veszek. Este kint ülök a parkban, 
cigarettázom. A Hősök-szobra körül fehér szalmakalapos férfi 
apportíroztatja a kutyáját; a kutya odajön, a lábamat szagolja. 
Ellenségesen nézzük egymást a férfival. Gondolkozom, hogy 
miért, de nem tudok rájönni. Írtban észak felé — akkori nevén 
Pozenben — mínusz húszfokos napsütésre ébredek. Két front- 

' szerelvény között német közlegényt vezetnek a rendez đ  pálya-
udvaron. Mondják, hogy bajtársi lopás: öt cigaretta. Arccal a 
vagon felé[јđkik, szorosan állják körbe. A bal lapocka alatt cé-
lozzák meg, pisztollyal. Másnap Friedrich Romm őrnagy enge-
Іélyt ad, hogy használjuk a fabarakk fürdőjüket. Rangját nem 

nélve vetkőzik meztelenre; heréi féloldalasan megnyúltak. A 

sűrű  gőzben ügyetlenül törölgeti több dioptriás szemüvegét; de 
nem téveszt meg. A barakk mellett, mint a megdermedt röp-
pályák, jeges telefondrótok. Második hete éjszakázom a fels ő-
iregi darálómatlomban. A malmos ellen őr úrnak szólít. A malom 
mögött egy gödörben tenyérnyi tócsa; két döglött méh úszik 
benne. Itt, az iregi tanítónál hallok évek óta el őször brácsaszót. 
Makacsul iszom, de most nem tudok hányni. A kert, ahová egy 
idő  óta lelátok, tele van fákkal. Sezretem órákig mozdulatanul nézni 
őket. Mindig újra megrendít az az utánozhatatlan hajlásszög, 
ahogy kinőnek a földből. A dívány, amelyen alszom, még a szek-
szárdi diákszobámból valló. Már nem kell figyelmeztetnem Ag-
nest, hogy ne hunyja le a szemét. Pontosan akkor nyitja ki; 
amikor kell. Fontos is, hogy egymást, egyszerre vetk őztessük. 
Feje alá becsúsztatott tenyérrel, nincs egyáltalán szükség pár-
nára. Szeme félbesžakadt pillantással, védtelen bizsuként csillog; 
két sarkát rászorítja az alsó gerinccsigolyámra. 1954. március 
7-én idéznek meg először a Gyorskocsi utcába, államvédelmi 
ügyben. Az ajtón nincs kiilincs. A nyomozó egy fényképet tart 
elém, hogy ismerém-e azt a férfit. Kénytelen vagyok azt mon-
dani, hogy szemből nem — „esetleg, ha profilba fordíthatnám az 
arcát". Karácsonykor meglátogatom anyámat. Egy félig lebontott 
ház kiutalt konyhájában lakik; a zongorától nem lehet mozogni. 
Nagy sétát teszek a keselyősi úton, késő  éjszaka térek haza. 
Anyám állítja, hogy a régi el őszobánkban sose volt jégszekrény; 
Kálmán bácsi nem támaszthatta oda a brácsáját. Nem tudom. 
Még egy év, akkor leszek ötvenéves. Az udvaron malomk ő  asztal, 
széttört befőttes üvegek. Ingben, zsebre dugott kézzel állok a 
jégcsapos eresz alatt. Tényleg nem tudom. 
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3. 
Németh László 1930-ban írt regénye, a 

Gyász, mely — egyes kritikusok szerint 
— csúcsa az írn regényművészetének, ki-
kristályosodott formában, esztétikailag ki-
érleltebb szinten, tárgyáúl ismét csak a 
normavállalás problémáját választja. A 
regény kerete azonban az Emberi szín-
játéknál még nem tapasztalt ökonómia 
érvényesülését teszi lehet ővé. Míg a dan-
tei szerkezetű  műben a normavállalás 
egy magasabb életkörben és egy entellek-
tüel életformájának kérdéseként bukkan 
fel, addig a Gyászban az egyszer ű  falusi 
hétköznapok erkölcsi szintjén realizálódik. 
Boda Zoltán egyetemes küzd őterét a ma-
gyar parasztélet sivársága váltja fel, oly 
módon, hogy a Gyász hősnője — bár in-
kább öntudatlanul — mégiscsak az egye-
temes erkölcsi problémák szorításában 
vergődve fejlődik mikrokozmoszában —
társadalmától elszigetel ődő  különccé. 

Kurátor Zsófi alakját azonban már 
egészen egyértelmű  írói szándék hívta 
életre. Az ő  életsorsa nem eleve elren-
delt. Jelleme előttünk bontakozik ki, és 
előttünk szilárdul meg. Választása — a 
többi Németh László-regényh őshöz hason-
lítva — a legtudatosabb és a legszabadabb 
választás, abban az értelemben, hogy tet-
teinek motivációit nem a szervezet bio-
lógiai életében kell keresnünk, mint Boda 
Zoltán vagy Kárász Nelli esetében. Jelle-
mének szabadsága, a választás kötöttsé-
gének, hiánya szempontjából, leginkább 

Kertész Agneshez hasonlítható, bár az 
utóbbi útja hosszabb és bonyolultabb in-
tellektuális folyamat. A Kurátor Zsófié-
hoz hasonló merev alternatíva elé azon-
ban egy Németh László-regényh ős sem 
kerül, hiszen Kertész Agnesnek nem a 
falu merev erkölcsi kódexével fenyege-
tett körülményeiben kell választania, vi-
lága sokkal tágabb, egyéniségének kibon-
takozási lehet ősége sokkal szélesebb ská-
lájú. 

Kurátor Zsófi fokozatos elszakadása 
környezete életformájától nem jelleme 
belső , öntörvényű  fejlődésének következ-
ménye, hanem elsősorban körülményei 
kényszerítik erre. Férjének váratlan ha-
lála jelenti a döntő  impulzust, hogy Ku-
rátor Zsófi — megszokott életéb ől kizök-
kenve — mind határozottabban vállalhas-
sa azt a szerepet, amely fokozatosan már-
már emberfeletti arányokat kölcsönöz 
büszke alakjának. Már a regény els ő  lap-
jain szembetűnik, hogy — bár Kurátor 
Zsófi még integráns része társadalmának 
— a cselekmény két világban folyik: az 
emberek közötti objektív kapcsalatokban 
és az emberek tudatéletében, s hogy e 
kettő  összeütközéséhez vezet ő  súrlódása 
kell a regény konfliktusát szolgáltassa. 

„Estefelé néha hazaszaladt a szüleihez. 
Ilyenkor a kapuk el őtt ácsorgó emberek 
úgy néztek rá, mintha nem is őt, hanem 
a szerencsétlenségét néznék. Köszöntésük-
ben volt valami szokatlan: Zsófi ismerte 
ezt a hangot, azelőtt ő  is ilyen idegenked ő  
tisztelettudással húzódott a sorssújtottak- 

tól. Mág rég elment mellettük, s még há-
tában érezte a tekintetüket, elképzelte, 
ahogy valami megjegyzést tesznek rá, az-
tán elismétlik egymásnak az ura esetét, 
mint annyiszor a baleset óta. Zsófi a há-
tába szegzett tekintetek alatt kissé be-
görbítette a derekát, s lelkiismeret-fur-
dalást érzett, hogy nem találta meg ma-
gában azt a nagy fájdalmat, amelynek 
az ácsorgó emberek idegenked ő  csodálata 
szólt. đsszeszedte a gondolatait, hogy a 
maga szomorú, özvegyi sorsára gondoljon; 
„meg se száradt a menyasszonyi csokra 
s már feketébe öltözött, huszonkét éves 
s már itt áll a világban, mint a kisujja", 
addig gondolkozott ezen, amíg a gondol-
kozásba belefáradt. A rokon asszonyok, 
akik el-elfogták, egészen kereken meg-
kérdezték: no, megvigasztalódtál már, 
Zsófink? — s félrefordžtott fejükb ől ren-
geteg szánalommal pislogtak rá. Zsófi 
tudta, hogy két hónap alatt nem illik ki-
csit sem megvigasztalódni, s azon volt, 
hogy éppolyan fejhangon feleljen, mint 
ők — nem olyan könny ű  abba beletörőd-
ni, ángyi; elébb megöregszem én, mint 
beletörődjek. — Eleinte bántotta valami, 
amíg ezeket a vigasztalhatatlan szavakat 
mondta. Amint lehetett, kitépte magát az 
ángyi nyúlós vigasztalásából, s utólag 
Iparkodott olyan elkeseredett lenni, mint 
a szavai; de hogy ez a maga-búsítás egy-
re nagyobb fáradságba került, hozzászo-
kott viselkedése és érzései közt ehhez a 
kis hazugsághoz, megtanult érzés nélkül 
válaszbinž a fájdalmas tekintetekre és sž-
ránkozó biztatásokra, csak arra vigyázott, 
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hogy mint „fiatal-özvegy"-et meg ne ítél-
jék: 

Amint az idézetben megfigyelhet ő : Ku-
rátor Zsófi férje halála után döbben rá 
először a tudat és szerepjátszás közötti 
különbségre, arra, hogy társadalmának 
normarendszere értelmében az ember vi-
selkedését nem a tudata és érzései, ha-
nem szituációja határozza meg. Az idézet-
ből az is kiderül, hogy „eleinte bántotta 
valami, amíg ezeket a vigasztalhatatlan 
szavakat mondta", valamint az is, hogy 
hamarosan „hozzászokott viselkedése és 
érzései közt ehhez a kis hazugsághoz". 
Az is nyilvánvaló, hogy Kurátor Zsófit 
nem fűzte a férjéhez az átlagosnál ben-
sőségesebb hitvestársi kapcsolat, hiszen a 
tudat és a viselkedése eltér egymástól. 
l;s éppen e korai felsimerés miatt meg-
döbbentő  és szinte heroikus Kurátor Zsó-
fi életvitelének későbbi formája, hiszen 
ő  tudja gyászáról, hogy csak látszat, s egy 
percig sem ámítja önmagát. Németh Lász-
ló hősnője éppen tudatossága révén te-
kinthető  kivételesnek mind a magyar, 
mind pedig a világirodalomban. S talán 
éppen ezért vélhetik egyesek, hogy az író 
vétett az esztétika anyagszerűségének kö-
vetelménye ellen, mikor h ősében minde-
nekelőtt á tudatosságot hozta előtérbe. A 
tudat-regény a hősnőnek e felismerését 
megelőző  ponttól fejlődhetett volna más 
irányba is: az önámításokon, szenvelgé-
seken keresztül a rádöbbenésig, a tragé-
diáig. Azonban éppen a tudatosság révén 
nem fejezheti be tragédia Kurátor Zsófi 
sorsát: Az ő  tragédiája maga a választás, 
melynek következményeivel nagyobbrészt 
tisztában volt. Ezzel kapcsolatban kell 
megemlítenünk az író nevezetes klasszi-
cizmusát is, amely elsősorban a hős már 
említett tudatosságában nyilvánul meg. A 
mű  szerkezete a hagyományos regény for-
mabontásának is tekinthet ő : a főhős sejti, 
az olvasó viszont tudja azt az utat, mely-
nek rajza a regényt képezi. A hagyomá-
nyos regény nem tartalmazza ezt a nyíl-
egyenes vonalat. Más kérdés, hogy Ku-
rátor Zsófi katarzisa szükségszer űen el-
marad, hiszen alakja csak egy szerepben 
magasodhat fel, kiállása a falu norma-
rendszerének „erkölcs az erkölcsért ér-
telmezésének tekinthet ő. Mert Kurátor 
Zsófi az „erkölcs az erkölcsért" elv ér-
telmében cselekszik. Vele szemben a gö-
rög tragédiák hősnőinek világa „tartal-
mi" és nem „formai" elemekkel tölt ődött. 
Az akkori természetes emberi normaigé-
nyek ma már jobbára köls őséggé mere-
vedtek. 

Kórótor Zsófinak a már említett körül-
ményék folytán kell elköltöznie férje szü-
leinek házából. A jellemében rejtőzködő  
erő  ott sejlik fel először félreérthetetlenül, 
amikor nem szándékozik szüleivel egy 
háztartásban élni, mivel nem hajlandó 
azokat a körülményeket vállalni, amelyek 
falujában természetes tartozékai egy öz-
vegyasszony életének. Függetlenségre tö-
rekszik, természete ösztönösen iszonyodik 
az alárendelt szerept ől, az általánostól, a 
megszokottól. Iszonyának oka, mint már 
mondottuk, kevésbé kitapintható, mint 
Kárász Nelli esetében. Függetlenségi tö-
rekvésének látható oka az indulót, a g őg. 
Büszkesége azonban faluja erkölcsi sza-
bályaiba ütközik, s ezért — jó híre meg-
őrzése érdekében — lakót vállal, egy 
öregasszonyt. Fejlődésének az az állomása 
ez, mely már egyértelműen figyelmeztet 
a tragédia felsejlő  távlataira. 
.Kurátor Zsófi alakjának nagysága ab-

ban van, hogy, bár egy pillanatra sem 
ámítja magát a szerep és a lélek azono-
sításának lehet őségével, mégis a szerepet 
választja, a normát, amelynek egész éle-
te föláldozásával kíván eleget tenni. Vá-
lasztásának tehát a normavállalás a lénye-
ge, amely azonban nála a szokásósnál jó-
val összetettebb jelenség. đ  ugyanis a 
normát abszolutizálva lázad a norma el-
len. Az erkölcsi eszményt testesíti meg, 
de az emberek megrettennek a Kurátor 
Zsófi alakjában valóságosan megjelen ő  
erkölcsi normáiktól. Zsófi ugyanis maxi-
málisan vállalja azt, ami környezetében  

inkább csak mint elérhetetlen ideál, mint 
mérce létezik. 

Kurátor Zsófi jellemének kibontakozása 
Oly módon történik, hogy környezete 
szüntelenül figyelmezteti íratlan erkölcsi 
szabályaira, s ő  az erény túlzásával vála-
szol a kihívásra. Ilyen eset, amikor a hu-
szonkét éves fiatalasszony azzal a célla 
vállal lakótársul egy vénasszonyt, hogy 
ne szolgáltasson alapot rossz hírek terje-
désére. Sorsának sajátos inerciáját mu-
tatja, hogy még akkor is az erkölcs nevé-
ben cselekszik, mikor azt már senki sem 
várja el tőle. Az erény túlzásra való haj-
lama érzékenységével, bizalmatlanságával 
is magyarázható. Jellemz ő, hogy fia halála 
után, mikor már környezete megretten az 
előtte kibontakozó szent alakjától, és a 
normák szokványos gyakorlati értelmezé-
sére kívánja figyelmeztetni, Zsófi nem 
adja föl vállalt szerepét. Jelleme megszi- 
lárdulásának képlete Pordánéval való be-
szélgetésében is felfedhet ő : Az Isten 
megmutatta, mit szán nekem. Ha ugyan 
van Isten, mert én abban se hiszek. Hi-
szen ha van is, jobb lenne, hogyha nem 
volna. Mit bosszul úgy az Isten egy olyan 
kisgyereken, mit ér vele, ha meg nem 
tartja, hogy el tudja taposni. Vagy mit 
csináltam én is, hogy így megalázott. 
Nem volt nálam rosszabb asszony a falu-
ban? - Mit tudsz te az Isten akaratáról 
— replikázott Pordáné. — Hátha a sze-
gény Sanyikának azért kellett elmennie, 
hogy egészen elfelejtsed az uradat. Vissza-
adta a Jóisten a szabadságodat. — A sza-
badságomat? — horkant fel Zsófi, mintha 
a keserűség új, eddig érintetlen töml ője 
pattant volna el benne. Arca zöld lett a 
haragtól, és a fájdalomtól." Az idézet a 
mű  cselekménye dialektikájának il alap-
képlete. 

Mikor már környezetének kezdeti kihí-
vása megszűnt; mikor már „jótanácsok" 
csábítanák vissza Kurátor Zsófit a falusi 
parasztasszony szürke, de biztonságot 
nyújtó sorsába, ő  még mindig ellenfelé-
nek látja rémülten hátráló környezetét. 
Prófétikus .életlátással, ösztönös lélekis-
merettel fedezi fel a szeretet és barátság 
megnyilvánulásai mögött a kicsinyes hét-
köznapi érdekeket. Olyan mélyre ás, ahol 
már a szeretetben is az érdekviszonyok 
érvényesülését látja. Normatagadó norma- 
válallásának mélyebb értelme az iszony, 
melyhez ő , Kárász Nellivel ellentétben, a 
felismerés által jutott el. Míg Kárász 
Nelli világérzésében az iszony csak fokozó 
szerepet játszik, addig Kurátor Zsófi kül-
ső  és belső  életére az erkölcsi viszonyok 
igazi arcának felismerése hat meghatáro-
zó erővel. 

Igy is mondhatnánk, hogy Zsófi az 
erkölcs mímelésének és névleges érvénye-
sülésének kihívására vállalkozik az igazi 
erkölcs megteremtésére. Arra, hogy a. Zsó-
fi előtt megmutatkozó erkölcs valóban 
látszólagos,' az a kett ősség figyelmeztet 
bennünket már a regény els ő  lapjain, 
mely szoros határral választja el az em-
berek cselekedeteit gondolataiktól és ér-
zéseiktől. E kettő  kapcsolata Zsófi sze-
mében az igazság és a hazugság viszonyá-
val egyenlítődött ki. Zsófi pusztán g őg-
ből a tiszta erkölcsöt jelent ő  hazugságot 
választotta. Ha ugyanis Kurátor Zsófi 
életének tartalmát és formáját vizsgáljuk 
meg, akkor kiderül, hogy a tiszta erkölcs 
nemcsak öncélú lesz, hanem a visszájára 
fordul, és emberellenessé válik. Zsófi 
ily módon fokozatosan erkölcsének áldo-
zatává lesz. „Büntetlenül a testet sem le-
het büntetni" —írja Illyés Gyula a re-
gény legtömörebb és legtalálóbb ismerte-
tőjében. Zsófi sorsát azért érezzük tragi-
kusnak, mert a forma, a keret az ő  életé-
ben céllá lépett el ő. A dogmatikus er-
kölcsbe merevített élet nem vette figye-
lembe azokat a követelményeket, ame-
lyeket az elemi emberi szükségletek tá-
masztanak. A forma és tartalom elválik 
egymástól, . a test és a lélek megtörik, s 
még az anya és gyermeke közötti kapcso-
lat is elidegenedéshez vezet. Zsófi tuda-
tában van szerepjátszásának, nem ámítja 
magát, de azon fáradozik, hogy legalább  

fia iránti szeretete önzetlen legyen. Sod-
ródása azonban feltartóztathatatlan: fia 
is csak egy eleme lesz annak a világnak, 
amelyből az erkölcs nevében kivonult. Az 
erkölcs túlzása is lehet amoralitás — ta-
lán ezt a mondanivalót példázza Németh 
László alkotása. 
A Gyász igazi jelentésére és jelent ősé-

gére Illyés Gyula figyelt fel először. A 
magyar provincia parasztéletének és az 
egyetemességnek a regényben megvalósí-
tott szintézisében a görög tragédiák ha-
tását mutatta ki. A regény értéke azok-
nak figyelmét kerülte el, akik — nem 
látva túl a népiesség szoicográfiai törek-
vésein — nem vették figyelembe, hogy 
Németh László túlszárnyalta a korlátokat, 
melyeket anyaga feltételezett. A mű  azon-
ban szociográfiailag és az anyagszerűség 
szempontjából is hiteles, csak éppen nem 
fogható fel egyszerű  paraszt-dokumentá-
ciónak. Az elmarasztaló bírálatok figyel-
mét elkerülte, hogy az íróság Németh 
László esetében a népiesség áítalános kép-
viselőivel szemben jóval összetettebb fo-
galom. Az alakítás, a teremtés nála jóval 
nagyobb szerepet tölt be, mint a többi fa-
luról merített témát feldolgozó írónál, 
akiknek műveit sokkal nagyobb mérték-
ben határozta meg az anyagszerűség elve, 
a magyar paraszti élet látványa. Az is 
tény azonban, hogy a regényt — mintegy 
átugorva határait, belterületeit — nem 
lehet oly módon politikai szintre transz-
formálni, ahogy Pap Károly tette. A re-
gény belső  világa ugyanis idegen azoktól 
az ország politikai életével való párhuza-
moktól, amelyeket Pap Károly feltételez. 
E vulgarizáló interpretálás szerint „a ma-
gyarság csakügy; mint Kurátor Zsófi a 
maga gyermekét, inkább kiöli magából 
utolsó maradék kis reményét: a paraszt-
ságot". A Gyász csak a regény bels ő  vi-
lágából kiszűrhető  írói szándék szem előtt 
tartásával érthet ő  és érzékelhető, amely 
amint láthattuk, erkölcsi központú. 

4 
A Gyász után hat évvel keletkezett B űn 

mind módszereit, mind pedig tárgyát te-
kintve sajátságos és kissé elszigeteltnek 
tűnő  helyet foglal el Németh László re-
gényopusában, de annál inkább .szerves 
tartozéka, kulcsjellegű  alkotása az író 
életművének. A mű  főhőse, Kovács Lajos 
előtt föltárulkozó társadalmi kép mutatja 
meg, hol rejlenek Németh László írósá-
gának gyökerei, s hogy miért idegen az 
írótól a hagyományos alkotói szerep. A 
Kovács Lajos szemével láttatott két vi-
lágháború közötti Budapest világa az utó-
piateremtő  Németh László törekvéseinek 
magyarázatául is szolgál, másrészt pedig 
azoknak a konfliktusoknak adja meg tá-
gabb keretét, amelyek a kés őbb születő  
társadalmi drámák középpontját képezik. 
Míg Kurátor Zsófi és Boda Zoltán alakjá-
nak megmintázásával az író szubjektívabb 
erkölcsi kérdései kaptak irodalmi formát, 
addig a Bűn keletkezésében a társadalmi-
erkölcsi vonatkozások kerültek túlsúlyba. 
A háború előtti Németh László-művek so-
rában a Bűnben valósul meg a legtelje-
sebben a gondolkodó és az esztéta törek-
véseinek egysége. 

Bár az Emberi színjáték sem rekedt 
meg az alkotói szubjektivitás határainál, 
különösen a gondolati és formai reminisz-
cenciák nyilvánvalóak benne. A mindun-
talan felbukkanó szubjektív és objektív 
természetű  írói kérdések megoldását az 
előre választott forma eleve meghatároz-
ta. Az író — saját bevallása szerint —
a Gyászban talált először önmagára. Al-
lítása természetesen els ősorban esztétikai 
szempontból érvényes. A Bűn ugyanis —
a későbbi művekkel való összefüggésében 
— azt mutatja, hogy az író először való-
sította meg reformeszméinek, törekvései 
okainak és okozatainak szintézisét. E re-
gény talán azért nem tartozik az író 
legjobb művei közé, mert a társadalmi té-
nyek alapos bemutatásának és elemzésé-
nek igénye következtében Lajos nem 
kaphatja meg egy Kurátor Zsófi vagy egy 
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Kárász Nelli alakjának távlatát. Valószí-
nűleg a Bűn elégítheti ki azoknak a mér-
céjét, akik a már említett okok miatt a 
Gyászt elmarasztalták. 

Lajos elsősorban abban különbözik a 
többi Németh László-regényhőstől, hogy 
alakjára nem jellemző  a predesztináció, 
mely egy-egy eszme, egy-egy erkölcsi ál-
lásfoglalás megszállottjává tette a Boda 
Zoltán típusú hđsöket. >s még csak fej-
lődésének sem minőséthető  az a néhány 
hónapnyi idő, amely Budapesttel ismer-
teti meg a faluról érkez ő  Kovács Lajost 
Lajos álláspontja a szemlél őé, aki a be-
nyomásokat elsősorban értelmi korlátai 
miatt nem általánosíthatja és nem hasz-
nálhatja fel fejlődése lépcsőjeként. Ami 
persze nem jelenti azt, hogy Lajos a ma-
ga módján nem ismeri meg új életének 
körülményeit és környezetét. Az írói szán-
dék éppen abban mutatkozik meg, hogy 
egy faluról érkező  paraszt fiatalember 
prizmáján milyennek mutatkozik az a tár-
sadalom, amelyben a regény másik hőse, 
dr. Horváth Endre a „bűnt" találja el-
iselhetetlennek. 

Lajos a világának megfelelő  kispolgár 
eszménnyel, a mindennapi munka és a 
házasodás igényével lép a regény világá-
ba és távozik belőle. Egyik célját sem si-
kerül megvalósítania. Sorsában nincs sem-
mi váratlan és rendkívüli, sőt, még sorsa 
sincs, csak teng ődő  és reménykedő  nyo-
morúságos élete. Oly módon érzékeli a 
körülötte folyó életet, Horváthék házépí-
tésének vontatott folyamatát, mint bár-
melyik földije érzékelné. нiányzó távlata 
nélkül önmagában is nagyszer ű  figura, de 
nem tudnánk a mű  szerkezetében elfoglalt 
helyét kijelölni, ha nem figyelnénk fel, 
hogy tapasztalatai dr. Horváth Endre ta-
pasztalatait is jelentik, akinek tragédiája 
szorosan összefügg a Lajos által ösztönö-
sen megfigyelt és elméletileg nem tisztá-
zott világképpel. Ha ez az összefüggés 
nem létezne, a regény szerkezetileg arány-
talan lenne. 

Lajos alakja kett ős funkcióval rendel-
kezik; bár egészen a regény második ré-
széig nincs kapcsolatban dr. Horváth End-
rével, még csak nem is ismerik egymást, 
az általa tapasztalt budapesti élet látvá-
nya mégis indokolttá teszi és megmagya-
rázza dr. Horváth Endre társadalommal 
szembeni állásfoglalását, amelynek kifej-
tésére ugyancsak a mű  másódik részében 
kerül sor. Azt az utat ugyanis közvetle-
nül nem kísérhetjük, amelyet az ügyvéd 
tett meg tapasztalataiban az elviselhetet-
len bűntudatig. Az író nyilvánvalóan azért 
választotta ezt a szerkezeti megoldást, 
mert dr. Horváth intellektuális igényeinek 
ellenére sem hatolhatott volna olyan 
mélyre az élet megfigyelésében, mint a 
laikus, de egész lényével a munkás életét 
élő  Kovács Lajos. Ugyanakkor — s ez 
már csak a kés őbbi társadalmi drámák 
ismeretében figyelhet б  meg az író 
alkotói sajátságából ered, hogy az eszmé-
ket megtestesítő, többnyire entellektüel 
drámahősök kizárólag egy pontban, még-
pedig a döntés előtt villantják fel konf-
liktusukat, mikor már a kész, elkend őz- 
hetetlen válság lesz úrrá rajtuk, de a vál-
sághoz vezető , folyamatot csak az anali-
tikus módszer segítségével ismerjük meg. 
A Bűn második részének színpadra való 
alkalmazása sem ütközne nagyobb nehéz-
ségekbe. S hogy ez így van, azt az 1936, 
tehát a Bűn után íródott társadalmi drá-
mák sora mutatja. Szélesebb értelemben, 
Németh László társadalmi drámái a B űn 
második részének képletét mutatják. Dr. 
Horváth Endrének a mérnökkel és néhol 
a Lajossal folytatott beszélgetése — az 
intenzitás tekintetében — bármely társa-
dalmi drámában megállná a helyét, 

Valójában azonban dr. Horváth Endre már 
a mű  első  részében is jelen van, nem testi 
valóságában, hanem azokban az utalások-
ban, melyek még inkább ködbe vonják 
különben is különc alakját. Csak akkor 
lép élénk, amikor sejtetett fejl ődése leg-
drámaibb, döntésre érett szakaszába lép. 

Lajos alakjának második funkciója, hogy 
fizikai jelenlétével, vaskosságával öntu-
datlanul is döntő  impulzust adjon az ön-
gyilkosság felé sodródó dr. Horváth Endré-
nek, aki, mint egy jó beosztású skálán, 
úgy olvashatja la rajta eszméinek erejét 
és értékét. Dr. Horváth Endrének a Lojassal 
folytatott beszélgetése az általa elképzelt 
cselekvés megismeréséül szolgál. Lajos 
azonban megválthatatlan. Dr. Horváth 
Endre utolsó kétségbeesett próbálkozásá-
ból semmit se ért: világa kibonthatatlan. 
„Csakhogy Lajos egyáltalán nem kinozta 
magát az úri madárnyelvvel; az ő  agyán 
olyasféle hártya volt, mint a tyúkok sze-
mén. Amikor egy ilyen kžfejezéshez ért 
a beszéd, egyszerűen ráfordžtotta. A fi-
gyelme így egy különös pislákolás lett, 
ami külső  magatartásában is megmutat-
kozott. Hol úgy állt ott az ásócsinálta 
csipkés parton, mint aki idegen égalj 
alatt áll magában, érdeklődését éppúgy a 
föld alá húzva, mint a szomszédban a 
kopaszfekete fák, hol megrezzent benn 
valami, s anélkül, hogy megmozdult vol- 
na, a  peril  бrjбk felé futó kívácsiság ér- 
zett az egész emberen. Ahogy egy idegen 
nyelvben nem azt kapjuk el, amit nem 
értünk, hanem amit értünk, Lajos esze is 
le-lekapott egy-egy elérhet ő  mondatot az 
urak beszédéb ől, s kifáradva, erre a biz-
tos pontra feküdt rá, csak a pisla szemé-
vel hunyorgott föl az ugrató kézre, mint 
a csontokkal agyonhoppáztatott kutya." 

A Rózsadarabon épül ő  ház dr. Horváth 
Endre szociális lelkiismeretének jelképe. 
A lassú ütemű  építkezés, melyet nem tud 
megakadályozni, az ő  szociális koncepci-
óinak tagadása is: sodró folyamat, mely 
őt is magával rántja. Az ügyvéd öngyil-
kosságának nem az a végső  oka, hogy 
nem sikerül neki az egyedüli mentségnek 
tekintett cselekvés , mert dr. Horváth 
Endre Kovács Lajos személyében csak a 
tett lehetőségével szembesült, de nem ma-
gával a tettel. A cselekvésig majd csak 
a társadalmi drámák hősei jutnak el. Az 
ügyvéd gyilkosává kétéltűségének tudata 
válik. Szelleme túlszárnyalja életkörülmé-
nyeit, de annyi ereje már nincs, hogy 
teljesen átadja magát az eszmének. Konf-
liktusát a mérnökkel való beszélgetés fo-
galmazza meg legtömörebben: „ ... hogy 
ringathassam magam a levegővel, ha teli 
van csatornagázzal. Ti, akik azt mondjá-
tok, nincs köd, csak ég, nincs b űz, csak 
levegő, becsapjátok magatokat. Nincs erő -
tök az igazi csillagok alá, az igazi éterbe 
kiverekedni magatokat, s úgy szökdeltek, 
mintha az igazi venne körül. Én azonban 
nem csapom be magam. Еn azért költö-
zöm ki innen, hogy az Istenek igazi žn-
telmé č  halljam. — Az ég és a leveg ő  min-
dig igazi Istenek — mondta a szikár. —
Nem, nem mindig. A szennyben élőt nem 
méltatják szóra. — Bed őltél a demagó-
goknak. — Ln? Te tudhatod a legjobban, 
nem vagyok forradalmár. Kátéik egyene-
sen bosszantanak. De érzem, hogy ebből 
a szennyb ől nincs jogom többé beszélni. 
Nem tudhatom, mennyire járt át, mikor 
szól belőlem az igazság, mikor az önvé-
delem. Gyanakszom az ellenállásomra, 
hogy talán nem is én, a helyzetem áll 
ellen. S gyanakszom az engedékenységem- 
re, hogy talán azért engedek, mert a ra-
gaszkodás az igazsághoz önvédelemnek 
tűnne fel. Ki akarok jutni a szabadba: 
Kronosz, Uránia és a titánok közé. A tisz-
ta ég alatt akarom hallani szívemből az 
igazságot" 
Dr. Horváth Endre egy vonatkozásban 

mégiscsak közeli rokona a többi regényh ős-
nek. A rokonság abban mutatkozik meg, 
hogy az ügyvéd éppen olyan ellenszenv-
vel viseltetik a becstelennek vélt társa-
dalmi élet iránt, mint Boda Zoltán vagy 
Jó Péter. Ez az ellenszenv tudatosított, 
de elméletileg tisztázott formája annak a 
viszonynak, jobbára spontán ellenállás-
nak, amely Kurátor Zsófi, valamint Ka-
rász Nelli alakjában testesül meg. A kö-
zöttük levő  kapcsolat nyilvánvaló, de dr.. 
Horváth Endre ebben az egyetlen .  össze-
függésben is kivételes helyet foglal el —
ez a már említett írói koncepcióval hoz- 

ható kapcsolatba, amely a f đhős számára 
különleges, a felsorolt regényh đsöktđl el-
térđ  társadalmi pozíciót biztosított. Az 
ügyvéd életmódját és ebb đl következő  
öngyilkosságát ugyanis már teljes mérték-
ben a társadalomban elfoglalt, tudatoso-
dott helye határozza meg. Az ügyvéd 
rossz lelkiismerete, kétségbeesett utópiája 
a csömör állapotára vezethet đ  vissza. 
Az ügyvéd lázadása szükségszerűen ve-

zet elszigetelődéshez. E lázadása azon-
ban csak kényszerű  formája szerint elszi-
getelt, eredeti igénye értelmében már 
nem, hiszen dr. Horváth Endre kivonulása 
nem tüntető  és nem is öncélú. Ugyanak-
kor valamely erkölcsiség szobra sem le-
het, hiszen az ő  cselekvési igénye, a Boda 
Zoltánéhoz, a Јб  Péteréhez és a Kertész 
Agneséhez hasonlóan, közösségi jelleg ű, 
de a már említett okokból nem nyerhet 
kielégülést. 

5. 
Az Utolsó kísérlet, amely formailag és 

eszmeileg egyaránt az író harmincas évek-
ben kialakult törekvéseinek végs ő, szin-
tetikus képe, „utolsó kísérlete" kíván len-
ni, éppen töredék voltával mutatja meg 
azokat a társadalmi valóság ellenállása 
által felbukkanó korlátokat, melyek nem-
csak a társadalmi drámák h őseivel szem-
ben képezték a legyőzhetetlen ellenfelet, 
hanem .a gondolkodó Németh Lászlót is 
válságokba sodorták a harmincas évek 
végén. A hét könyvre tervezett mű  torzó-
ban maradt, mert itt a történelem ját-
szotta azt a szerepet, melyet a környezet 
és a családi élet kicsinyessége a dráma-
hősök konfliktusában. 

A cím nem véletlen, hiszen az író saját 
bevallása szerint is tisztában volt a re-
gények közül a Bűnben először kifejez ődő  
reformeszméinek horderejével. „De ami 
elveszett mint politikum, nem menthet ő-e 
meg mint m űvészet, regény? Ha az én 
kísérletem az utolsó volt is, történetét és 
értelmét nem lehetne-e megnövesztve egy 
regényben, regényciklusban, épp utolsó 
kísérlet címen a közelg ő  sötét időkre rög-
zíteni? A regény hőse jöjjön mélyebbről, 
a dunántúli kisparasztságból, s jusson ma-
gasabbra az elitben érlelődő  cél felé." —
olvashatjuk a regényciklus kommentárjá-
ban. A regény főhősének („akinek neve 
Јб  is és Péter is") a Boda Zoltánéhoz 
hasonló fejlődési ívet kellene leírni, azzal 
a lényeges különbséggel, hogy Péter nem 
egy — az ember önmegváltását hirdet ő  —
passzív állapotig jutna el, hanem az 
„utolsó kísérletig", addig a cselekvésig, 
amelynek hiánya dr. Horváth Endrét az 
öngyilkosságba taszította. A ciklusnak 
azonban csak négy kötete készült el, 
amelyek az utolsó kísérlet el őkészületeit 
mutatják be Tó Péter szellemi fejl ődés-
rajzának keretében. Az elkészült regények 
— bár jelzik Jó Péter nagyrahivatottságát 
— csak alakulása folyamán rajzolják meg, 
a kristályosodás a megíratlan három 
könyvben valósult volna meg. 

A ciklus köteteinek tehát egy fejl ődés-
regényt kellene képezniük, oly módon, 
hogy a főhős tudata a lehet ő  legérzéke-
nyebben és legszélesebben reflektáljon a 
társadalmi és szellemi életnek arra a lát-
ványára, amely a regény keletkezésének 
idején az ideológus Németh László tapasz-
talatát képezte. A Jó Péter útját. képez ő  
állomások már nem váltakoznak olyan 
gyorsan és lázasan, mint a szintén tájé-
kozódást és kiutat keres ő  Boda Zoltán- 
nál. Érezhető, hogy a fejlődés fázisainak 
alapos motiváltsága, szélessége nemcsak 
Јб  Péter kibontakozásának részletes be-
mutatását szolgálja. A vállalkozás — cél-
ját tekintve az Emberi színjáték újra-
írásának is tekinthet ő, azzal a különbség-
gel, hogy Јб  Péter jellemében kevésbé 
&ezzük a predesztináció kényszer űségét. 
Magas fokú intellektuális képességei, am-
biciózussága mégis rokonságba hozza 
azokkal a hősökkel, akiknek sórsa bizo-
nyos erkölcsi vagy fiziológiai tulajdonság 
domináns volta miatt eleve elrendelt 
(Kárász Nelli, Éget ő  Eszter). Јб  Péter 

~~~ 



22  

azonban nem tulajdonságot, hanem képes-
séget testesít meg, ezért fejlődésének vo= 
nala — az előbb emutett hősökhöz hason-
lítva — nem lehet determinált: Jó Péter 
— a Németh László-regényh ősök között 
kivételesen. entellektüellé fejl ődik, de 
oly módon, hogy a zsákutcáiból kivezet ő  
utat a gondolkodó teljes ember találja 
meg, akinek a szervezeti csonkaság tu-
datával nem kell megküzdenie: Bár Jó 
Péter és Boda Zoltán fejl ődésének útja 
párhuzamos, mert majdnem ugyanazok a 
fejlődési fázisok bukkannak fel előttük, 
eredményeik mégis ellentétes el őjelűek. 
Zoltán — szervezeti korlátai miatt — fo-
kozatosan rádöbben, hogy a közösséghez 
való utat csak individualitásán keresztül, 
önmaga korlátainak teljes figyelembevé-
telével, isteni adottságként való tisztele-
tével érheti el, tehát magabiztosan húzó-
dik cšonkasága fedezékébe. Jó Péter útja 
ezzel szemben egyszerűbb és bonyolultabb 
folyamat. Egyszerűbb, mivel a csonkaság 
gyötrő  terhét nem kell viselnie, bonyolul-
tabb, mert a szellem nem rendelkezik a 
test iránytűjével, mert választási lehet ő-
sége, képességeit tekintve, korlátlan. Ala-
kulása kocentrikus körökkel ábrázolható. 
Zoltán kiteljesüléše csak látszólagosan 
ilyen, az ő  koncentrikus körei — csonka-
sága következtében — mindinkább belső  
szférái felé vezetnek: csak önmagát ké- 
pes meghódítani és kiteljesíteni. A körök 
középpontjából indul, és oda tér vissza. 
Az emberiség megváltását csak sejtheti 
és csak sejtetheti. Zoltán végeredményben 
csak önmagát váltotta meg, míg Jó Pétert 
akciója a társadalom felé sodorja, sejtet-
ve, hogy a megváltás módjai és eszközei 
a társadalomban kereshet ők, nem pedig 
a bénaságának élő, magát utópikus ál-
mokban ringató egyéniségekben. 

A tetralógia Kocsik szeptemberben című  
kötetében az a falukép szolgál a cselek-
mény keretéül, melynek szociográfiai ala-
posságáról már a korábbi Németh László-
regényeknél is meggyőződhettünk, s 
amellyel az Akasztófavirágban találkoz-
tunk először. A hitelesség azonban, mint 
ismeretes, Németh László műveiben kü-
lönbözik a valósághű  ábrázolásnak attól 
az értelmezését ől, amelyet a népi írók 
többsége magáévá tett. A falu Németh 
László regényeiben nem önmagában jele-
nik meg, a regényhősök nem pusztán a 
falu típusai, mértékegységei, hanem az író 
egyetemes (és nemcsak a falura vonatko-
zó) valóságlátásának is kifejez ői. Így pél-
dául Molnár Sanyi nem pusztán falujá-
nak vagy általában a magyar falunak 
egy jellegzetes figurája, hanem egy általá-
nos erkölcsiség, emberi magatartás-képlet 
megszemélyesítđje is, mely szükségszerű-
en szemben áll az örök szellemi nyugta-
lanságra, haladásra predesztinált Jó Pé-
ter típusával. S hogy Németh László tí-
pusteremtő  módszerének ez a lényege, a 
tetralógiai második kötetében, Péter és 
Zoli szembenállásában is megfigyelhetjük. 
Németh Lászlóra is érvényes tehát, a nagy 
alkotókra vonatkozó közhely: az egyedi 
és az egyetemes összekapcsolása, új min ő-
séggé való átcsapása. A nagy író „többle-
tét", a különösség szintjére emelked ő  falu 
életéből választott típusok igazi jelentését 
nem ismerte fel a kritikus, miként azt Il-
lés Endre Nyugatban megjelent bírálata 
is bizonyítja. Illés Endre szerint az anyag-
szerűség elvét sértette meg Németh Lász-
ló, mikor hőseit nem a maguk hétköznapi 
életének megfelelő  nyelven beszélteti. Az 
író valójában nyelvében is ugyanazt az 
egységet valósította meg, mint a szo-
ciográfiai egység és az egyetemes emberi 
új minőséggé ötvözésében. 

Allítólagos terjengőssége, részletfelada-
tokba bocsátkozása miatt is bírálat érte 
a regényt. Valójában a disznótor részle-
tes leírása is ugyanazt az enciklopédikus 
teljességet szolgálja, mely a ciklus har-
madik kötetének cselekményét a mini-
mumra csökkenti. Másrészt, Jó Péter vaj-
ki és budapesti tanulmányainak megértése 
szempontjából elengedhetetlen a gyer-
mekkori környezet bemutatása. A Kocsik 
szeptemberben tehát a tetralógia többi  

kötetével való összefüggésében kapja meg 
helyét és értékét. Cselekményét az . apa 
és fia közötti harc képezi. Jó Péter már 
kora gyermekkorában saját tehetségébe 
vetett hitének megszállottja, akinek min-
dent meg kell kísérelnie, hogy Böjthe Já-
nos-i konokságú apját meggyőzhesse: ne-
ki tánulnia kell, mert a falu életének 
légköre nemcsak tehetségét, de őt magát 
is megfojtja. Az apa „sem szociográfiailag 
hiteles" alak: Iskolázatlan kisgazda létére 
nem a jómódú paraszt g őgje szólal meg 
benne, mikor nem akar beleegyezni Péter 
taníttatásába. Az apa és fiú viszonya nem 
a kicsinyes szülők és az önmagát érvé-
nyesíteni akaró gyerek közhelyszer ű  konf-
liktusát mutatja. Jó György egyenrangú 
ellenfele fiának. Határozott jellem, akit el-
vei és tapasztalatai keményítettek meg. 
Fia jövőjében nemcsak a származását és 
szüleit lenéző  tékozló fiút látja, hanem a 
gyökereitől elszakadó, felszínességében 
már-már degenerált középosztály egyik 
tagját is. Az apa alakjára talán a legke-
vesebb fény esik a regényben, pedig Pé-
ter után ő  a legfontosabb szerepl ő. Egyé-
niségének hatásossága szűkszavúságában, 
s inkább csak šejtetett előítéletektől men-
tes gondolkodásában rejlik. Jellemző  Né-
meth László-i alaká teszi, hogy állásfog-
lalásának indítéka nem előítéleteiben, ha-
nem meggyőződésében rejlik. Ennek kö-
szönhető, hogy a konvencionális apa--fiúi 
viszony új minőséget nyer. 

Kétségtelen azonban, a Jó György bels ő  
világát kifejtetlenül hagyó írói módszer-
nek tudható be, hogy e jellemnek távlata 
van: kisugárzó er ővel rendelkezik. Ennek 
eredményeként sajátos feszültség tapasz-
talható a regényben, mivel a mű  utolsó 
előtti lapján ismerjük meg egyértelműen 
azokat az eddig csak sejtetett indítékokat, 
melyek Jó Györgyöt arra kényszerítették, 
hogy fia jövőjét a gazdálkodásban jelölje 
ki. Jó György alakja az írói típusteremt đ  
ökonómiájának egyik legfényesebb bizo-
nyítéka. A hallgatag Jó György tapaszta-
latainak lényegét a regény végén néhány 
tömör mondatba sűríti az írói telitalálat. 
Figurája csak akkor lett volna valósze-
rűtlen, ha • szóval alig megfogalmazható 
sejtéseit, tapasztalatait "a regény elejét ől 
kezdve logikus fejtegetések keretében ad-
ta volna elő . — „Te még nem tudsz sem-
mit — kezdte az apa, most az egyszer 
maga is akadozón. - Tanulni, hát ki nem 
szeretne tanulni? Ln is tanulok, amióta 
élek. De aki öreg, többet lát. Еn láttam, 
mi lett ezekből a tanult gazdagyerekek-
ből. Ott volt a nagyapád sógora. Amikor 
föladta Pápára a fiát, azt mondta: — Az-
tán le ne hagyd ám magad nézetni. Hát 
az nem hagyta. Váltókat csinált, az apja 
nem gy őzte fizetni, végül is főbe lőtte 
magát. Vagy a Kertész fiú, eliszákosodott, 
s lovon jött be Molnáréknál a konyhába: 
Még az öreg szüleit is agyon akarta ver-
ni. Egyből sem lett semmi. Aki nem szo-
rult haza az apjához, vagy írnoknak a 
községházára, a hivatalában, a családjá-
ban lett hitvány. Imre bátyád, még ő  a 
legkülönb. De hallhattad, mit tesz vele 
is egy asszony. El lehet gondolni, hogy az 
anyád engemet... Beleesik mindbe a f é-
reg, aki közülünk fölkerül. A Molnár Sa-
nyiból is, megvigyázd, mi lesz. Az olyan 
béresgyerek, mint a Sompolya, vagy en-
nek a Kiskohnnak a fia, jobban bírják. 
A mieink nem. Nem tudom, mi az oka, 
csak látom. Nem akarom, hogy te is a 
szemétre kerülj. Еn embert csinálok be-
lőled idehaza is. Ott van a Nagyatádi 
Szabó, magamféle gazda és képvisel ő . 
Nem vesztesz semmit, higgyed el. Nem 
elmenni kell nekünk, hanem még jobban 
itt lenni. Ez az egyetlen. Ez az egyetlen. 
Ha nem hiszed az apádnak, hidd el egy 
öreg embernek. . ." Az idézet azokba az 
indítékokba enged bepillantást, amelyek 
a regény konfliktust szociális síkon jelöl-
ték ki. Jellemző , hogy Jó Péter iskoláz-
tatása nem az anyagi nehézségek miatt 
ütközik akadályokba. Jó György ugyanis 
— mint láthattuk — nemcsak a puszta 
ellenállást személyesíti meg, hanem egy 
más irányú törekvést is, ami által Jó Pé- 

ter iskoláztatásának problematikája álta-
lános tarsadalmi kérdéssé és a kérdésre 
adott válasszá szélesül. Hogy ,'Jó Péternek 
sikerül kiharcolnia a . továbbtanulást, a 
Szabó Dezső-i koncepciók vereségét'sej-
teti. 

Péter tanulási évei egyenletesebbek . és 
kevesbé ellentmondásosak, mint Boda 
Zoltán kibontakozásáé. Péter tudatában 
van annak, hogy tanul, s hogy tanulnia 
kell, egyensúlyát nem bontják meg 16-
zas kísérletek. Boda Zoltán mohó kezde-
ményezéseit itt a megfigyelő, az elemző  
álláspontja váltja fel. Péter mintha tud-
ná, hogy életének csak egy távoli pontján 
vár rá a cselekvés, nem bocsátkozik kí-
sérletekbe és kalandokba. Zoltán állan-
dóan feladatokat tűzött ki maga elé, re-
mélve, hogy így kitörhet megsejtett kor-
látaiból. Ezzel szemben Péter nem szem-
besíti ismereteit a valósággal, az ő  ta-
pasztalata nem a valósággal való közvet-
len találkozásból, hanem az új szellemi 
hatások befogadására mindig kész zse-
nialitásból származik. Pontosabban: míg 
Zoltán, lépésről lépésre, alakulásának 
minden fokozatán inkább tapasztalatokat 
szerezhetett, addig Péter inkább csak is-
meretekhez juthat. Hans Castorphoz ha-
sonlóan az élet féltett gyermeke ő, aki-
nek megnyeréséért olykor varázshegyitö-
ménységű  vita folyik. 

Péternek három szintre van szüksége 
ahhoz, hogy a cselekvés eszméjének be-
bogadására kész emberként lépjen ki a 
torzóban maradt mű  világából. Sári és 
Vajt képezik az első  két szintet (Kocsik 
szeptemberben, Alsóvárosi búcsú), a har-
madikat pedig Budapest (Szerdai fogadó-
nap, A másik mester), jelezve, hogy Pé-
ter fejlődése az életkörök váltakozásában 
is tükröződik. Az ő  világának mozgásirá-
nya azonban e szinteken belül, saját meg-
nevezésével: burkokban rajzolódik ki. A 
Szerdai fogadónapban, egy beszélgetésben 
árulja el Péter saját pályájának struktú-
ráját: „A múltas és jöv ős emberek mellett 
van egy harmadik csoport is. Ha úgy tet-
szik: a burkos emberek. — Hogy: burkos? 
Burokban született? Próbált megelevened-
ni az előbbi megsemmisítésb ől a puffon 
ülő. —Inkább burkokban. Él, él s egyszer 
csak azt veszi észre, hogy valami szívós 
hártya van körülötte, amiből vagy kitör, 
vagy megfullad benne. — S ha kitör? —
Akkor egy ideig szabadnak hiszi magát 
s amit szí: az Isten leveg ője. De egyszerre 
csak megint fojtódni, szorulni kezd, s 
megint ott van egy burok. Ha tágabb is 
az elsőnél, de elég szoros, hogy megölje. 
Aztán újra: burok pattanásáig és így to-
vább. Igy értem én ezt a burkokkal, pró-
bálta nevetéssel elhajtani a magára for-
dított figyelmet." Eszerint az els ő  burkot 
apja konoksága képviseli, a másodikat a 
kisváros katolicizmusa, amelynek világába 
Jób Arzén vezeti be, a harmadikat „szü-
zességének hálója" (jellemző, hogy Pétert 
ebben az időszakban nem annyira a ka-
masz testi zavarai, mint inkább szüzességé- 
nek tudata feszélyezi, és „szüzesség háló-
jának átszakítása után aszkéta életet él"), 
a negyediket a restauráció katolicizmusa, 
melynek- Barbián az eszmei vezére. Péter 
fejlődését a legellenállóbb negyedik burok 
áttörése után elveszítjük szemünk el ől. 
Növekedését megismertük, választását 
azonban csak sejthetjük. 

Az Utolsó kísérlet az írói eszközök 
érettsége ellenére sem tud olyan feszül ő  
egységet teremteni az útkeres ő  emberből 
és az enciklopédikus teljességb ől, mint az 
Emberi színjáték. Pedig Jó Péter Boda 
Zoltánnál valószerűbb hős. S talán itt 
rejtőzik a probléma. Az ember és az út-
mutató gondolat viszonya csak olyan ma-
gas hőfokú vibrálásban hathat elementá-
risan — gyakran egy-egy pillanatra az 
egész emberi kozmoszt is átvilágítva —, 
mely csak az Emberi színjáték pólusai kö-
zött jöhetett létre. Az Utolsó kísérlet böl-
csebb és kiegyensúlyozottabb, de az Em-
beri színjáték lázasabb, vakítóbb. Para-
dox módon: talán éppen kiforratlanságá-
ban — izgatóbb. 

VAJDA Gбbor 
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a cinizmus mint 
társadalombírálat 

• 
Csurka István: 
Nász és pofon, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1969. 

Csurka István problematikus alak-
ja a mai magyar irodalomnak. Első  
ír$s$nak megjelenését botrány kö-
vete. Egyes kritikusok kiváló író-
nak tartják, mások viszont felüle-
tesnek, sőt léhának és felelőtlennek, 
olyan írónak, aki cinikusan viszo-
nyul jelenéhez, vagy elfordul tőle. 
A mi szempontunk is azonos. a .kri-
tikusok szempontjával: milyen ösz-
szefüggést mutatnak a Nász és po-
fon novellái a korral, melyben ke-
letkeztek. 
A Nász és pofon első  néhány no-

veІlájában anak az. írónak a szem-
léletét figyelhetjük meg, aki a ha-
gyományos magyar prózát követ ő  
módon, k іvіигы  közeledik tárgyá-
hoz. Az író egyelőre még képletek-
ben gondolkodik . A társadalmi cso-
portokhoz tartozás számára els ődle-
ges kérdés. Igy például a Vasárnap 
délutánban a magyar irodalomban 
gyakran és sajátságosan megfogal-
mazott falu-város reláció jelenik 
meg, ami arra mutat, hogy az író 
a társadalmi történés küls ő  meg-
nyilvánulásainak megfestésére vál- 
lalkozik. A falu és város"szémben
áU$sa azonban nem vezet konflik- 
tushoz, ahogy feltételeznénk, mert a 
falu világa nem annyira zárt, hogy 
nem engedne a Tankó Sandri sze-
mélyében léhának, romlottnak áb-
rázolt városi erkölcs • hat$sának.. Gá-
bor, a parasztgyerek, jellemének fej-
lődése ugyanis nem közvétlen kör-
nyezete, hanem a város erkölcse 
gyakorol jelentősebb hatást.. Olyan 
egyszеrűsftés ez, mint amit például 
Veres Péter Rossz asszony című  re-
gényében figyelhetünk meg. 

A Tűzugratás már meg is fogal-
mazza azt, mire a Vasárnap dél-
után még csak utal. A novella kö-
zéppontját egy párhuzam képezi, 
meglehetősen szimplifikált módon: 
a háború előtti oszt$lyok viszonyát 
a falu—város viszonya váltja fel. 
A nagymama 1$ny korában még 
csak kacérkodhatott a jegyz ő  fiával, 
mert az oszt$lykorl$tok elégséges 
válaszfalnak bizonyultak, az unoká-
ja azonban már együtt fagylaltozik 
a városi fiatalemberrel. Sejthét ő , 
hogy kapcsolatuknak lényeges kö-
vetkezménye lesz, még akkor is, 
ha Zsuzsika falujában marad. 

E novellák a modern „elsodort 
falut" példázz$k, s egészen seké-
lyeknek is tűnhetnének, ha Csurka 
ügyesen megoldott formája nem ja-
vítana színvonalukon. A tűzugratás 
ősi népi szokásának középpontba he-
lyezése, formába építése például 11-
nyegesen hozzájárul a szerencsétlen 
társadalmi szimplifikáció feloldásá-
hoz, s az elbeszélés hangulata me-
seszerűvé válik. 
A Ráez meg Vargával kezdődő  

novellákat elmélyültebbeknek, idő- 
szerűbbeknek érezzük. A globális 
társadalmi viszonyokat itt már ta-
lálékonyan tipizált emberi kapcso-
latok váltják fel, igaz, még mindig 
a tegnap és ma viszonylatában. E 
néhány novellának nincs f бhđse, 
több személy kerülegyszerre fó-
kuszba. Az író sorbán és fölénye-
sen, ironikus objektivitással mu-
tatja be hőseit és kapcsolatuk el-
leotmond$sait — megoldhatatlan-
ságát. Az ir5 egy síkra törekszik, 
habár ezt nem sikerül teljesen 
megvalósítania. Rácz és Varga vi-
lága között nincs minIsIgi különb-
ség (a fentebb említett két nove lla 
pólusai között még volt). Vargát ép-
pen olyan kispolgári indítékok ve-
zérlik az úi rendszer felső  rétegébe 
való beépülésre, mint amelyek Rá-
czot arra kényszerítik, hogy a há-
ború ut$ri államosított vagyonát si-
rassa. Csurka e novelláinak iró-
niája abban rejlik, hogy egyforma 
távolságról és egyforma intenzitás-
sal világítja meg figuráit. Hőseit to-
talitásukban, ember voltukban 
igyekszik megragadni. Ebből a 
szempontból a Kombinált por című  
novellát kell kiemelni, melyben a 
végrehajtó éppen olyan áldozat, 
mint az adókkal agyonsújtott sze-
rencsétlen paraszt. Csurka komp-
lexitásra törekszik, az élet kicsi-
nyességbe, veget$lásbatorkolását 
mint egyetemes abszurditást igyek-
szik megragadni (Részeg áriák és  

duettek). S ebben az értelemben a 
változhatatlanság hangsúlyozásával 
a Vasárnap délutánban és a Tűz-
ugratasban ábrázolt, a felszíni je-
lenségekben megragadott „változás" 
kritikáját adja A mélység vándora 
című  elbeszélésében, ahol a magyar 
paraszt és a magyar úr viszonya 
még a tenger fenekén is változatlan 
Is  örök érvényű . 
Van Csurkának egy — tárgyában 

és . kérdésfelvetésében — homogén 
nov_цacsoportja, melyben — a tár-
sadalmi élet közegét elhagyva — ki-
zárólag a mai ember világának 
szubjektív vetületével foglalkozik 
(Minden perc csoda, Nyílt törés, 
Lakók és ril^acsok, A csillár, Egy 
fogadó lelkivilága, Az utolsó cím). 
E novellákban a társadalmi kompo-
nens abba a légkörbe sűrűsđdve van 
Jelen, mely a hős tudatát, mozgás-
területét behálózza és meghatároz-
za. Jellemző , hogy e novelláknak 
csak egy hőse van. A Minden perc 
csodában a másik szereplő  (a falusi 
parasztasszony) csak a f őhős világá-
nak alaposabb megvilágítása végett 
kap jelentősebb helyet. Csurka 
ezekben a novellákban új alkotói 
terület meghódítására vállalkozik. 
Az emberi kapca olatok bemutatás-
ról az egyén világába siklik át. A 
felszín és a térfogat a mélység és 
as  intenzitás javára csökkent. Ha 
az alkotás hatékonyságának egyik 
lényegi ismérve az ökonómia, akkor 
Csurkánál beszélhetünk fejlődésről. 
Mondanivalója nem változott meg, 
csak elmélyült a tömörített forma 
következményeként. Korábban 
ugyanis Csurka csak a kapcsolato-
kat megrajzolva mutathatta ki az 
igazi kapcsolatok hiányát (Rácz meg 
Varga. Részeg áriák és duettek 
stb.). TJjabban azonban a kapcsola-
tok megrajzolása nélkül szugge-
rálja az emberi relációk abszurdi-
tását. Nyilván e novellák miatt ér-
hette Csurkát az egzisztencializmus 
vádja. Az igazság az, hogy e mi-

.nősftés semmitmondó, illetve: ma 
majdnem minden valamirevaló írót 
„egzisztencialistának" nevezhetünk, 
ha e kifejezés alatt els ősorban kö-
zérzetet és a látszat alatti valós$g-
gal szembeni kritikusságot értünk. 
Persze, ilyen értelemben Csurka eg-
ziestencialista, bár ezzel az álltással 
még nem mondtunk semmit. 

Említett novellacsoportjában Csur-
ka az atomizált kisemberi-kispolgá-
ri világérzés belső  vetületét adja. 
M: іndy elesettjei modernizált Ter-
sánszky-hősök, s ez a vonal folyta-
tódik Csurkánál. Az ő  hőseinek kü-
löncsége és elszigeteltsége azonban 
konkrétabban társadalmi töltés ű . 
„Tennie kellene valamit, benne len-
ni valamiben, valami küzdelemben" 
— fogalmazza meg egyik hőse, Jós-
ka; a hiányérzetet, mely több no- 
vellában kap központi szerepet 
(Minden perc csoda, Nyílt törés, A 
csillár). Csurka magatartásának és 
ebből következően stílusának is 
egyik legszembetűnőbb sajátsága, 
hogy érzékenyen vibrál, attól füg-
gően, mely vonatkozását ragadja 
meg a kisember kiszolgáltatottságá-
nak. Míg azokat a hősöket kevésbé 
éri az irónia éle, akiknek élete „be-
vallja" az elesettséget (Nyílt törés), 
addig a beszűkülést és elszigetelést 
vállaló életforma a cinizmus által 
éles bírálatot nyer (Lakók és ripa-
csok). Innen is látszik, hogy téved-
nek azok, akik Csurka cinizmusát 
felelőtlenségnek tartják. 

A felsorolt novellákban a gro-
tesak tehát az az elem, melynek 
segítségével Csurka a kisember éle-
tének, szokásrendszerének automa-
tizmusát ábrázolja. A társadalom-
kritikának mélyebb változata ez, 
mint amit egyes bírálói számon kér-
nek tőle. Az a tény például, hogy 
A csillár főhőse csak a saját kényel-
mét biztosító szobabútorzat meg-
semmisítésével adhat jelent egyéni-
ségéről, csak a szkizofréniás pusz-
tításban lelheti meg szabadságát, —
a legélesebb társadalombírálatot je-
lenti. S itt kell említenünk a ,ló-
verseny" kérdését is, mellyel kap-
csolatban Csurkát nemcsak formai 
szempontból igyekeznek Krúdyhoz 
kapcsolni. 

Csurka számára a lóverseny egy-
részt a kisszerűség és a magány 
előli menekülési kísérletet jelenti, 
másrészt pedig a determináltsághak, 
a rabságnak a hétköznapi életfor-
mánál is hangsúlyozottabban kiraj-
zolódó képletét. A fogadó azzal 
ámíthatja magát, hogy perspektí-
vája van. A tapasztalat sohasem cá-
folhatja meg véglegesen reményét. 
hiszen a' perspektíva határtalan. A 
fogadó állandó feszültségben  61, ám 
ez az állapot különbözik a Nyílt tö-
rés hősének tragikomikumba tor-
kolló zaklatottságától, melyben nirr ~~  

csenek emelkedések és süllyedéseX,  

... 

csak sivárság. A fogadó tudatálla-
potát ellenben a szűk világból való 
kitörés és visszahullás váltakozása 
teszi vibrálóvá. („Az igazi versenyt 
a fogadók lelkében futják” —írja 
Csurka.) Mándy novellahőseinek 
életében a filmvilág hasonló szere-
pet tölt be. 

Az eddig említett három novella-
csoport egy-egy réteget, szintet ké-
pez Csurkának abban a törekvésé-
ben, hogy a mai ember és emberi 
viszonyok lényegét vízióvá növesz-
sze. A negyedik novellacsoport 
egyértelművé teszi, amit a harma-
dikkal kapcsolatban tárgyaltunk, 
azt, hogy ha Csurka formálisan nem 
is áll a társadalmi élet talaján, no-
velláinak immanens bírálata a való-
ság lényegének feltárását, illetve —
ami számunkra az el őbbivel azonos 
— a valósággal szembeni alkotói 
állásfoglalást tartalmazza. A szóban 
forgó novellák a klasszikus realiz-
mus, valamint a klasszikus irónia 
és cinizmus eszközeivel kendIzetle-
nül, azaz a modernség" áttétele 
nélkül mutatják meg a deklarált és 
a tényleges valóság közötti óriási 
szakadékot. Csurka írói többlete, 
amit már többen megfigyeltek nála, 
á forma könnyedsége, a stílus ötle-
tessége és fesztelensége. A könnyed 
eleganciában azonban nem destruk-
tív cinizmust kell látnunk, hanem a 
vélt értékek megkérd őjelezését. Itt 
elsősorban A rádiótól vagyunk cí-
mű  novellára kell gondolnunk, mely 
a szocialista társadalmi munka el-
idegenültségét leplezi le kíméletlen 
őszinteséggel. Felmerül a kérdés: 
egyetlen lehetséges formája-e en-
nek az időszerű  mondanivalónak a 
cinizmus és az irónia? Véleményem 
szerint, igen. Ebb ől, persze, az kö-
vetkezik, hogy akik aminden 11- 
tezđ  kíméletlen bírálatát", vagyis a 
cinizmust mint alkotói szempontot 
vitatják el, nem egy módszert, for-
mát, hanem az objektív társadalmi 
valóság egyik leglényegesebb prob-
lémakörét tiltják el a m űvészettől. 
Csurka cinizmusa ugyanis nem más, 
mint a szereplők és a hősök szán-
dékolt szélsőséges tipizálása, mely 
független a társadalmi rend által 
előírt normáktól, s őt, elsősorban a 
bírálatukat képezi. Nem állítjuk, 
hogy az alkotó cinizmusa nem szán-
dékos (bár az inkább képeket, ví-
ziókat, mint gondolatokat, fogalma-
kat eszközül használó művészeknél 
erről is beszélhetünk). Pusztán csak 
annak megállapítására szorítkozunk, 
hogy a normák prizmáján megtört 
Is  megszűrt valóság, valamint az 
alkotásban különössé transzformáló-
dott realitás egybevetése már ön-
magában is a cinizmus benyomását 
kelti, függetlenül attól, hogy az al-
kotónak mi volt a szándéka. Ennek 
értelmében nem kell különösebb je-
lentőséget tulajdonítanunk Csurka 
kijelentésének, mely szerint az ár 
ellen úszás nem fő  kérdése a mű-
vészetnek. Kritika, cinizmus és rea-
lizmus ugyanis hasonló .jelentésű  fo-
galmak Csurka novellisztikájában: 
egyik feltételezi a másikat. 

A Miért rosszak a magyar fil-
mek?, Az uszálykormányos, Egy te-
nyérjós telefonjai, Létezéstechnika 
— az egyéniség önfeladásának tra-
gikomédiái. A szocializmus egyik 
legveszélyesebb betegségét támadja 
bennük Csurka gyilkos iróniával: 

közönyt. S éppen e célkitűzésé-
vel, valamnt az ennek megfelel ő  
tiszta for óval emelkedik a legmo-
dernebb i magyar prózaírók közé. 

VAJDA Gбbor 

visszanézés úi  
szemüveggel 

• 
Bora čosić : 

Uioga moje porodice 
u svetskoj revoiuciji. 	. 
Nezavisno autorsko izdanje, 
Beograd, 1969. 

Bora Cosićot a modern szerb iro-
dalom középgenerációjának (több-
nyire egyéni utat járó) tagjaként 
tartják számon. Legújabb regénye 
egyetlen nyár termése, s miel őtt 
asztalunkra került volna, tanulságos 
kaland hőse volt: a szerző  először 
kilincselt vele a hazai kiadóknál, 
azután zsebébe nyúlt, kifizette as 
előállítási költségeket, végül szer-
ződést kötött német kiadójával. 
Nemrégiben pedig arról olvashat-
tunk, hogy a NIN állandó és hiva-
talos bfráló bizottsága ezt az dI ő-
leg sok nézeteltérést és vitát kiváltó 
könyvet az 1969-es év regényévé ki-
áltotta ki. El kell ismerni, a reha-
bilitáció tiikéletes! Az pedig már 
más kérdés, hogy szükség van-e eh-
hez hasonló kerül őutakra. 
A regény az utóbbi két-három 

évtizedet idézi, olyan szemszögbál 
nézve az eseményeket, amely lehe-
tővé teszi, hogy átbújva történelem-
könyveink szürke adat-rácsán, egy 
kor hangulatát és emberi viszonyait 
lássuk meg. (Ha nem is a totalitás 
igényével íródott — majdnem egé-
szében egy családról szól — képes 
kiszélesedni és felölelni egy egész 
kort.) Az új néz őpont Cosić  egyéni 
(előbbi regényeinek folytatásaként, 
talán éppen itt letisztuló) írói mód-
szerének és stílusának eredménye. 
Könnyen szembet űnik: ez az írói 
módszer már súrolja a filmkészítés 
módját. 

A regény alapanyaga a történelem. 
Ebből az adott (átélt. felvételezett) 
anyagból választja és vágja ki a 
szerző  a számára fontos részeket, 
majd rendszerezi azt és ragasztja 
össze. Vágáskor emlékeiben leltá-
roz, és elsősorban azokat az eleme-
ket keresi, melyek a fény felé 
emelve — egy-egy tárgyat mutat-
nak. Megbízik a tárgyakban, arra 
a tulajdonságukra alapoz, hogy ké-
pesek az idők folyamán hozzájuk 
kapcsolódó, koptató-változtató emlé-
keket is felidézni. Az elemek (majd 
minden mondata egy-egy ilyen ön-
álló elem) így objektívek, hitelesek 
lesznek (naptárak, különféle gépek, 
egykori játékok stb. pontos megne-
vezése), megteremtve így a mű  be 
ső  valóságát, s hitelessé téve 
egész regényt. 

A mód nem alkalmas szokván 
felépftésse, ezért a regénynek ni. 
is összefüggő , induló és kifejlő  
lekménye; apró történésekbđ : 
emberi helyzetekb ől és visz 
ból épül — néhár_y száz fi 
alkotja. 
A vágás után a rendss 

elemek új rendszerbe vy 
tosftása következik. A 
chol5giai, az elemek é 
szociatfV kapcsolatban 
pezett új egész nyi 

3c 	 :  



59. szám 

Rani radoví 
Rok, broj 3 

A Rok múlt év decemberi számát 
a szerkesztőség teljes egészében Ze-
limir Zilnik Korai munkák című  
filmjének szentelte, érdekes, vagy 
inkább izgalmas módon mutatva be 
a film életének három fontos szaka-
zát: előzményeit, születését és utó- 

tét, a bemutatót követ ő  reagáló- 
. t. 

%t73'i c filmje, közvetlenül az els ő  
mutatók után, két részre szakí- 
ta hivatásos és nem hivatásos 
kritikusaink táborát, és szembe- 

*.ta őket a film művészi érté- 
• és politikai állásfoglalásának 
"sében. Ez azután azt ered- 

'. hogy megindult a cikke- 
oldalon a Korai munkák 

másik oldalon éppen 
azai filmgyártás itthoni 
_kintélyének megđrzé- 

különböző  fajsúlyú 
et gyűjtötte 

mel 

24 
t  

.. 

értsük (megérezzük), újfajta olvasói 
aktivitással keU kézbe vennünk. Co-
stć  így arra kényszerít bennünket, 
hogy úgy nézzünk az általa felidé-
zett korra, ahogy a rovarok látják 
a dolgokat: sok-sok prizmából meg-
épített rendszeren keresztül. Ez te-
szi az összképet, a regényt vibrá-
lóvá és egyénenként változóan ér-
zé'_celhetővé. Az egybeszerkesztés, a 
montázsolás rem véletlenszerű , ha-
nem tudatos kritikusi munka, amely 
arra irányul (sikeresen), hogy le-
fokozza a visszanézés színpadias pa-
tetikusságát. 
A százötven oldal a szerz ő  vissza-

emlékezése. Az általa megrajzolt 
ember és emlékei közötti viszony 
ironikus; ugyanakkor azonban új-
szerű  ítélet is ez a regény irodal-
munkban, ítélet az időről, a törté-
nelemről. Es nemcsak Cosi ć  ítélete, 
hanem egy egész generációé. 

TI  JE BILO U NEOPISIVOJ 
GUZVI. SVE JE BILO U NEKOJ 
POMETNJI ALI JE BILO  TAXI.  
TAXI,  ILI JOŠ GORE. (Mindez le-
írhatatlan fejetlenségben történt. 
Miieden valami zűrzavarban volt, 
mégis így volt. Igy, vagy még rosz-
szabbul.) A befejez ő  rész, növekvő  
betűivel, akár egy kiáltás: az ítélet 
jogerős! — még ha a megpendített 
húr felhangjai kellemetlenek is fit-
linknek. 

S06S József 
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azonos című  kötetben a szerkesz-
tőség. 

Mindenekelőtt csak meglephet 
bennünket a sajtóban megjelent vi-
tairat-b őség. Ime, itt egy művészi 
produktum, amely igazán nem pa-
naszkodhat, hogy közösségünk tár-
sadalmi-politikai-művészeti érz őide-
gei figyelmen kívül hagyták. Ebben 
az esetben szó sincs ilyen közöny-
ről.! Ha ugyanis megnézzük a kö-
zölt forgatókönyv és a róla szóló 
vita terjedelmének viszonyát, kö-
rülbelül egy a háromhoz arányt lát-
hatunk. Ez pedig valóban nem álta-
lános jelenség kritikai gyakorla. 
tunkban. 

A cikkek jó része (ellene vagy 
m'ellette) els ődlegesen a Korai mun-
kákról szól, szerzőik ideológiai és 
művészeti síkon analizálják és ma-
gyarázzák a filmet, kutatják gyöke-
reit. (A filmhez és Zilnik nevéhez 
ragasztott jelzők és minősítések egy-
szerű  felsorolásától is el kell te-
kintenünk ezen a helyen — hely-
szűke miatt.) Másodlagosan, az ese-
mények háttereként már egy egé-
szen más kérdés mutatja tüskéit: 
filmpolitikánk következetessége. Eh-
hez annyit kell tudnunk, hogy ép-
pen Zilnik filmje (természetesen, il-
letékes szerveink jóváhagyásával) 
képviselt bennünket a tavalyi ber-
lini fesztiválon, s hogy ott Arany-
medve díjat kapott. Politikai forrá-
sú ellentétekre hivatkozva, vita tár-
gya lehet az, hogy mennyiben elis-
merés az első  díj a filmnek és film-
gyártásunknak, ha azonban úgy 
tartjuk, hogy „nem minden díj ok 
as örömre, még akkor sem, ha az 
Aranymedve" („Nije svaka nagrada 
povod za radovanje, čak ni kad je 
„Zlatan medved” — Božtdar Diki č , 
Politika, 13. jut 1969), vagy hogy a 
film nem azért kapott díjat, amit 
a szerző  ki akart pele fejezni, és 
hogy olyan rosszindulatú erők mér-
lеgére került, amelyek (félremagya-
rázJa) felhasználhatják ellenünk —
egyszóval, ha úgy látjuk (utólag), 
hogy nem jó helyre került a film, 
akkor már nem a Korai munkákban 
kételkedünk. Vagy eddig nem is-
mertük volna az erdőt, a környeze-
tet, ahol az Aranymedve , csillog"? 
Es ez már túl széles és általános 
kérdéskör ahhoz, hogy egyetlen film 
ilyen vagy olyan minősítésével meg-
oldható legyen. Mégis — ha esetleg 
a „sorok között" olvasva is — fel-
bukkant, számolnunk kell vele. 

A gyűjteményben érdekes és ilyen 
téren szokatlan színfolt a Belgrádi 
Kerületi Közvádlóság és a Belgrádi 
Kerületi Biгбsбg egy-egy per-doku-
nnentuma, közöttük Zelimir Zilniknek 
a tárgyaláson elhangzott zárószavával 
a kötet legizgalmasabb részét jelen-
tik. Ezen és a már említett vita-
cikkeken, valamint a forgatóköny-
vön kívül néhány oldalnyi képsort 
is láthatunk a filmb ől. 

Külön figyelmet érdemel Bogdan 
Tirnanić  írása („Rani Radovi", go-
dinu dana posle). I, mint a film 
egyik szereplője, belülről közelíti 
meg a film problematikus részeit, 
néhány fejezetben elmondja a film 
születését, s általános filmfejl ődési 
tendenciákból kiindulva, a filmnek 
mint kifejezési formának mai jelle-
géből, megváltozott felépítéséb ől és 
hatásából közelítve meghatározza a 
Korai munkák feladatát, s akárcsak 
Zi'.nik, a már említett zárószavában, 
a film megszületését indokolja és 
életképességét bizonyítja. 

A Komunist átlátszó montázsnak 
nevezi a Rok 3. számát (Providna 
montaža (ili nešto drugo) — Komu-
nist,  1970.  febr. 12-i szám), szemére 
vetve a szerkesztőségnek, hogy a 
„koktél" összképében egyoldalú, a 
film mellé állítja az olvasót. Ehhez 
csak annyit tegyünk hozzá, hogy a 
szerkesztőségnek csak olyan, már 
előbb publikált anyag állt rendel-
kezésére, amely már magában is 
meghatározó erejű. Az összkép —
vélt — „elferdítettsége” is csak in-
nen származhat. 

A vita még nem fejez ődött be, a 
per még nem d őlt el (nagy-
közönségünk reagáh бsб' kellene fi 
gyelni), esetleg kicsit m r megd őlt 

m dőlőfélben van. Ki marad alul? 	j 

$O6s~/József 

Grafikai szerkesztő  Maurits Ferenc 
Szerkeszt őségi titkár és lektor Thomka Beáta 
Korrektor Kiss Jo сák Ferenc 

Megjelenik minden hónap 20-án. 1970. március, 
59. szám. Kiadja az Ifjúsági Tribün, T ј vidék, 
Katolikus porta 5/II. Telefon 42 719 
Szerkesztőségi fogadóórák: mindennap 11-13 
óráig. 
A kéziratok végső  leadási határideje: minden 
hónap 20.-óig a következ đ  'számra. 
Ara 2 új dinár. Félévi elđfizetés 10, egyévi 20, 
külföldre 40 új dinár. 
Előfizethető  •a Tribina mladih Uj SYMPOSION 
Novi sad — 657-3-622 — folyбszáгnlára. 
Az egyévi elđftzetés összege Magyarországon 
150 Ft, Csehszlovákiában 85 Kčs, Romđniában 
95 lej, a nyugati államokban 	4 US dollár, 
illetve az ennek megfelel ő  összeg más konver-
tibilis pénzegységben. Külföldi olvasóink devi• 
zaszámlánkra — Novosadska Banka Novi Sad 
03  SYMPOSION — 657-820-6-32000-10-145 
utalhatják át a pénzt. 

Forum Nyomda, í7jvidék 1970. 
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5. 

Domonkos út-modellének felvázolása SVÉD-
BE MINDIG đRđKRE VIA ITALIA egyben a 
Költő  disszidensségének illusztrálása is ... 

Az író disszidensségét mostanában Krleža 
hangsúlyozta ki legjobban, talán bizonyos szem-
pontból váratlanul, de annál megrázóbban. Egy 
harcos, •dvetkezetesen ba ~loldаж  életút vége-
felé, minden idők egyik legnagyobb horvát írója 
így beszél: 

AZ (RÓNAK, HOGY JŐL VÉGEZHESSE 
MESTERSÉGÉT, LEHETŐSÉGE KELL LENNIE 
ARRA, HOGY VALAMI MODON DISSZIDENS, 
SŐT AZ ÁLLAMRA ÉS A TEKINTÉLYRE VO 
NATKOZÓAN, DEFETISTA IS LEGYEN. A 
„TÉKOZLÓ FIÚ" Ő , AKI CSAK AZÉRT TÉR 
VISSZA AZ ATYAI TŰZHELYHEZ, HOGY 
YJJBÓL TÁVOZHASSON. 

Távozás — visszatérés. Lényeges Krleža má-
sodik mondata, hiszen hogyan is menekülhet, 
hogyan is kerülhet kívülre egy nyelv nagy íгб -
ja, amikor már-már ő  maga az a nyelv? Seho-
gyan sem. Illetve, ha igen, akkor nem valami 
egyszerű, egyirányú mozgásról van szó, hanem 
éppen a mi deltának nevezett szituációnkról, 
amit Krleža, hogy nála maradjunk, Goya-esz-
széjében egészen pontosan meghatározott. (Te-
hát ez a problematika nem új a mindig annyira 
jelenlevő  horvát író életművében, sőt, talán 
egész életútját is vizsgálhatnánk ebb ől a szem-
pontból. A távozás — vissžatérés hintázása az 
ilyen művészeknél, úgy látszik, egyetlen módja 
a középenmaradásnak. Ez a KđZÉP, NEM 
PONT, HANEM TERÜLET, MOZGÁSTÉR, a 
PARTIZÁN, a SZABAD HARCOS élettere.) 

PONTOSAN NYOLCVANÉVES VOLT, AMI-
KOR —ÉPPEN ÚGY MINT TOLSZTOJ — AZ 
EMBERI HAZUGSÁGGAL ÉS BÜNNEL EL-
TELVE OTTHAGYTA A MADRIDI UDVART, 
ELMENEKÜLT AZ ORSZAGBŐL ÉS MEG-
HALT AZ EMIGRÁCIÓBAN... A NYOLCVAN-
ESZTENDŐS SÜKET đREGEMBER MENEKÜ-
LÉSE A VALÓSAGBOL, EZ AZ UTOLSÓ ME-
REDEK FELKAPASZKODÁS A VÉG ELŐTT 
JELKÉPES MOTIVUM, S ENNEK A HALAL-
BA VEZETŐ  MERÉSZ VONALNAK AKKORA 
A VARAZSLATA .. . 

Példáinkkal, idézeteinkkel azt szeretném bi-
zonyítani, hogy létezik ez a jelenség, illetve azt, 
hogy minden esetben (Goya, Tolsztoj, Hölderlin, 
Rimbaud stb.) ugyanarról a jelenségről van szó. 
Krleža megfogalmazása megdöbbent ően hason-
lít Zweigére, aki, láttuk, Tolsztoj, távozását a lét 
fogságából való szökésnek nevezte. 

A valóságból, a lét fogságából való kihintá-
zások, menekülések, szökések, különösen azok a 
nagy, utolsó MEREDEK FELKAPASZKODA-
SOK az UGRÁS-sal rokoníthatók, annál is in-
kább, mert a delta a hatá гszituációnak megfe-
lelő  valami. 

A hinta-mozgás felfelé, el őre lendülő  része, 
éppen úgy, mint a hinta kötele: a végtelen. A 
hintázás titka éppen ez az égbe-ugrás, ez az ál-
lándó szembe-levés a kékkel, a semmivel. 

Csak a hintázó ember lehet olyan boldog, 
mint az indákon játszó majom. A föld гбl mit 
sem tud, csak akkor látja, amikor hátra lendül, 
de akkor is csak madárperspektívából. 

A hinta, éppen úgy, mint a delta KAPU (a 
delta héberül kapu). A VIA ITALIA is egy ilyen 
nyitott, többé már sosem zárható kapu. 

Á delta folyó és tenger is, de a folyón túl 
és innen, a tengeren túl és innen is. A foly б  az 
út. A delta az úton a FORRÁS, a forrás megis-
métlése, állandó lehetségessége. A forrás acél, 
írja Karl Kraus, de aki már az út el őtt megta-
lálta acélt, az nem a forrástól jött: 

Che Guevara példája, passiója mutatja leg-
plasztikusabban, hogyan teszi lehetségessé az 
UGRAS a lehetetlent, a reménytelent, a FOR-
RADALMAT, ami maga a SEMMI, mert nem az 
ami volt, mert nem az ami lesz, hanem a HA-
LAL, de mivel lehetségessé lett, már a halá-
lon is TÚL van: A HALÁLBA VEZETI ME-
RÉSZ VONAL át-vezet (milyen tisztán látható 
ez az át-vezető  vörös fonál Che naplójában). 

Domonkosnál a disszidensség értelmezését 
kissé zavarja a KALAND bizonyos megnyilvá-
nulásainak közrejátszása, még akkor is, ha ne-
kem a kaland a boldogság egy formája, a déli 
verőfény VIA ITALIA. A költ ő  nem lehet asz-
kéta, mert dalol, bukfencezik, lubickol a lét 
szomszédságában, hintázik. 

Domonkos verseiben mind több.a humor. Em-
lékezzünk, milyen sötét pátoszúak, dionüszosziak 
voltak fiatalkori versei. 

Domonkos epéje ép, egészséges, nem beteg, 
nem mérgezett, mint majdnem mindenkié (pedig 
a beteg epe nehéz kövei elzárják, görcsbe ránt-
ják a dal és á bölcsesség kapuit). 

Am Domonkos útja mégsem kaland, inkább 

a disszidens és az avanturista keresztezése, mert 
ahogy Michaux mondja: 
A KđLTÓK UTAZNAK, DE AZ UTAZÁS 

AVANTÚRAJA NEM GYŐZEDELMESKEDIK 
FELETTÜK. 

A költő  a kör-alakú, kör-mozgást végző  
problémák felé mindig mérőlegesen közelít és 
mivel nem görbülhet, mint az ólom-vonalzó, 
mindig csak érint ője a körnek s ez a meghosz-
szabbított érint ő  az út, de olyan út, amelynek 
mégis minden pontja a kör érintője. A távozás-
visszatérés hintajátéka az út minden pontját 
intenzíven tartja. 

6.  

A fiatalabb költ ők verseit is olvashatjuk úti-
nарlákéвvt. Igaz, ezek a versek •az utas egy máisiik, 
új típusát sejtetik. Ez az utas egy helyben jár 
— már-már egy pontban áll. A kaland, ahogy 

Heller mondja, kettéhasad, bels ővé, pszicholó-
giaivá lesz. 

Világuk a delta független világa, ami persze 
csak a legjobbaknál FORRÁS is egyben. 

A delta kapujának nád az oszlopa; a delta 
halai szétpukkadnának a folyóban és a tenger-
ben is. 

Észlelni még valami mozgást, fizikai moz-
gást, de ez már a passió KISZAMITOTT STÁ-
CIÓI, az ugrás íve belülr ől szemlélve. 

Domonkosnak még volt ideje bukfencezni, 
lubickolni a KIFULLADÁSIG, nekik már nincs, 
szavaik mint a delta ujjai szétválnak, szétnyíl-
nak, mozgásuk, gesztusaik pillanat-szobrok sora, 
happenig. Itt már lehetetlen a kaland, a csavar-
gás, aminek talán legfontosabb összetev ője az 
időtartam. A csatangoló labirintusában már na-
gyon is közel jutott a Minotauruszhoz, nem 
mocćanhat a halál előtt. 

Egy végtelennel kevesebbek— egy végtelen-
nel többek. 

Nincsenek versek, ciklusok, csak töredékek, 
sorozatok; darabok vannak. (Ehhez a problémá-
hoz még visszatérünk utolsó írásunkban.) 

A fiatal költő  már nem is lehet költ ő  tarto-
mányunkban, mert az teljesen felkészületlen az 
ilyen költő  fogadtatására. Az els ő  Symposion-
nemzedéknek sem volt már semmiféle MEGBÍ-
ZATASA (Domonkos távozásával kapcsolatban 
idéztük Hölderlin levelét NEM VEHETIK HASZ-
NOMAT), de kívülről vizsgálva őket, kritikusaik 
még mondhatták, az úgynevezett modern vers 
és az úgynevezett angazsált vers meghonosítása 
volt a nagy küldetésük, és aztán ennek alapján 
is helyezték őket lényegében ugyanarra a polcra, 
amin a felszabadulás utáni, még talán valami- 
féle megbízatással rendelkez ő, költők voltak, 
vannak. 

A fiatalok versei nagyon megfelel őek a delta 
vizsgálására, de mi csak mint nyersanyagot 
használjuk őket; számunkra már-már doku-
mentumjelleggel bírnak. 

Érdekes lenne a vajdasági költészetet csak 
szociológiai jelenségként. vizsgálni, ahogy egyes 
amerikai kritikusok tették a beat-nemzedék-
kel. Mert megdöbbentő  modern költőivel ez a 
tartomány. Nem is véletlen, hogy a különben 
igen-igen nárciszoid világunk éppen ezt a tükrét 
kerüli. 

Mondom, e verseket, verstöredékeket a LÉT 
TÁRGYAIKÉNT kezeljük. 

Mostmár csak egy lépés választ el bennün-
ket a deltától, de egyel őre még mindig csak kí-
vülről járjuk, írjuk körül, vizébe csak a követ-
kező  fejezetben lépjünk, viszont az ÜRT, a 
SEMMIT, amik a határszituációknál mutatkoz-
nak majd csak következ ő  folytatásunkban vizs-
gáljuk. 

Annak ellenére, hogy a fiataloknál egybe 
esik, az indulás és a végállomás pillanata, pr б-
báljunk az INDÍTAS JÁTÉKAI (Jung) után ku-
tatni. 

ELINDULTAK: UTAK SZÜLETTEK 
írja Domonkos közvetlenül indulása előtt, de 
már a Rábka után, A KALANDOR HAGYA-
TÉKÁBAN. Ez a vers, az ODÜSSZEUSZ HA-
ZATÉRÉSÉVEL együtt, fontos, igaz kötetekkel 
nem érintett, korszakot jelöl, a mi szempontunk-
ból talán az egyik legfontosabbat, ugyanis ez 
az a korszak, amikor már költ őnk lába alatt ég a 
talaj ... Emlékszem azokra a napokra, még min-
dig érzem azokat a borzongásokat. De valóban 
el kellett indulni, a hangsúly akkor már a ka-
land fizikai részén  volt...  

Balogh szintén az indítás játékairól szól El-
tűnt éjszaka című  versében 

TESSÉK SZÉPEN MEGFOGNI EGYMÁS 
[KEZÉT 

ÉS INDULNI MINT A VONATOK 
ÉJSZAKA 
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ÉS LEGJOBB LESZ HA A HANGYASZORGA- 
[LOMMAL 

KIDOLGOZOTT MENETREND SZERINT 
MENETELÜNK CSATLAKOZÁS TIZ HAR- 

[MINCKOR 
EGY MELLÉKŰTON A FÉRFIDALARDAVAL 
EZEK LEHETŐLEG ÉNEKELJENEK 
LEHET FORRADALMI DALT IS 
ZÁSZLÓT VAGY KRISZTUS KIASZOTT 
DISZNÓHÓLYAG TESTÉT LENGESSÉK 

INDULÁS INDULÁS 
INDULÁS stb. 

A hangsúly tehát nem a zászlón (elkötele-
zettség), vagy krisztus disznóhólyag testén (ar-
tisztikum, metafizika) van, hanem az INDULÁ-
SON :CSAK A HAJOZAS A FONTOS, mert az 
éjszakától, a hidegtől csak a mozgás, az űrben 
való mozgás választhat el. 

Nietzsche őrültje hintázik... 
Balogh versének csak egyetlen dimenzióját 

érinthetjük. Különben ő  azok közé a fiatal köl-
tők közé tartozik, akik látják, látni vélik még az 
éj kulisszáit. 

A kérdésünk tehát: mi az indítás „ ős-oka", 
ki löki meg a hintát? Az egyik, hogy va-
lóban afféle ős-okot keressünk, minden bizony-
nyal a 

TAJ. 
Igen: A SIKSAGRÓL VAN SZО  ÉS AZ ÉG-

RŐL. 
Berzsenyi írja egyik levelében: A TERMÉ-

SZET ÜRESSÉGE nem szülhet egyebet lelki 
ürességnél... Mások is beszélnek az űrről tá- 

NAGY 1  VAJDASÁGI FÜR A sSZANTÓFŐLD ÉS 
AZ ÉG KđZŐTT, de én elsősorban arra az űr-
re, űr-érzésre gondolok, amit Domonkos és tár-
sai hoztak kisvárosainkból, s az űr farkasétvá-
gyára, amit induláskor éreztek Új -vidéken. 

Ha az égre pillantunk, a hinta máris moz-
gásban van: a roppant ég kirántja lábunk alól 
a talajt, el-indít, ki-, át-lök, bökdös, SEMMI 
SEM RŐGZITI MEG A VÉGEST AKÉT VÉG-
TELEN KŐZŐTT; A KÉT VÉGTELEN ATŐLE-
LI, ÉS FUT ELŐRE(Pаsoatl) Az úr vágja az em-
ber vándorbotját. 

ÉPPEN AZ ÜRESSÉG AZ, AMI TELITÓD- 
NI AKAR — EZZEL KEZDŐDIK EL MINDEN 
írja Bloch Bevezetés a Tübingeni filozófiához 
című  művében, amit az utazás metodikus mo-
tívumából növeszt. Bloch ezt az űrt 

NYUGTALAN ŰR-nek nevezi, és mi, 
a nyugtalan űrbe dobva, úgy érezzük magunkat, 
mintha hintán ülnénk, mintha hintáznánk. 
A VÉGTELEN TÉR đRöK CSENDJÉTŐL 

félve hátrálunk, lendülünk hátra, az ég kékjé-
ben egérutat sejtve lendülünk el őre. A nyugta-
lan űr ringat, forgat bennünket. Hintánk csó-
nakos hinta, s mondtuk már, Nietzsche őrültje 
forog vele... 

Kisvárosaink vásárain, gyerekkoromban so-
kat bámultam a csónakos hintákat. Csak az 
erős, merész parasztlegények mertek beleállni, 
merték rúdjaihoz szíjazni kezüket, talán éppen 
azért, mert mit sem tudtak a centripetális er ő-
ről: úgy érezték, a világ szívében forognak. 

Azok közé a gyerekek közé tartoztam, akik 
sosem ültek hintába, akik a földön állva is szé-
dültek. 

A fiatal Domonkosnál a táj TANTOROG, ké-
sőbb ELFAKAD. SZÉP A TAJ MINT A GYIL-
KOSSÁG, írja. A gyilkosság mint valaminek a 
maximuma, maximumig való fokozása, valami-
nek a vége: az űr kezdete. 

FÉLELMETES TAJ VERSET IRNI 
mondja legfiatalabb költ őnk Danyi Magdolna és 
az ő  sorával vissza is értünk kiindulópontunk- 
hoz, központi problémánkhoz: a VERSHEZ. 

A táj, ahogy Végel megfigyelte, Koncz Ist-
ván költészetében szűnik meg először csak ku-
lissza lenni A TÁJNAK, TEHAT VAN EGY 
MÉLYEBB ÉRTELME, S VERSEIBEN A TAJ 
MAR METAFIZIKAI KATEGÓRIA LETT. A 
JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOMBAN 
EZ VOLT EGYIKE A NAGY TŐRÉSEKNEK, 
AMELY LEHETŐVÉ TETTE, HOGY A TAJ-
BAN NE CSAK KŐLTŐI „METAFORÁT" LAS-
SUNK, HANEM SORSUNK, KđRNYEZETÜNK, 
LÉTÜNK MÉLY MEGFOGALMAZÁSÁT. De 
nemcsak az els őbbség illeti meg, hiszen mind-
eddig Koncz nézett, néz legkonokabbul szembe 
az iirrel, a roppant KÉK térrel s talán csak neki 
sikerült HITELES MÉRCÉVÉ kényszeríteni azt. 
Az đ  EGÉRÚTJA a tudatosság, a KÉK GON-
DOLAT kalandja. 

7. 

A DELTA mostmár közelebbi, bels ő  vizsgá-
lásához kiindulóponttul Simon Cs. István né-
hány sorát választottuk. 

Simon kertész is hasonlóan viszonyul a ter-
mészethez mint a tájfestők, ezek a FÉLIG GON-
DOLKODÓK, FÉLIG CSAVARGОK. A munka-
nélküli kertésznek (nincs megbízatásá, nem ve-
hetik hasznát) valóban nem maradhatott más 
hátra, mint hogy legalább a versben BEVON-
JA a VÉGTELENT A KOMPOZICIÓBA. Ez a 
kertész sokat tud az útról, deltánkról, mond-
hatjuk, talán ő  adja legpontosabb meghatározá-
sát is — kertésze ő  a deltánknak 

FEKETE ÚTON'MEGYEK 
MINDEGY HOGY MERRE 
HÜVđS ŐGYELGÉS A TAJ 
UTAK ÚTVESZTŐJÉN A FEKETE ÚT IS 
„NđVÉNYEKTŐL ISTENSÉGIG VEZET?!" 

Az út, utunk tehát fekete. (A fekete színnel 
külön foglalkozunk.) 

A táj ŐGYELGÉS. A síkságon, többen meg-
figyelték, mindig máshol van az ember, mert 
a máshol is ugyanaz az ég, ugyanaz a róna. Ez 
a máshol, ez a nyugtalan űr, ez az örök moz-
gás; költőinknél a tántorgás, hintázás. Az utak 
hangyaszorgalommal kidolgozott ÚTVESZTŐJE 
a delta. 

Egy másik versében, Simon, az útveszt őt 
UTAM-UTAD KERESZTJÉNEK nevezi, s így is-
mét fixálhatjuk azt a már annyiszor emlegetett 
pontot. Ez a pont: a KERESZTÜLHÍJZOTT LÉT, 
a KERESZT metszéspontja. 

Tordai és Márkus az Irányzatok a mai pol-
gári filozófiában című  könyvben külön foglal-
koznak a keresztülhúzott lét fogalmával. A ke-
resztülhúzott lét, Heidegger filozófiájának vég-
ső  konkluziója, JELENTI PÉLDÁUL A SEMMI-
VEL VALI EGYSÉGET ... DE NEMCSAK AT-
HÚZASRÓL, HANEM NÉGYFELÉ OSZTÁS-
RÓL IS SZб  VAN, AMELYBEN A NÉGY 
EGYESÜL A METSZÉSPONTBAN. EZ A NÉGY 
PEDIG AZ ÉG ÉS  FOLD,  ÉS ISTEN ÉS EM-
BER. 

Az osztást az egyesítést a távozás-visszaté-
rés hintajátékaként is felfoghatjuk, de mint a 
külső-belső, és parány-végtelent is. 

Borghes, mesélik, egyik .  előadásában az em-
beriségnek két alaptípusát különböztette meg: 

ODÜSSZEUSZT a VANDORT 
KRISZTUST a MEGVÁLTIT. 

Én egynek tudom a kettőt. 
AZ EMBER ÍJTJANAL SEMMI SEM EMLÉ-

KEZTET JOBBAN KRISZTUS KERESZTÍTT-
JÁRA. (Chardin) 

Utak útvesztőjén a fekete út vezet, UGRIK 
AT. Raffai az ugrást, mint a delta központi mo-
mentumát, NEGATIV IRÁNYÍT GOLGOTA-
MOZGASNAK nevezi. Ez a golgota-mozgás AZ 
ELDOBOTT FÉKEK DOMBTAN (KJF), Höl-
derlin, Rimbaud útja a tébolyban, a sivatagban 
és Che Guevara passiója is. 

A fekete út a növényekt ől az istenségig ve-
zet, AMINT ÁTHALADUNK -COLORADO HA-
TÁRÁN, LATTAM AZ ÉGBEN EGY HATAL-
MAS ARANYOS NAPSÜTđTTE FELRÓ FOR-
MAJABAN A SIVATAG FELETT, UJJA VAL 
RÁM LÁTSZOTT MUTATNI ÉS MONDTA, 
„MENJ AT ÉS MENJ TOVÁBB, AZ ÉGBE VE-
ZETŐ  ÚTON HALADSZ". (Kerouac TJton) 

A fekete út a pusztában épített út. FORRAS 
csak ott lehetséges, ahol az utas eledele sáska 
és vadméz, ahol nincs víz. 
KÉSZITSETEK UTAT A PUSZTÁBAN AZ 

ÚRNAK, CSINÁLJATOK EGYENES đSVÉ-
NYEKET A SIVATAGBAN ISTENŰNKNEK. 
MINDEN VŐLGY EMELKEDJÉK FEL, MIN-
DEN HEGY ÉS HALOM SÜLLYEDJEN ALA, 
LEGYEN EGYENESSÉ, AMI EGYENETLEN ÉS 
SIMA ÍITTA, AMI GŐRđNGYŐS. 

Igen, a deltában állunk mint Keresztel ő  
Szent János (aki engem annyira emlékeztet Che 
Guevarára) a Jordán-folyó torkolatában. 

8. 

A LEGFONTOSABB AZ ÉLETMОDOT MEG-
VALTOZTATNI, SEMMI MASRA NINCS 
SZÜKSÉG. HÁT AKKOR HOLNAP UTAZUNK? 
(Csehov) 

Rilke torzójának felhívása, parancsszava 
VALTOZTASD MEG ÉLETED s Csehov fenti 
szavai tulajdonképpen már a marxi világmeg-
változtatás! 

A Symposion-mozgalom indulásakor, az első  
szökés-kísérletet kommentáló írások egyikében 
Fehér Kálmán az utazást, a szökést lázadásnak 
nevezi... 
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újvidék, 1970. п . 5. 
Kedves B. K.! 

Ma kaptam meg — ha jól számoltam —
tizenötödik leveled, az Arthur London 
könyvéről írt tanulmányommal kapcsola-
tos észrevételeiddel. Nem titkolom, öröm 
volt olvasni kusza soraidat, hisz ilyen 
szenvedéllyel, ekkora belső  lobogással rit-
kán reagálnak mifelént az írott szóra. 
„Nem kell azt gondolni, hogy bolond va-
gyok, mert egy témát többféle variáció-
ban megírok. Ez azért van így, mert még 
nem kristályosodott ki teljesen az állás-
pontom Arthur  London'  drámájával kap-
csolatban. Azért írok több levelet, mert, 
mint a hajnali köd, még csak kavarognak 
az eszmék" — mentegeted magadat vala-
hányadik leveledben, s szerintem teljesen 
fölöslegesen: ne szégyelld, barátom, szen-
vedélyed „bolondságát", hisz ha már er-
ről van szó, inkább a langyos senkik a 
bolondok e minden pillanatban állásfog-
lalásra késztet ő  bolond világban, s nem 
azok, akik a folyamatos kihívásra egész 
lényükkel, teljes intenzitással reagálnak! 

Dilemmáid három alapvet ő  kérdés körül 
gomolyognak: 1. Mi a sztálinizmus? 2. Mit 
jelent léte a szocializmus szempontjából? 
3. Hogyan viszonyuljon hozzá az egyes-
ember s külön az író? 

ј . 
Leveleidben a sztálinizmus mibenlétét, 

magát a jelenséget és kiváltó okait há-
borgó lelkiséged pillanatnyi állapotától 
függően határozod meg. Magyarázatod 
legtöbbször szubjektivisztikus: a sztáli-
nizmus végsőkig embertelen tartalmát jól 
látod ugyan („Az az álapot, melyet Sztá-
lin létrehozott, Madách Imre utópista fa-
lanszterrendszerére hasonlított. Minden 
ember csak egy szám volt az elidegene-
dett és elgépiesedett apparátusban. Az in-
dividuum és az önálló emberi szellem be-
olvadt egy nagy mechanizmusba, amelyet 
Sztálin irányított"), — azonban e helye-
sen felfogott jelenségnek legtöbbször hely-
telen kiváltóokot tulajdonítasz. Szerinted 
a baj gyökere a „mániákus generalisszi-
musz", a „beteges hajlamú ember", a 
„vérszomjas szörnyeteg", a „brutális dik-
tátor" stb. „üldözési mániájában" kere-
sendđ, a centralizmus er ősödését és az 
államapparátus eltorzulását, az indivi-
duum és az önálló emberi gondolat elnyo-
mását „Sztálin meghasonlott szkizofréniás 
énjének kell tulajdonítani” ... 

Pszichológiailag, úgy hiszem, teljesen 
megértem szubjektivizmusodat, a törté 
nelmi személyiség történelmietlen értél 
mezérét: Milyen jó lenne, milyen nagyon 
jó lenne, ha azt a szörnyűséget, amit a 
sztálinizmus'; vagy egy még félreveze-

tőbb fogalommal, a „személyi kultusz"  

jelentett egyetlenegy mániákus, agyalá-
gyult történelmi hülyének a számlájára 
lehetne írni! Hisz ez eleve likvidálná a kí-
nos — a szocializmust az egyetlen pers-
pektivikus történelmi értéknek látó ember 
számára kínos — kérdést: Hogy volt 
mindez lehetséges, hogy történhetett meg 
mindez a szocializmus első  államában, a 
győztes forradalom országában, s kés őbb, 
1945 után a népi demokráciákban is? Az-
zal, hogy a sztálinizmust egyetlenegy em-
ber pszichopatologikus elferdüléseire sze-
retnéd visszavezetni, érzem, barátom, ösz-
tönösen is a hited véded, ifjú fanatizmu-
sodat, mellyel a szocializmus Eszméjéhez 
viszonyulsz. 

De gondold csak meg, emberi ésszel fel-
fogható-e annak az embernek, annak a 
mániákus, beteges hajlamú, vérszomjas, 
brutális, szkizofréniás stb. embernek az 
ereje, személyi képessége, aki csak szub-
jektív meggondolásból, elferdült hajlamai-
nak engedelmeskedve s pusztán azokra 
támaszkodva százmilliós tömegeket képes 
— ahogy Te írod — jelentéktelen számmá 
degradálni az elidegenített és elgépiese-
dett apparátusban, melyet ő  irányít? Nem 
gondolod-e, hogy ekkora személyi erővel 
még egy mesebeli, százfej ű-százkarú Vi-
lágmágus sem rendelkezhetne? 

Azt írod, a magyarázat, hogy a bürok-
rácia létrejött volna Sztalin nélkül is, 
nem egészen helytálló, mert „az állam 
és a pártapparátus eltorzulását Sztálin 
nagyorosz fogdmeg hajlamai és a jezsuita 
módszereket. a. Pártba átplántálni igyek-
vése idézte elü" — s itt szem el ől tévesz-
tesz egy alapvet ő  történelmi tényt: a bü-
rokrácia objektív, történelmž okoknál 
fogva már Sztálin uralomra jutása el őtt 
is megvolt a fiatal szovjetállamban, te-
hát semmiképpen sem csupán Sztálin jó-
voltából jött létre. Egyik leveledb ől ki-
tűnik, hogy ismered Lenin „Baloldaliság" 
— a kommunizmus gyermekbetegsége c. 
tanulmányát. De figyelmedbe ajánlanám 
1919-es előadói beszédét is az OK(b)P 
VIII. kongresszusán, melyben megállapít-
ja, hogy a cári bürokráciát szétkergették, 
felforgatták ugyan, de képvisel ői „kom-
munista színt öltöttek" s a szovjetintéz-
ményekbe is beszivárognak. „Vagyis, mi-
után kžkergettük őket az ajtón, újra be-
másznak az ablakon!" A bürokrácia rész-
beni újjáéledését a szovjet renden belül 
e kongresszuson elfogadott pártprogram is 
leszögezi, s a szovjetbürokrácia jelensége 
ezután állandóan terítéken van. 1920 de-
cemberében a VIII. Szovjetkongresszus, 
1921 márciusában a Párt X. kongresszusa 
is. foglalkozik vele, s 1921 márciusában 
Lenin már arról beszél A terményadóról 
c. brosúrájában, hogy „1921 tavaszán (...) 
ezt a bajt még világosabban, még pon-
tosabban, még fenyeget őbben látjuk ma-
gunk előtt", s rávilágít e fenyegető  baj,  

a bürokratizmus objektív, gazdasági oka-
ira is: „Nálunk a bürokratizmus gazda-
sági gyökere (...) a kistermel ő  elapró-
zódásában, szétszórtságában, a kistermel ő  
nyomorában, kulturálatlanságában, az út-
talanságban, a tudatlanságban, a mez ő-
gazdaság és az ipar közötti forgalom hiá-
nyában, a mezőgazdaság és az ipar kap-
csolatának és kölcsönhatásának hiányában 
rejlik. Ez igen nagy mértékben a polgár-
háború eredménye." Ire az objektív tör-
ténelmi valóság, mely „felélesztette" a 
bürokráciát már Lenin idejében. Szem-
betűnő, hogy a kimondottan gazdasági 
tényezők mellett milyen nagy jelent ősé-
get tulajdonít Lenin a kulturálatlanságnak 
is. S ugyanezt tette már említett el őadói 
.beszédében is: a szovjetbürokrácia létre-
jötte egyik alapokénak az alacsony m ű-
veltségi színvonalat tartva: „A bürokra-
tizmus elleni harcot végigharcolni a teljes 
győzelemig csak akkor lehet, ha majd az 
egész lakosság részt vesz a közigazga 
tásban" — állapítja meg az új szovjet-
állam későbbi sorsát oly döntően megha-
tározó igazságot, s kifejti, miért nincs 
még erre lehetőség a szovjetországban an-
nak ellenére sem, hogy az új törvények 
garantálják „azt, hogy a dolgozó tömegek 
a közigazgatásban részt tudjanak venni, 
mindeddig nem értük el, mert a törvé-
nyen kívül van még műveltségi színvo-
nal, amelyet semmiféle törvénynek sem 
lehet alárendelni. Ez az alacsony kultúr-
fok idézi elő  azt, hogy a Szovjetek, ame-
lyek programjuk értelmében oly szervek 
lennének, ahol a közigazgatást a dolgozók 
gyakorolják, a valóságban olyan szervek, 
amelyekben a közigazgatást a dolgozók 
számára a proletariátus haladottabb ré- 
tege, nem pedig maga a dolgozó tömeg 
gyakorolja. 

Értsünk egyet: a csírájában már Lenin 
halála előtt meglevő  szovjetbürokrácia 
nem jelentett az új szovjetállam jöv őjére 
nézve valamiféle misztikus Történelmi 
Fátumot, de potenciális táptalajt jelen-
tett egy „sztálinizmus" számára. Poten-
ciálirat attól függően, hogy a szubjektív 
társadalmi erők menyire tudnak (vagy 
nem tudnak) szembeszállni vele, rombo-
lóan hatni rá. Márpedig köztudott, hogy 
a termelési és társadalmi viszonyok Le-
nin halála után nemcsak hogy nem ha-
tottak eléggé rombolóan a bürokráciára, 
de kedveztek is gyarapodásának: a köz-
igazgatást egyre kevésbé a dolgozók; s 
egyre inkább a dolgozók számára gyako-
rolták. Ebben van aztán a sztálini abnor-
mális, történelem-fölöttinek tűnő  hatalom 
titka: a gazdasági és politikai rendszer, 
melynek kialakulásához, természetesen, 
Sztálin is nagymértékben hozzájárult, 
mintegy „igenelte", „követelte" a Nagy 
Vezér erőskezű  ellentmondást nem tűrő , 
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s ha kell, Hitler módjára gy űjtőtáborokat 
is eszkábáló poétikáját. 

Ezek azok a dolgok, melyeket Te meg 
én különféleképpen értelmezünk. Utolsó 
leveleidből azonban az sejlik ki, hogy 
lassan-lassan talán leküzdöd a szubjek-
tivisztikus, történelmietlen Sztálin-szem- 
léletedet. Január B2-én pl. már azt írod, 
egyezel velem abban is, hogy „a sztáli-
nizmust csak oly módon lehet felszámol-
ni, hogy az államapparátus, vagyis a bü-
rokrácia feloldódík és átadja a helyét egy 
centralizmustól mentes rendszernek, 
amelyben a hatalom valóban a nép ke-
zébe kerül, és az elgépiesedett apparátus 
nem fog többé a nép feje fölé n őni", egy 
későbbi leveledben pedig megbékélsz; ér-
telmileg kiegyezel avval a tézissel is, 
hogy a sztáénista rendszer a bérmunka 
és a tőke hatályon kívül nem helyezett 
viszonyán alapult. Jó úton vagy tehát 
— s a kérdéseket ismételten újrakérd ő  
alkatod erre elégséges garancia hogy 
leküdzjed a némi irracionalizmustól sem 
mentes történelemszemléleted, s ennek, 
természetesen, csak örülni lehet. 

2. 
Pillanatnyilag még másként vélekedünk 

arról is, mit jelentett, s főleg mit jelent 
napjainkban a sztálinizmus a szocializ-
mus számára. Leveleid vissza-visszatér ő  
állítása, hogy nincs igazam abban, hogy 
a szocialista és kommunista eszme a sztá-
linizmus bűnei miatt devalválódik, el-
korcsosodik, hogy az eszmék vesztettek 
értékükből. Ha írásomban ezt állítottam 
volna, vagy legalábbis. ez következne be-
lőle, csakugyan nem lenne igazam. Hisz 
természetes, hogy az eszmét mint olyat 
nem kompromittálhatja az, hogy elköte-
lezettjei tegnap, ma vagy holnap miként 
bánnak vele. A szocialista eszmék, Marx, 
Engels, Lenin eszméi természetszer űleg 
nem veszítenek önértékükb ől csupán 
aгкnt, mert valakik vkig és évtizedekig 
rosszul értelmezik és alkalmazzák őket. 
Ilyen értelemben a „sztálinizmus . b űnei-
ből", ahogy Te mondod, csakugyan nem 
szabad olyan következtetést levonni, hogy 
a szocialista eszmék vesztettek értékük-
ből. De nem gondolod-e, hogy ezek a b ű- 
nök igenis elvontak valamit, ha nem is 
az eszme immanens értékéb ől, de ható, 
mobilizáló, a kívülálló semleges tömege-
ket is mozgósítani tudó erejéb ől? Nem 
gondolod-e, hogy Kirov meggyilkolása és 
az utolsó, Csehszlovákiában megrendezett 
boszorkánypör között elkövetett politikai, 
morális, emberi gazságok igen rombolóan 
hatottak a szocializmussal esetleg csak 
érzelmileg rokonszenvező  és a semleges 
erők. tudatára, állásfoglalásuk véglegesí-
tésére? S nem gondolod-e, hogy a szocia-
lizmus mint világmozgalom jövője szem-
pontjából egyáltalán nem mellékes dolog, 
hogy meg tudja-e őrizni e mozgalom az 
eredeti, minden eddigi politikai mozga-
lommal szembeni morális presztízsét? S 
nem gondolod-e, hogy a szocialista moz-
galomnak nem volna szabad megenged-
nie azt a fényűzést, hogy a machiavelliz-
mus szörnyűségesen „radikális" megteste-
sítője legyen évekig, évtizedekig, s hogy 
nagy előszeretettel kopírozza a burzsoá 
hegemonizmust, amely ellen pedig maga 
is küzd? Konkrétabban, megengedheti-e 
magának a mozgalom irányítására preten-
dáló nagy-ország hatalmi garnitúrája, 
hogy olyan végzetes és b űnös baklövésé-
kit kövessen el, mint amilyeneket 1948-
ban és 1968-ban követett el? S megenged-
hető-e, hogy önkritikus kongresszusokat 
tartsunk és önkritikus egyezményeket ír-
junk alá — hogy a következ ő  lépéssel 
aztán mindent sárba tapossunk? Egyet-
lenegy mozgalom sem lehet „istenien" 
tiszta, ez nyilvánvaló, de jóvátehet ők-e a 
fölösleges politikai gyalázatok és non-
szenszek? Jóvá lehet-e ezeket tenni holmi 
önkritikus húkuszpókuszozással, rehabш- 
tációs ceremóniákkal? — Lehet szánom-
bánomos politikai deklarációkat fabrikál-
ni a boszorkánypörök áldozatainak ártat-
lanságáról és „téves" likvidálásáról, s a 
nevesebb áldozatokról lehet utcákat, tere= 
kit, iskolákat, bölcsődéket is elnevezni, 
de ez az utólagos ceremónia, sajnos, nem 
teheti meg nem történtté a megtörtén-
tet, nem pótolhatja emberek — tízezrek, 
százezrek, ki tudja, kiderül-e valaha is, 
hozzávetőlegesen hányak — egyszeri, visz-
szahozhatatlan életét. És nem teheti meg  

nem történtté az objektív, a mozgalom 
hatóereje elleni vétségeket sem. Ilyen ér-
telemben, s csakis ilyen értelemben le-
het a sztálinizmus káros, eszmét és moz-
galmat mocskoló szerepér ől beszélni, s 
nem pedig olyanban, hogy az eszme, a 
mozgalom immanens értékei devalválód-
tak. Mindez természetes, magától értet ődő , 
s nem gondolod, hogy számomra is az? 

3. 
Leveleidből egyértelműen kiviláglik, 

hogy hívő  emberként viszonyulsz a szocia-
lizmus eszméjéhez, jelenéhez és jöv őjéhez. 
Nia, amikor az embernek a szocializmus-
ban mint egyetemes világrendszerbe ve-
tett hitét módszeresen bombázza đ  világ-
politika, e hites viszonyulášt csak cso- 
dšlni lehet, s „bunkózz" le mindenkit, 
a i e gyermekien tiszta hitedben meg 
akar ingatni. Van azonban két dolog, 
melyre fel szeretném hívni a figyelmed: 
rendületlen hited bizonyos naiv idealiz-
muson nyugszik, és nem mentes némi re-
ligiózus jellegtől sem. 

„A kommunista eszme felnőtté vált, és 
nem esik bele többé a sztálinizmus háló-
jába" —írod egyik leveledben, s a stí-
lus, mint mindig; ezúttal is árulkodó. 
Mert eltekintve attól, hogy a szocialista 
eszme nem a XX. kongresszuson vált fel-
nőtté — ahogy írásaidból kisejlik —, ha-
nem az volt már Marx, Engels és Lenin 
tanaiban is, a ,;sztálinizmus hálója" szem-
léleted idealizmúsára vall. A kommuniz-
mus eszméjének jövőjét, az eszme egye-
temes megvalósulását ugyanis az még ön- 
magában nem garantálja, hogy ez az esz-
me felnőtté vált; valóraváltásához — s 
ezt szinte restellem bizonygatni — meg-
határozott terxneléší-tár•šаdalmi, s „atom- 
kórról" lévén •'szó, meghatározott világ-
politikai viszonyok szükségesek. S ez kell 
a ;,sztálinizmus hálójának elkerüléséhez 
is: az eszme feln őttsége, érettsége önma-
gában még nem elegend ő  biztosíték arra, 
hogy a . mozgalom többet nem fut . olyan 
zsákutcában, -mint például .1948-ban és 
1968-ban. ,;A szovjet nép becsületes és 
dolgos, s egy ilyen nép nem 'hiszi és nem 
hiheti többé a sztálini tanokat — íxod 
egy helyen annak bizonyításaként, hogy 
a szovjet nép „fel fogja építeni az igazi 
emberarcú szocializmust, majd a kommu-
nizmust". Megállapításaidhoz, végs ő  fo-
kon, nem fér kétség, hisz persze hogy a 
szovjet nép is — mint minden más nép 
— becsületes és dolgos, persze hogy fel-
éu Іti majd, előbb vagy utóbb, az ember-
a: cú szocializmust. Ennek azonban nem 
a becsületesség és dolgosság a döntő  alap-
feltétele, hanem az, hogy ezeknek az eré-
nyeknek olyan termelési és társadalmi vi-
szonyok képezzék a médiumát, megnyil-
vánulási közegét, amelyek között csak-
ugyan létrehozható egy ilyen szocializmus. 
Abban nyilván Te sem hiszel, hogy eze-
kst az igazi szocializmust produkáló és 
roprodukáló termelési-társadalmi viszo-
nyokat csak úgy odaajándékozzák a „nép-
nek", de abban, úgy látszik, rendületle-
nül hiszel, hogy - a nép azt hiszi, amit 
hinni akar. Holott köztudott, hogy száza-
dunkban nemcsak a jobboldali, de a bal-
oldali ideológiai manipulációk is többször 
tanúskodtak már vitalitásukról, arról a 
képességükről, mellyel milliókat tudnak 
félrevezetni, tévhitbe ringatni. Azt, hogy 
a sžovjet nép — vagy bármely más nép 
-- milyen tanokban akar és milyenekben 
nsm akar ezentúl hinni, az nemcsak jó-
irnduiаtától es egyéb azulbjеktív adatiaбgá-
tól függ; hanem attól is, hogy a politikai 
e  it  mit akar vele elhitetni. 

A másik észrevételem pedig az lenne 
hitešségeddel kapcsolatban, hogy idealisz-
tikus megalapozottsága mellett nem men-
te's a religiózus színezett ől sem. Egyik le-
v éledben pl. azt írod, hogy „azonban —
a szörnyűségek ellenére — hiszek az Esz-
mében és' nem hiszem, hogy az Eszme 
devalválódott (...) Vádolhatjuk-e azért 
az Eszmét, e tiszta szent csarnokot, hogy 
egy mániákus generalisszimusz csúfot 
űzött belőle?" Arról már sok szó esett, 
hogy a szocializmus eszméjének megcsú-
folása nem csupán a mániákus genera-
lisszimusz világmágusi bravúrja volt, s az 
imént azt is tisztáztuk, hogy állunk, sze-
rintem is, az eszme devalválhatóságával. 
Ami számomra ezenkívül zavaró krédód-
ban, az az eszme stilárisan megnyilvánuló 
mitizálása, religiózusan mámoros bálvá- 

nyozása, irracionálisan egzaltált azonosí-
tás egy „tiszta szent csarnokkal". Nem 
gondolod-e hogy más az eszme szenvedé-
lyes igenlése és állhatatos követése — és 
egészen más a fetisizálása? S nem tűnik-e 
számodra ilyen szempontból komoly fi-
gyelmeztetésnek Arthur London könyve 
is? Nem az Eszme fetisizálása züllesztet-
te-e őket, végső  fokon, arra a minden 
emberségtől mentes, ónmocskoló és egy-
mást mocskoló pozícióra? Egyszóval, nem 
tűnik-e számodra célszerűbbnek egy olyan 
emberi viszonyulás a szocializmus eszmé-
jéhez és valóságához, mely hites ugyan 
de nem naiv idealizmuson, hanem kritikai 
látáson és tudáson alapuló, s amely ren-
dületlen bár, de nem vallásosan fanati-
kus? 

Végezetül még csak néhány szót az írói 
magatartásról, melyet írásommal kapcso-
latban többször is kifogásolsz. Kifogásaid 
lényege az, hogy ,;az írónak nem mindig 
a sötét múlt fájó sebeit kell megénekel-
ni, mert a múlt fájó sebeinek felszagga-
tása megakadályozza az írót abban, hogy 
előre nézzen és meglássa a fejl ődést és 
változást ott, ahol egykor a nagy perek 
voltak. A múlt fájó sebeinek felszagga-
tása lefogja az író szárnyait, és az író 
nem bír az 1937-es múltból, a nagy pe-
rek idejéből a jelenbe és a jöv őbe re-
pülni." Eltekintve attól, hogy írásomban 
kísérletet se tettem az „1937-es múlt" és a 
Szovjetunió mai valósága vagy jöv ője 
összehasonlítására, az írói magatartással 
kapcsolatban — a konkrét esett ől elvo-
natkoztatva is — 'lenne néhány ellenve-
tésem. Ami a „fájó sebek" felszaggatásá-
nak a hajlandóságát illeti, ez szigorúan 
életérzés, világlátás és írói etika kérdése, 
s erről, sajnos, nem vitatkozhatunk, min-
denki arról ír, amiről úgy érzi és tudja, 
hogy írnia kell. Ami azonban a múlt, a 
jelen és a jövő  „megéneklPsét" illeti, ez 
már tárgya lehetne dialógusunknak. A je-
len helyes értelmezését és a jöv ő  meglá-
tását, megsejtését ugyanis szerintem nem-
hogy nem zárja ki a múlt ismerete, de 
nagymértékben feltételezi is. Hisz köz-
helyszerűen közismert, hogy a múlt, a 
jelen és a jövő  nem holmi szigorúan kö-
rülhatárolt, kiparcellázott történelmi „szi-
getek", melyeknek flórája és faunája egy-
mástól függetlenül, öntörvényűen alakul 
ki, hanem egyetlenegy szerves, dialekti-
kus történelmi folyamat rész-valóságai. A 
múlt azért nemcsak hogy nem foghatja 
le azokat a bizonyos „szárnyakat", hanem 
ellenkezőleg: múlton és jelenen át a jö-
vőbe „röpítő" energiával telíti őket, s nem 
hinném, hogy messzire „röpülhet" az az 
író, aki nem rendelkezik ezzel a helyzeti 
energiával. Az ellen viszont már a leg-
erélyesebben tiltakoznom kell, hogy egész 
nemzedékemet is bírálva kioktatsz: „ne 
csak a művész gátlásokat nem ismer ő , 
hangja szóljón đnökből, hanem legyenek 
diplomaták is, akik megfontolják a sza-
vaikat, amit mondani akarnak, és ha tud-
ják is, hogy igazuk van, akkor sem men-
nek fejjel a falnak." Hidd el, fölösleges 
ez a kioktatás,. hisz azért mi is tisztában 
vagyunk az írással, a közszerepléssel já-
ró felelősség ábécéjével. Van nekünk is 
„diplomáciánk", azonban ezt a „diploma- 
tikusságot" nem a pillanatnyi, tehát mu-
landó aktuál-politikai viszonyoknak igyek-
szünk alárendelni, hanem legszemélye-
sebb írói-emberi etikánknak. Hidd el, 
megfontoljuk a szavainkat mi is csak 
nem a köntörfalazásra és froclizásra 
kényszerülő  diplomaták módján, hanem 
írástudóként, vagyis olyan emberként, aki-
nek ninćs és nem lehet szentebb szent-
sége az igazságnál. Illetve lehet, de ak-
kor megszűnik az lenni, ami, s a betű-
vetés napszámosa, mesterembere, az írás 
kufára lesz. Ez pedig már nem az írói 
felelősség, hanem — a kriminológia kér-
dése. 

„Bennem még, mint a szakállas hajnali 
köd, összevissza kavarognak a különféle 
eszmék, különféle egymásnak ellentmon-
dó filozófiák, s az eszmék harca itt belül 
még nem dőlt el" — jellemzed egy he-
lyen igen találóan ifjonti eszme- és érzés-
állapotodat, s én hiszem, hogy ellentmon-
dások közt hánykódó lényed e küzdelem-
ben letisztázza majd a fenti kérdéseket 
is. 

Ebben a reményben üdvözöl 
BOSNYАK István 
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„A nemzetiségek olyan mértékben 
tesznek szocialista közösségünk elköte-
lezettebb és egyenjogúbb tényez đi, 
amennyiben közösségünk szavatolja 
nemzeti kultúrájuk és alkotó tevékeny-
ségük szabad fejl ődését, nyelvük egyen-
jogú helyzetét valamennyi társadalmi-
politikai közösségben, ahol élnek, 
amennyiben lehetőséget adunk nekik, 
hogy kapcsolatokat tartsanak fenn 
anyaországuk kulturális és társadalmi 
eredményeivel." 
(A JKSZ IX. Kongresszus~nnk 
Hatб rozatбból) 

A Szövetségi Alkotmány XIX. függelé-
ke teljesen kiegyenlítette a Jugoszláviá-
ban élő  népek és nemzetiségek nyelvének 
alkalmazását, vagyis reális alapot bizto-
sított ahhoz, hogy a köztársasági alkot-
mány és törvények keretében népeink és 
nemzetiségeink saját anyanyelvüket hasz-
nálhassák jogaik és kötelességeik megva-
lósításában, valamint az állami szervek és 
a közéгdekű  tevékenységet végz ő  munka-
szervezetek előtt folyó eljárásokban. Ezek 
az elvek kifejezésre jutottak a Köztársa-
sági Alkotmányban, illetve Vajdaság 
SZAT Alkotmánytörvényében is. Mind-
ezek az előírások, valamint a JKSZ IX. 
Kongresszusának hđtározataiban lefekte-
tett elvek biztosították a népek és nemze-
tiségek nyelvének egyenjogú használatá-
ról és alkalmazásáról szóló Vajdasági tör-
vény meghozatalának lehet őségét. A tör-
vény tézisei elkészültek, és a törvényhozó 
testületek a nyilvánosság véleményét 
várják a törvény végleges meghozatala 
előtt. 
Tehát, a törvényes keret és a társadal-

mi-politikai klíma is megvan ahhoz, hogy 
egy ilyen törvény megszülessen. Azonban 
egyáltalán nem mindegy, hogy az adott  

keretek között milyen törvényt szavaz 
meg a tartományi képvisel őház. Az egyen-
jogú nyelvhasználat nem regionális kér-
dés, ezért a Szövetségi Szkupstina is, csak 
néhány hónappal az alkotmányfüggelék 
meghozatala után, külön rezolúciót hozott 
az emlitett alkotmányos elvek megvalósí-
tása érdekében a szövetségi törvényekben 
és a szövetségi szervek munkájában. Vaj-
daság szempontjából ez a kérdés még 16-
nyegesebb, mivel sok nemzetiség él egy-
más mellett, melyek egyformán érdekeltek 
e kérdés lehető  legjobb megoldásában. 
Előreláthatólag nálunk kell a legtöbb ne-
hézséget áthidalni, ha azt akarjuk, hogy 
a probléma megoldása mindenkit kielé-
gítsen. 

A nyelvi egyenjogúság kérdésének elem-
zésekor figyelembe kell venni néhány té-
nyezőt, amelyeket a következ őképpen le-
hetne csoportosítani: 

A nyelvi egyenjogúság megvalósítá-
sát csakis az . egyenlő  anyagi alap 
biztosíthatja. 
A nyelvi egyenjogúság célja a né-
pek és nemzetiségek egyenjogúságá-
nak, illetve a marxista társadalomtu-
domány egyik alapvető  megvalósítá-
sa. 
Az előbbi élvek alapján megfelelő  
törvényrendelkezésekkel kell biztosí-
tani a nyelvi egyenjogúság megvaló-
sulását is. 

Az első  két tényezőről beszéljenek a 
politikusok, a közgazdászok és más szak-
emberek, míg bennünket a harmadik té-
nyező  foglalkoztat a legjobban. 
A készülđ  törvény tézisei meglehetősen 

általánosak hiszen az egyes kérdéseket 
jóval részletesebben kellene szabályozni, 
sőt néhány kérdés rendezése teljesen ki- 

maradt a tézisekb ől. Ezekkel kapcsolatban 
szeretnék véleményt nyilvánítani, mert 
mindannyiunk érdeke, hogy a készül đ  
törvény minél teljesebben tükrözze az 
egyenjogú nyelvhasználat gyakorlati meg-
valósítását. Néhány problémát szeretnék 
гészletesebben is ismertetni, ezek közé 
tartozik a szakemberek hiánya, az egyen-
jogú nyelvhasználat területi meghatáro-
zása és az egyenjogú nyelvhasználat al-
kalmazása a munkaszervezetekben. 

MEGFELELö к&DEREK 
81ZTOSITÁSA NÉLKUL NEM 
VAIЉSULHAT MEG AZ 
EGYENJOGÚ NYELVHASZNАLAT 

A tézisek szinte emlités nélkül hagyják 
a káderproblémát, pedig megfelel ő  szak-
emberek nélkül illuzórikus a nemzetisé-
gek egyenjogú nyelvhasználatának még 
csak részleges alkalmazása is. A jelen-
legi helyzetet jórészt ismerjük és nem 
kell hozzá külön megjegyzés. Képzeljük 
el azt a helyzetet, hogy mától kezdve al-
kalmazni szeretnénk az egyenjogú nyely-
használatról szóló törvényt. Azt hiszem, 
nyugodt lelkiismerettel megállapíthatjuk, 
hogy a törvény csak elv maradna, gyakor-
lati alkalmazása pedig egészen fragmen-
táris lehetne. E véleménnyel valószín űleg 
nem mindenki egyezne, ezért feltevésem 
helyességét egy példával igazolnám. Sza-
badka község lakosságának fele magyar 
nemzetiségű, tehát függetlenül attól, mi-
lyen kritériumok alapján állapítják meg 
azokat a községeket, ahol a nemzetiségek 
nyelvhasználata egyenjogú, Szabadka bi-
zonyosan azon községek közé fog tartoz-
ni, ahol egyenjogúan fogják használni a 
szerbhorvát és a magyar nyelvet. Ennek 
alapján a községi szkupstina, a munka-
szervezetek és más állami szervek alkal- 
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urazni fogják az egyenjogú nyelvhaszná-
latról szóló törvényt. Itt azonban meg kell 
állnunk egy pillanatra. A községi szkups-
tinában, a törvénytervezet szerint, az el-
járás magyarul, illetve két nyelven fo-
lyik, vagyis, ha az eljárásban szereplő  
fél magyar és az eljárást vezet ő  személy 
is magyar, abban az esetben az eljárás 
magyar nyelven folyik. Itt jelentkezik az 
első  akadály. Igaz, a községi szkupstina 
dolgozóinak egy része magyar, azonban 
ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 
illető  képes is magyar nyelven vezetni 
le az eljárást. Például egy jogász, egyete-
mi tanulmányait csakis szerbhorvát nyel-
ven végezheti, a középiskolát esetleg 
anyanyelvén. Tehát kitűnően beszél; ír 
és olvas magyarul (ahogy ezt a törvény-
tervezet megköveteli), de a közigazgatási 
terminológia rendszerint ismeretlen előt-
te. Különleges társadalmi fejlődésünk 
Olyan terminológiát alakított ki, hogy 
magyar (és gondolom más nemzetiség) 
terminológia még nem alakulhatott ki. 
Ilyen esetekben azután előállhat az a fo-
nák helyzet, hogy a magyar anyanyelv ű  
jogász kénytelen lesz azt állítani, hogy 
nem beszél, ír és olvas magyarul, mert 
abban az esetben a törvénytervezet sze-
rint az eljárás kétnyelvű, vagyis a fél 
használhatja anyanyelvét, azonban az el-
járás ténylegesen szerbhorvát nyelven fog 
folyni. Tegyük fel azonban, hogy egy 
olyan jogoászról van szó, aki önszorga-
lomból teljesen elsajátította a megfelel ő  
szakterminológiát. Felmerülhet viszont az 
a probléma is, hogy nem lesz elég ma-
gyarul tudó gépíró. 

Vegyünk egy másik példát. A szabad-
kai Községi Bíróságon szinte kivétel nél-
kül olyan bírók dolgoznak, akik tanulmá-
nyaikat a felszabadulás után fejezték be 
szerbhorvát nyelven. Itt hasonló a hely-
zet. Valószínűleg egyetlen bíró sem fog 
arra vállalkozni, hogy magyar nyelven 
(anyanyelvén) vezesse a tárgyalást, hiszen 
csak szerbül tanulta és gyakorolta. 

Mindkét példa azt bizonyítja, hogy nem 
elég az egyenjogú nyelvhasználat törvény-
beli proklamálása, hanem törvénybe kell 
iktatni a feltételek megteremtését is. 
Pontosabban, törvényben kell biztosítani 
az egyenjogú nyelvhasználathoz szükséges 
káderek képzését is. Itt azonban tisztáz-
nunk kell, milyen szakkáderekre van 
•szükségünk. Elsősorban a fordítókról kel-
lene néhány szót mondani. Hivatásos for-
dítónk jelenleg alig van, annál többen 
űzik ezt a foglalkozást nem hivatalosan. 
Azonban e kisszámú fordító munkájának 
minősége is kérdéses. Ezért véleményem 
szerint, a törvényb ől nem maradhatnak 
ki azok a rendelkezések sem, amelyek le-
hetővé teszik elegendб  fordító kiképzését, 
szavatolják az iskoláztatás megfelel ő  
módját. A fordítók képzésének módja kü-
lön vita tárgyát képezhetné, mert csak 
egy széles körű  megbeszélés dönthetné 
el, hogy jelenlegi iskolarendszerünkben 
milyen módon, milyen fokon tudnánk for-
dítókot képezni. A fordítók képzése igen 
összetett kérdés, hiszen olyan fordítókra 
volna szükség, akik ismerik a szaktermi-
nológiát is. 
A szakkáderek biztosításához szorosan 

kapcsolódik egy másik, halasztást nem 
tűrő  probléma is: a nemzetiségi szakká-
derek továbbképzése. Már az előbbi pél-
dákban említettem, hogy az egyetemet 
végzett szakemberek tanulmányaikat 
szerbhorvát nyelven végezték (kivéve az 
újvidéki Magyar Tanszék hallgatóit). 
Ezért a jogászok, közgazdászok, szocioló-
gusok, pszichológusok és főleg a tanügyi 
munkások továbbképzésének biztosítása 
nélkül el sem képzelhet ő  az egyenjogú 
nyelvhasználat megvalósítása. Egyeteme-
inken vannak olyan tanárok, akik irá-
nyithatnák ezt a továbbképzést, de végs ő  
soron a külföldi egyetemi tanárokat is 
oevonhatnánk. Az ilyenirányú továbbkép-
zést szintén törvénybe kellene foglalni. 
Mindazok részére, akik olyan munkahe-
lyen dolgoznak, ahol az eljárás több nyel-
ven folyik, kötelez đvé kellene tenni a to-
vábbképzést, sđt az ilyen munkahelyek  

pályázati föltétleibe is be kellene iktatni. 
Az elmondottak azt bizonyítják, hogy 

a készülő  törvény nem hagyhatja figyel-
men kívül az említett problémákat. Nem 
elegendő  az egyenlő  nyelvhasználat jogá-
nak biztosítása, ennél jóval fontosabb a 
feltételek megteremtése, ha valóban bí-
zunk a népek és nemzetiségek nyelvének 
egyenjogú alkalmazásában. 

Külön feladat vár a nyelvészekre és más 
szakemberekre, akik kötelesek egy egysé-
ges terminológiát kialakítani. Dinamiku-
san fejlődő  társadalmi-politikai és gazda-
sági életünk olyan terminológiát alakított 
ki (szerbhorvát nyelven), amelyet a Vaj-
daságban élő  nemzetiségek nem találhat-
nak meg anyanyelvükben. A nyelvészek-
re komoly alkotómunka vár, mivel a ter-
minológia kialakításának problémája szo-
rosan kapcsolódik az előbbi témakörhöz, 
hiszen a magyarság túlnyomó többsége 
éppen terminológiai nehézségek miatt 
igen nehezen fejezi ki magát. Többen az 
anyanyelvüket mellőzve a nyilvánosság 
előtt szívesebben beszélnek és vitáznak 
szerbhorvát nyelven, különösen azok, akik 
ezt a nyelvet jól beszélik, de vannak olya-
nok is, akik az említett nehézségek miatt 
mindkét nyelvet rosszul beszélik. 

MELY TERÜLETEKEN 
ALKALMAZHATÓ A NEMZETISÉG 
NYELVE? 

A törvénytervezet nem határozza meg 
konkrétan azokat a területeket, ahol a 
nemzetiség nyelvét alkalmazzák. A tézi-
sek szerkesztői több változatot kínálnak 
ennek meghatározására. Az egyik válto-
zat szerint, a nemzetiségi nyelvet azon a 
területen alkalmazzák, amelyiken a nem-
zetiség létszáma nagyobb. A másik vál-
tozat alapján, olyan helyeken, ahol az 
összlakosság bizonyos százaléka nemzeti-
ségi hovatartozású, míg a harmadik sze-
rint, ott, ahol a lakosság bizonyos száma 
nemzetiségi hovatartozású. Feltehet ően ezt 
az igen kényes kérdést a közvitának kell 
eldöntenie. A tézisekben szerepl ő  válto-
zatok nem fogadhatók el. Az els ő  változat 
túlságosan általános jelleg ű. A százalék-
arány, mivel relatív szám, nem határoz-
hatja meg, mely területeken alkalmazhat-
ják a nemzetiségi nyelvet. Ha egy olyan 
községet veszünk példának, ahol az össz-
lakosság több mint százezer, és a lakos-
ságnak csak 10 százaléka nemzetiségi ho-
vatartozású, abban az esetben egyáltalán 
nem lehet vitás, hogy ennek a tízezer em-
ternek biztosítanunk kell-e az egyenjogú 
nyelvhasználatot. Viszont, egy jóval ke-
vesebb lakosú községben ugyanez a szá-
zalékarány egészen mást mutathat. 
A legcélravezetőbb az lenne, ha a tör-

vény konkrétan felsorolná mindazokat a 
társadalmi politikai közösségeket, ahol a 
nemzetiségek nyelve egyenjogú, a konk-
rét helyzetet pedig igen könnyen fel tud-
nánk mérni. Lesznek azonban olyan vé-
lemények is, amelyek szerint a törvény 
csak általánosan határozza meg az egyen-
jogú nyelvhasználat lehetđségét, míg a 
községi statútumok majd konkrétan ren-
delkeznek a nemzetiségek anyanyelvének 
egyenjogú használatáról. Ezt a kérdést 
vajdasági szinten kell eldönteni, hiszen 
az egyenjogú nyelvhasználat nem közsé-
gi, hanem szélesebb körű  társadalmi ér-
dek. 
Mivel a törvény egyik legfontosabb ren-

delkezése azon területek meghatározása, 
amelyeken a nemzetiségek anyanyelve 
egyenjogúan használható, ett đl függ, hány 
Vajdaságban  616 nemzetiségi lakos nem 
élhet esetleg alkotmányadta jogaival. 
Svájcban például a lakosságnak csak kb. 
10 százaléka olasz, mégis, Svájcban az 
olasz nyelv is hivatalos, illetve állam-
nyelv. Talán nem a legszerencsésebb ösz-
szehasonlítás, de az el őbbi adat mégis 
jelent valamit. 

A területi vitában leghelyesebb, ha az 
alkotmányban foglalt elvhez tartjuk ma-
gunkat, mely szerint a népek és nemzeti-
ségek nyelve egyenlő  mindazokon a terü-
leteken, ahol az egyes nemzetiségek élnek. 

AZ EGYENJOGÚ NYELVHASZNАLAT 
A MUNKASZERVEZETEKBEN 

A nemzetiségek anyanyelvének egyenjo-
gú alkalmazása külön problémát jelent a 
munkaszervezetekben. Itt különbséget kell 
tennünk azon munkaszervezetek között, 
amelyek valamilyen közérdekű  tevékeny-
séget végeznek (társadalombiztosító inté-
zetek, munkaközvetít ő  stb.), és a többi 
munkaszervezet között, melyek közül az 
előbbiek felekkel dolgoznak, az utób-
biakban pedig az egyenjogú nyelvhasz-
nálat csak a vállalat bels ő  életében jut 
kifejezésre. Az első  csoportba tartozó 
munkaszervezetek közül jó néhányan igen 
nehéz helyzetbe juthat az eddigi káder-
politika miatt, ha következetesen kívánja 
megvalósítani az egyenjogú nyelvhaszná-
latot. A törvénynek ezekkel a munkaszer-
vezetekkel bővebben kellene foglalkoznia, 
itt nem lehet csak a munkaszervezet sta-
tútumára bízni az egyenjogú nyelvhasz-
nálat alkalmazását, éppen azért, mert te-
vékenységük közérdekű . 

A másik csoportba tartozó munkaszer-
vezetek két nehézséggel találják magukat 
szemben. Az egyik ilyen nehézség a már 
előbb taglalt káderprobléma. Szabadka 
nagyobb munkaszervezeteiben a dolgozók-
nak kb. fele magyar nemzetiség ű, sőt 
vannak olyan munkaszervezetek, ahol 
még nagyobb arányszámban vannak ma-
gyarok. A négy legnagyobb szabadkai 
munkaszervezetben kétnyelvű  üzemi lap 
jelenik meg, és jelenleg ezek a munka-
szervezetek másra nem is képesek. Ezek-
ben a munkaszervezetekben kétségtelenül 
alkalmazni kellene az egyenjogú nyely-
használatot, mert mindegyikükben több 
mint félezer magyar dolgozik. A törvény-
tervezet nem foglalkozik részletesebben a 
kétnyelvűség alkalmazásával a munka-
szervezetekben, valószín űleg azért, mert 
a törvénytervezet kidolgozóinak vélemé-
nye szerint ezt a kérdést vállalati statú-
tumokkal kell rendezni. Ez az álláspont 
nem fogadható el: ezt bizonyítják az ed-
dig meghozott vállalati statútumok is Sza-
badkán. Különösen az olyan vélemények 
ellen kell erélyes harcot indítani, amelyek 
szerint szükségtelen az egyenjogú nyely-
használat a munkaszervezetekben, mert 
mindenki beszéli a szerbhorvát nyelvet. 
Az ilyen vélemények szöges ellentétben 
vannak alkotmányberendezésünkkel és a 
JKSZ politikájával. 

A másik nehézség abban nyilvánul meg, 
hogy az emberek az évek folyamán le-
szoktak saját anyanyelvük használatáról, 
s a munkástanács ülésén azok is szerb-
horvát nyelven szólalnak fel, akik „törik" 
ezt a nyelvet. Egy szabadkai munkaszer-
vezetben két évvel ezel őtt nagy meglepe-
tés érte azokat a párttagokat, akik anya-
nyelvükön, magyarul kapták kézbe az 
ülés anyagát. Többen tiltakoztak is emi-
att, arra hivatkozva, hogy jobban értik 
az anyagot, ha szerbhorvát nyelven kap-
ják meg. Ma, kétévi gyakorlat után min-
denki természetesnek véli, amikor az 
ülésanyagot anyanyelvén kapja meg, s őt 
valószínűleg akkor tiltakozna, ha ez a 
gyakorlat megszűnne. A helyzet másutt is 
hasonló lehet, de kitartó munkával, jó 
fordítószolgálattal sok előítéletet le lehet 
gyđzni. A fordítószolgálattal egy újabb 
probléma is jelentkezik, mert a vállalatok 
számára ez egy újabb terhet jelent, a gaz-
dasági vezetők pedig nem örülnek az 
olyan terheknek, amelyben semmilyen 
hasznot nem látnak. Ezzel a problémával 
is foglalkozni kellene a törvénytervezet-
nek. 
Habár a törvénytervezet már régebben 

elkészült, eddig igen keveset hallottunk 
róla. A sajtóban elvétve megjelent né-
hány cikk, amelyek inkább a törvény-
tervezet ismertetésével foglalkoztak, de 
közvita még nem alakult ki a készülő  
törvény tézisei alapján. Azt hiszem, a 
törvénytervezet szerkesztői is segítséget 
várnak a közvéleménytđl, mert munká-
juk annál könnyebb lesz, minél több se-
gítséget kapnak a törvény kidolgozásában. 
Szabadka, 1970. januбr 10. 



Közreműködnek: 

N. a szereplő  (lehet férfi vagy nő, fiatal vagy !dđsebb, mert ilyen 
értelemben nem kell a szerepet alakítani) 

I.  hang 
11. hang 
III. hang 
1. szavalókórus 
II. ѕzavalókóres 
Az  I.  és 111 ,  hang, valamint a mđѕodik szavalókórus egynem ű  a 
szereplővel. 

Az I. II. és III ,  hang, valamint az I. és 11. szavalókórus mikrofonokba 
beszél, ennélfogva a színjáték lebonylítható N.-el a szerepl ővel, egy 
ügyelővel és hangszalagokkal. 

A I. hang hangszórója az els ő  portál felett, a II. hangé a második 
portál felett, a Ill. hangé pedig a díszletpanneau felett van. 

A szavalókórusok hangszórórendszere a néz ő téren helyezkedik el. 
Elképzelhető , hogy a szavalókórus néh đ ny tagja a nézőtérről, néző -
ként — persze mikrofon nélkül — m űködik közre. Ugyancsak elkép-
zelhető , hogy a színjáték teljes szövege az el őadás alatt T Ö B B 
N Y E L V E N is hallható legyen az egész néz ő tér számára, az  I.  II. 
és 111, hang, és az I. és 11. szavalókórus tolmácsolđ sában, de csak 
úgy, ha a szöveg egyszerre, egy nyelven, teljes egészében végigfut! 
Ez annál is könnyebb, mert a színjáték teljes szövege a következ ő : 

MOST IGY LEGYEN! 
MOST IGY LEGYEN! 
MOST AMÚGY LEGYEN! 
MAG MOST SEM KESZI 

Ha a színjáték ritmusa megkív đnja, a kézirat egyes részletei i ѕmé-
telhetök, a rendez đ  belátđ sa szerint. 
A színjáték felépítése: 

(a játéktér megvétele] 
(jđ ték magával a kockával) 
(játék a hengerrel és a csonka piramissalj 
(játék magával a hengerrel) 

(játék a hengerrel és a kockával) 
(játék magával a csonka piramissalj 
(játék a kockával és a csonka piramissalj 
(játék a szavakkal) 

(a kocka felboncolása) 
(a henger felboncolása) 

Xl. (a csonka piramis felboncolása) 
XII. ( a játéktér megtagadása) 

L  
(a játéktér megvétele) 

I.  és II. szavalókórus: (halkan) Most így legyen! Most így legyen! 
Most így legyen! stb. 

sz. k.: Most így legyen! Most így legyen! Most így legyen! stb. 
sz. k.: Most így legyen! Most így legyen! Most így legyen! stb. 

N: (feláll a néző tér ötödi'k sorának jobb széls ő  székérő l. Szürke nad-
rág, csukott nyakú szürke ing (blúz), szürke keszty ű , könny ű  
szürke antilop cip ő . Ezüst-ősz vendéghaj. N. az eddig maga el ő tt 
tartott könny ű  fémlétrát bal vállára f űzi és bizonytalan léptekkel, 
vissza-vissza fordulva, a pisztolyreflektorok kereszttüzében meg-
indul a színpad felé.) 

I. sz. k.: Most így legyen! stb. 
II. sz. k.: Most így legyen! stb. 
I. és 11. hang: Most így legyen! Most így legyen! 
11. hang: Most így legyen! stb. 
N.: (végigmegy a létrával az els ő  sor előtt és az els ő  portálnál, 

oldalról odatámasztja a létrát a színpadhoz és felmegy. Ahogy 
felér, a létrát visszarúgja, mintha az eld ő lt volna.) 
(A színpad közepén áll meg, terpeszállásban, háttal a közönség-
nek és kitartóan néz egy pontot a t ő le jobbra lév ő  függöny-
szárny belső  szegélyén.) 

11. hang: (egyre halkabban) Most így legyen! stb. 
I.  sz. k.: (egészen halkan) Most így legyen; stb. 

(Amikor az I. szavalókórus szövege teljesen elhal, N. hirtelen 
megragadja a szemügyre vett függönyszárnyat és félrehúzza a 
második portáf!g. Visszaszalad és felveszi az el őbbi pózt azzal, 
hogy most a második függönyszárny bels ő  szegélyének egy 
pontját bámulja.) 

I. hang: Most úgy legyen! (N. meg akarja fogni a függönyt, de 
mozdulata elhal, oldalra fut és futva középre húzza a második 
portálig széthúzott függönyszárnyat.) 

III. hang: Még most sem kész? 
hang: Most úgy legyen! 
hang: Még most sem kész? 

N.: (Folytatja az imént megszakított mozdulatot: sietve az els ő  por. 
tálig húzza a t ő le balra lévő  függönyszárnyat és visszafut a 
középre.) 

II. hang: (halkan) Most így legyen! 
hang: Most úgy legyen! 

N.: (Az I. portáltól középre húzza az együk és a második portálhoz 
félrehúzza a másik függönyszárnyat.) 

hang: (hangosabban) Most így legyen! 
N.: (a második portáltól középre húzza az egyik és az els ő  portálhoz 

félrehúzza a másik függönyszárnyat.) 
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11. hang: (hangosabban) Most úgy legyen! 
N.: (az I. portáltól középre húzza az egyik, s a második portálhoz 

félrehúzza a más'fk függönyszárnyat.) 
(az I. és a II. hang fokozza a tempót, végül is N.-nek, mert hát 
nem akar lemaradni, nem marad ideje VISSZAHÚZNI a füg-
gönyszárnyat. Így mind a két függönyszárny most már a portá-
loknál van és a teljes játéktér látható.) 

111. hang : Most amúgy legyen! 
N.: (fáradtan ténfereg a színpad közepére, ahol az egymásra rakott 

színes mértan! testeket és az archaikus formájú terra di sienna 
szín ű , piros, sárga és kék drótokkal felcifrázo t hangszórókat bá-
mulja, de észre sem veszi a színpad hátterének közepén ágas-
kodó nagy, sötétbarna díszletet, amelyen a, anyokker ábra dí-
szeleg. Ez a díszlet, a két azonos szfnezés ű  Eortállal együtt, egy 
sziklába vésett archeológia! leletnek (Borba 1969, jun. 8, Kos-
moplov sa posadom?) hatalmas méret ű re nagyított díszletválto-
zata.) 

11. 
(játék magával a kockával) 

(A színpadon lév ő  mértani testek alkotta építménynek alapját 
a csonka piramis képezi. Azzal az oldalával fordul a néz őtér 
felé, melyen sötétzöld mez őben, piros trap3z virít. A csonka 
piramis összeszűkült tetején áll a henger Sgy, hogy falának 
narancs szín ű  fele van lent, felül a kék.) 

I. sz. k.: (halkan) Most így legyen! stb. 
(A henger tetején  6 1 1  a kocka. A közönség a kocka sárga alapú 
I!lanégyzetes oldalát látja. A színes mértan testek egyenként 
90 cm. magasak, s így egymáson állva tor ~ nymagasak N.-hez 
viszonyítva, aki minél közelebb somfordál hozzájuk, annál ki-
sebbnek látszik.) 

11. hang : (halkan) Még most sem kész? 
N.: (megrezzen és felnyúl, megfogja a kockát.) 
I. sz. k.: (hangosabban) Most így legyen! stb. 
N.: (leemeli a kockát a henger tetejér ő l, s a feje felett tartva szem-

befordul a közönséggel. A kocka közönség felöli oldalán lila 
mezőben sárga négyzet.) 

11. hang: Most úgy legyen! stb. 
I.  hang : Most űgy legyen! stb. 

N.: (feje felett a kockával újra hátat fordít a réz ő térnek, tehát a 
néző tér fel ő l újra sárga mezőben lila négyzet látható.) 
(A továbbiakban a játéktéren zajló cselekményekre a szöveg el-
hangzása után beálló, ha másodpercig is tartó, de rögzített 
NYUGALMI állapotok sorából következtethetünk. A zárójelekben 
VERZÁLLAL a mértani testek közönség felé fordított oldalát jel-
zem, KURRENSSEL pedig N. helyzetét.) 

II. hang: Most így legyen! (LILA MEZOBEN SARGA NÉGYZET) 
I.  hang: Most úgy legyen! (SARGA MEZOBEN LILA NÉGYZET) 
11. hang: Most így legyen! (LILA MEZOBEN SÁRGA NÉGYZET) 
III. hang: Most amúgy legyen! (LILA NÉGYZET, N hasán a kocka) 
II. hang: (gyorsan) Most így legyen! stb. 

hang: Most úgy legyen! (SÁRGA KÖR LILA MEZŐBEN, N. az els ő  
portál felé fordult) 

hang : 111 	Igy   
 

(LILA KÖR SARGA MEZŐBEN,  N.  a má-
sodik portál felé fordult) 

I. hang: Most úgy legyen! (SÁRGA KÖR LILA 
eslő  portál felé) 

,. N.o mOSI Igy legyen!  
(SARGA KÖR LILA MEZOBEN, profil a 
második portál felé) 

111. hang: Most amúgy legyen! 
N.: (a súgólyuk és az els ő  portál közötti térség felez őpontjára viszi 

a kockát és a padlóra huppantja. SÁRGA) 

I. sz. k.: (halkan, gyors tempóban) Most így legyei! stb. 
11. sz. k.: (halkan, gyors tempóban) Most igy legyen! stb. 
N.: (szemben áll a közönséggel, ráhajolva a kockára. LILA) 
I. sz. k.: Most így legyen! (SÁRGA) 
11. sz. k.: Most úgy legyen! (LILA, az ütem gyorsul) 

sz. k.: (hangosabban) Most így legyen! (SARGA) 
sz. k.: (hangosabban) Most úgy legyen! (LILA) <.tb. 

N.: (már alig győzi fordítgatni a kockát, a kórus* egyre gyorsabb 
ütemben, egyre hangosabban skandálják sz č vegeiket. Felegye-
nesedik (LILA) kissé hatrahajlítja gerincét, majd a henger és a 
csonka piramis felé fordul.) 

IlL 
(játék a hengerrel és a csonka pira mis:sal) 

,.,,.,most amúgy legyen! 
1. sz. k.: Most amúgy legyen! 
II. hang: Most еmúgy legyen! 
I.  sz. k.: Most amúgy legyen! stb.  

N.: (leveszi a hengert a csonka piram!sról (lent 'NARANCS, fent KEK) 
melléhelyezi, megfogja a csonka piramist és a henger tetejére 
állítja.) (SÖTÉT ZÖLDBEN PIROS TRAPÉZ) 

L  hang: Most így legyen! 
11. hang: Most úgy legyen! 

(Alul a csonka piramis, felül a henger) 
I. hang: Most így legyen! 

(Alul a henger, felül a csonka piramis) 
(Nem csupán a henger és a csonka piramis egyszer ű  helycseréjé-
rő l van szó, a mértani testek a helycserékben mintha cigánykere-
ket hánynának, maguk is forognak) 

11. hang: Most úgy legyen! (Alul a csonka piramis, felette a henger) 
III. hang: (erő teljesen) Most amúgy legyen! (A cigánykerék most el-

lenkező  irányban forog) 
I.  hang: Most így legyen! (SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ PIROSBAN — NA-

RANCS-KÉK) 
11. hang: Most úgy legyen! (KEK-NARANCS, SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ 

PIROSBAN) 
hang: Most így legyen! (SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ PIROSBAN, NA-

RANCS-KEK) 
hang: Most úgy legyen! (KEK-NARANCS, SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ PI-

ROSBAN) 
111. hang : Most amúgy legyen! (Nagy PIROS NÉGYZET, KEK KÖR 

egymás mellett) 
hang: Most így legyen! stb. 
hang: Most úgy legyen! (KIS ZÖLD NÉGYZET, NARANCS KÖR 

egymás mellett) 
L hang : Most így legyen! (NAGY PIROS NÉGYZET, KEK KÖR 

más mellett) 
II. hang: Most úgy legyen! (KIS ZÖLD NÉGYZET, NARANCS KÖR 

egymás mellett) 
III, hang : Most amúgy legyen! stb. 
N.: (ráül a fekvő  csonka piramisra és vízszintesen fejére emeli a 

hengert) 
II. hang: Most így legyen! stb. 
I. sz. k.: Most amúgy legyen! 
N.: (leállítja maga mellé a hengert és fejére emeli a csonka pira-

mist. A kis zöld ;négyzet van a feje tetején. Ráül a hengerre. PI-
ROS TRAPÉZ) 

11. hang: Most így legyen! 
I. hang : Most úgy legyen! 
N.: (a csonka piramison ül, PIROS TRAPÉZ, és a hengert tartja fején, 

KEK-NARANCS) 
11. hang: Most így legyen! 

N.: (a hengeren ül, NARANCS-KEK, és a csonka piramist tartja a 
fején. SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ PIROS KERETBEN) 
N. a játékkal most odaért, ahonnan elindult, amikor elkezdte 
helyezgetni a hengert és a csonka piramist: kb. a súgólyuk és 
az első  portál felezőpontjára, a játéktér középvonalán) 

III. hang : Most amúgy legyen! 

Iv. 
(játék magával a hengerrel) 

N.: (a csonka piramist figyelmen kívül hagyva, a hengert végiggu-
rítja a színpadon egészen a második portálig. NARANCS KÖR) 

I. sz. k.: Most így legyen! stb. 
I. hang: Most így legyen! (A henger visszafelé gurul, KEK KÖR, az 

ütem gyorsul, a pálya rövidül) 
11. hang: Most így legyen! (NARANCS KÖR) 

hang: Most úgy legyen! (KEK KÖR) 
hang: Most így legyen! (NARANCS KÖR) 

I.  hang: Most úgy legyen! (KEK KÖR) 
11. hang: Most így legyen! (NARANCS KÖR) 

(Es így tovább!) 
N.: (már csak pergetni tudja a fekv ő  hengert) 

hang: Most amúgy legyen! 
I.  sz. k.: Most amúgy legyen! stb. 

v. 
(játéka hengerrel és a kockával) 

N.: (megragadj a  . a hengert a kockához viszi és ráállítja. LILA, NA-
RANCS-KK) 

I. hang: Most így legyen! 
11. sz. k.: Most úgy legyen! (kocka a hengeren: KEK-NARANCS és 

LILA) 
11. hang: Most így !egyen (NARANCS-KEK, SARGA) 
I. hang: Most úgy legyen! (SÁRGA, KEK-NARANCS) 
11. hang: Most így legyen! (NARANCS-KEK, LILA KÖR SARGA NÉGY-

ZETBEN) 
hang: Most úgy legyen! (LILA KÖR SÁRGA NÉGYZETBEN, KÉK-

NARANCS) 
hang: Most így legyen! (NARANCS-KEK, SARGA KÖR LILA KE-

RETBEN) 
I.  hang: Most úgy legyen! (SÁRGA KÖR LILA KERETBEN, KÉK-NA-

RANCS) 
11. hang: Most így legyen! (NARANCS-KEK, SARGA KÖR LILA KE-

RETBEN) 
1. hang: Most úgy legyen! (SARGA NÉGYZET LILA KERETBEN, KEK-

-NARANCS) 
11. hang: Most így legyen! (NARANCS-KEK, LILA NÉGYZET SARGA 

KERETBEN) 
I. hang: Most úgy legyen! (LILA NÉGYZET SÁRGA KERETBEN, a két 

MEZŐBEN, profil az 

egy- 
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mértan! fest minden magassági szintcseréjével egyidej ű leg helyet 
is változtat, a cselekmény tehát valahol a súgólyuk és az els ő  
portál között kezd ődött és a második portál közelében ér véget) 

III. hang: Most amúgy legyen! 
11. sz. k.: Most amúgy legyen! 
II. hang: Most amúgy legyen! 
N.: (visszarohan a hengerrel a kiindulópontra és ott lefekteti. NA-

RANCS KÖR) 
I. hang: Most így legyen! 
II. sz . k.: Most úgy !egyen! 
N.: (v!sszarohan a kockáért és odahelyezi a henger mellé. SARCA 

KÖR LILA KERETBEN) 
11. hang: Most amúgy legyen! 
111. hang: Most amúgy legyen! 
N.: (fogja a kockát és odaviszi a második portálhoz. SARGA KÖR 

LILA KERETBEN) 
1. és 11. hang: Most amúgy legyen! stb. 
N.: (v!sszarohan a hengerrel és a kocka mellé teszi. NARANCS KÖR) 
I. sz. k.: Most úgy legyen! 
II. hang: Most úgy legyen! 
I. sz. k.: Most úgy legyen! 
І . 11. hang: Most amúgy !egyen! stb. 
N.: (először a kockát viszi vissza az els ő  portálhoz, LILA, majd a 

hengert és ráállítja a kockára, NARANCS-KÉK, mialatt a hengert 
hozta észrevette az egyedülálló cs, piramist.) 

111. hang: Most amúgy legyen! 
I. sz. k.: Most amúgy legyen! stb. 
N.: (mihelyt elhelyezte a hengert megindul a cs. piramis felé) 

V!. 
(játék magával a csonka piramissal) 

N.: (megáll a csonka piramis el ő tt) 
I. sz. k.: Most így legyen! stb. 
I. hang: Most így !egyen! 
11. III. hang: Most így legyen! 
N.: (hamyat fekteti a csonka piramist. PIROS NÉGYZET) 
II. hang: Most így legyen! 
I. hang: Most így legyen! 
II. sz . k.: Most így legyen! stb. 
N.: (minthai nem hal'la ,ná az  I.  sz, k.-t fejtető re állítja a cs. piramist, 

SOTÉTZOLD TRAPÉZ PIROS KERETBEN) 

I.  sz. k.: Most így legyen! stb. 
I.  hang: Most így legyen! 
N.: (el ő rebaktatja a cs. piramist, PIROS NÉGYZET, és elkezdi forgatni 

hol jobbra, hol balra: 
PIROS KÖR SOTÉTZOLD TRAPÉZBAN 
PIROS NÉGYZET 
SÖTÉTZÖLD KOR PIROS TRAPÉZBAN 
PIROS NÉGYZET 
PIROS KOR SÖTÉTZÖLD TRAPÉZBAN 
PIROS NÉGYZET 
SÖTÉTZÖLD KOR PIROS TRAPÉZBAN stb.) 
(Ezzel egyidej(leg:) 

I. hang: Most úgy tegyen! 
II. hang: Most úgy legyen! 
I.  hang: Most így legyen! 
11. hang: Most így legyen! 

hang: Most úgy legyen! 
hang: Most úgy tegyen! 

111. hang: Most amúgy legyen! 
hang:  Most  amúgy legyen! 

III. hang: Most amúgy legyen! 
III. hang: Most amúgy legyen! 
III. hang: Most amúgy legyen! 
III. hang: Most amúgy legyen! stb. 
N.: (hátalt fordít a cs. piramisnak, PIROS KOR SÖTÉTZÖLD TRAPÉZ-

BAN és megindul a kocka és a henger felé) 
III. hang: Most amúgy legyen! 

VII.  
(jláték a kockával és a csonka pira missal) 

11. sz. k.: Most amúgy legyen! 
N.: (visszaszalad a csonka piramishoz) 
II. hang: Most amúgy legyen! 
N.: (odaszalad a kockához) 
I.  sz. k.: Most amúgy Kegyen! 
N.: (visszaszalad a csonka piramishoz) 
11. hang: Most így legyen! 
N.: (megragadja a csonka piramist, a kockához szalad vele és rá-

helyezi a kockára. Kocka: LILA NÉGYZET cs. pkamis: SOTÉT-
ZÖLD TRAPÉZBAN PIROS KÖR) 

hang: Most úgy legyen! (Lent: SOTÉTZOLD TRAPÉZBAN PIROS 
KÖR. Felette: LILA NÉGYZET) 

hang: Most így legyen! (Lent: LILA NÉGYZET, fent: SÖTÉTZÖLD 
TRAPÉZBAN PIROS KÖR) 

I. hang: Most úgy legyen! (Lent: SÖTÉTZÖLD TRAPÉZBAN PIROS 
KÖR, fent: LILA NÉGYZET) 

11. hang: Most így legyen! 
1. hang: Most úgy legyen! 
11. hang: Most így legyen! 
Ill.hang: Most amúgy legyen! 
1. sz. k.: Most így legyen!  

I1. sz. k.: Most úgy legyen! 
(Ez a hat manda,t olyan gyors egymásutánban hangzik el, hogy 
N. csak a fejét kapkodhatja a hangok irányába, de amikor kezét 
nyújtja, hogy tegyen valamit, MÁST hall! A fej ilyenkor a hang 
felé fordul, a kéz visszahanyatlik.) 

VII, 
(j!áték a szavakkal) 

sz. k. Most így legyen! 
11. hang : Most úgy legyen! 
N.: (a fejét .kapkodja a hangok irányába, de áll tehetetlenül) 

sz. k.: Még most sem kész? 
hang: Most amúgy legyen! 

I.  hang: Most igy legyen! 
11. hang: Most úgy legyen! 
1. sz. k.: Most így legyen! 
U.  sz. k.: Most úgy legyen! 
N.: (befogja a fülét, egészen meghajol, olyan er ővel szorítják a te-

nyerek a fülkagylókat) 
I. sz. k.: Még most sem kész? 
11. sz. k.: Még most sem kész? 
І. II. sz. k.: 
I. 11. IIL hang: 
Még most sem kész? 
N.: (hirtelen felegyenesedik, karjait a magasba lendíti, szája ordí-

tásra nyíliak. Az I. és II. sz . k. nemkevésbé az I. II. és III, hang 
hirtelen elhal. Visszanyeli a kiáltást és hirtelen ötlettel, kíhasz-
nálva a beállt csendet, csúfondárosan utánozni kezdi a továb-
biakban az I. II. és III. hangot, valamint az I. és II. szavaló-
kórust. Tekintete elé emeli jobb kezét és mutató ujjával függ ő-
leges irányba mutat) Most így legyen! (Más hangon) Most így 
legyen! (Alulról vertikálisan felfelé tolja balkezének mutatóujját. 
A két ujjhegy érinti egymást) Most úgy legyen! (Más hangon) 
Most úgy legyen! (Ugrik egyet és kiáltva) Most amúgy legyem! 
(Szökdécselni kezd és vidáman kántálja:) 

Még most sem 'kész? Még most sem kész? Még most sem 
kész? stb. (Két tenyerével mintha labdát tartana, hol a bal, hol 
a jobb válla el őtt, s tépeget játékosan, portáltól portálig, oda és 
vissza, minden kézmozdulatra más hangon, más ütemben, más 
hangsúllyal egy-egy mondatot id őnként ismételgetve) Most így 
legyen! stb. Most úgy legyen! stb., Most amúgy legyen! stb. 
(A színpad elő terébe megy és kitárja mind a tíz ujját, tágra-
nyitott tekintete el ő tt) Még most sem kész? Még most sem kész? 
(Okölbe szorulnak a tenyerek, majd újra tízfelé mered a tíz ujj) 
Még most sem kész? Még most sem kész? (Más hangon) Még 
most sem kész? (Visszalép és a játéktér közepén megnyújtott 
léptekkel lépeget portáltól portálig. Minden lépés egy mondat) 
Most így legyen! Most úgy legyen! (Más hangon) most így 
legyen! Most úgy legyen! (Más hangon) Most így legyen! Most 
úgy legyen! stb. (Hirtelen megáll a kockánál és rákiált) Még most 
sem kész? (Úgy lépeget, hogy lábait minden lépéssel keresztbe-
rakja és minden ilyen keresztlépéshez egy mondat) Most így 
legyen! Most úgy legyen! (Han эváltásokkal) Most így legyen! 
Most úgy legyen! stb. (Perdít egyet a hengeren) Még most sem 
kész? (Perdít még egyet a hengeren) Még most sem kész? (Jobb 
kezének hüvelyk- és mutatóujjával nyifogatni kezdi bal öklének 
ujjaiit) Most így legyen! (Kisujj) Most úgy legyen! (mutatóujj) 
Most így legyen! (Középs őujj) Most úgy legyen! (mutatóujj) 
Most amúgy legyen! (Hüvelykujj. A jobb kéz ökölbeszorul és 
megfenyegeti a széttárt ujjú balkezet) Még most sem kész? 
Még most sem kész? (A bal kéz hüvelyk és mutatóujja nyito-
gaifni kezdi az ökölbe szorult jobb kéz ujjait) Most így legyen! 
(Kissuj) Most úgy legyen (Gy ű rűsujj) Most így legyen (Középs ő -
ujj) Most úgy legyen! (Mutatóujj) Most amúgy legyen! (Hüvelyk-
ujj). A bal kéz szorul ökölbe és fenyegeti a jobb kezet) Még 
most sem kész? Még most sem kész? (Odaugrik a hengerhez és 
ráordít) Még most sem kész? (A kockához, súgva) Még most 
sem kész? (A csonka piramishoz, határozottan) Most úgy legyen! 
(Kiabálva) Most úgy legyen! (Fenyeeet ő  ordítással) Most úgy 
legyen! (Maga elé, gyors ütemben, halkan eszel ősen) Még mosj< 
sem kész? Még most sem kész? Még most sem kész? stb.  (Mint  
egy elromlott gramofonlemez, halkan, egyenletes ütemben) 

meg  gst  ѕе  kisz?  
(Innen a jelemet végéig a Hangok és a Kórusok súgva mondott 
szövege erő sítődik, hangosítódik hallucinációvá). 

1. hang: Most így legyen! 
11. hang: (közbevág) Most úgy legyen! 
111. hang: (közbevág) Most amúgy legyen! 
I. sz. k.: (meg sem várja, hogy a III. hang befejezze) Most így le- 

gyen! іті gst  Igy   	stb. 

11. sz. k.: (egyidej ű leg az I. sz, k. utolsó mondatával) Most úgy le-
gyen! Most így legyen! stb. 

111. hang: Most amúgy legyen! Most amúgy legyen! 
N.: (egyre rémültebben lapít a hangzavarban) 

sz. k.: (a III. hang szövegébe) Most így legyen! stb. 
sz. k.: (az I. sz. k. szövegébe) Most úgy legyen! 
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i. Il. sz. k.: (egyidej ű leg) Most így legyen! Most úgy legyen! 
I. ll. ill ,  hang: 
i. II. sz . 
(nagy rendszertelen összevisszaságban). 

Most így legyen! Most úgy legyen! Most е múgy legyen! Még 
most sem kész? 

1Х . 
(a kocka felboncolása) 

N.: (az egyenletesen morajló hangzavarban leveti keszty ű it és az 
első  portál irányába elhajítja. Jobbjával a torkához ny(il, mintha 
szét akarna onnan oszlatni valamit. A még mindig zúgó hang-
zavarban határozott lépt.kkel a kockához megy és letépi a kocka 
sárga oldalát) 

(A papiros hasadásának zaját és össze д y(irésé іek csörgését hang- 
szórók erősítik fel. Ez a valószín ű tlen hangorkán teljesen el-
nyomja az I., II. és III ,  hang, valamit az I. és II. szavalókórus 
okozta hangzavart. Ett ő l a pillanattól tehát egészen a csonka 
piramis felboncolásáig, ezek az izgató, valós!fn ű tlen és nehezen 
elviselhető  zajok kísérik N. minden mozdulaiát) 

(A kocka sárga oldala után a lila négyzetben díszelg ő  sárga kör 

kerül sorra. Ez is csörögve kalimpál a leveg лben: röpül az els ő  
portál felé.) 

N.: (csörg ő , piros zsírpapírba csomagolt, manila spárgával átkötö н  
csomagot húz ki a kockából. Egy mozdulattal feloldja a manilát, 
letépi a piros zsirpapírról a ragasztó szalagokat: pelyvás, tok-
lászos szalmatörmelék zizeg el ő  a csomagból. Belefúr a szalmába.) 
(A csomag üres, a lendülett ő l a magasba ível, tartalma, a szalma-
törmelék lassan hullik le az emballage romjai a.) 

N.: (mintha a rombolás ízlelése és a keresés izg к ilma fokozná a len-
dületét, a hengerhez ugrik) 

X. 
(a henger felboncolása) 

N.: (feltépi a henger sárga fedelét és elkezdi cibálni bel ő le a fé-
sületlen kenderkócot és az ordító-szín( krepp-papír szalagokat. 
A kócrengetegben egy ragasztó szalaggal rögzftett, kicsi, vlá-
goskék dobozra lel. Arca elé tartja a kicsi kék dobozt, nézi egy-
két másodpercig, majd hirtelen feltépi. A lendülett ő l felpattan a 
doboz fedele és farka baromfitoll száll szét +i játéktéren.) (Ekkor 
teljesen elhatnak a csomagolás zajának felfokozott változatai, 

s a néma csendben, egészen halkan, mintha nagyon messzir ő l 
jönne, sirálysereg csevegése hallatszik). 

N.: (indul a csonka piramis felé). 

Xi.  
(a csonka piramis felboncolása) 

N.: (nézi a csonka piramist). 
(Hullámverés zaja. Ebbe az id ő tlen ritmusba egy-két sirály na-
gyon közelrő l, nagyon furcsán belerikolt) 

N.: (keze Lendül a rikoltásra, feltépi a csonka piramis fedelét. A cso-
magolás zajának feler ő södése MOST NEM KÖVETKEZIK BE. Alig 
észrevehet ő  fokozással er ősödik a hullámverés.) 

(A csonka piramisból finom, csüllogó fémforgács kerül el ő . Sok 
fémforgács.) 

N.: (dobálja ki a csonka piramis mélyéb ő l a fémforgácsot, s miközben 
a hullámverés lassú átmenettel fokozódik, kiemel a csonka pi-
ramisból egy stilizált, könny ű , rakétaformájú fémvitorlást, háttal 
áll az első  portálnak, a súgólyuk és az els ő  portál között.) 

XII. 
(a játéktér megtagadása) 

N.: (vigyázva, földönt(ј li, önfeledt, az eszel ő sség határait érintő  mo-
sollyal maga elé emeli a vitorlást és ny ű j#ott ,kézzel tartja. Mind-
ketten a második portál felé néznek. Az els ő  portál mögül, a 
hullámverés erő södő  zajával párhuzamosan, szél kerekedik és 
felkavarja a pelyvát, a szalma- és kenderkóc-hulladékot, me д -
forgatja a színes krepp-papír szalagokat, wjra a magasba sodorja 
a baromfitollat, ám N. mindebb ő l nem Iát, nem hall semmit. 
Nyújtott kézzel tartja maga el ő tt a hajót, nézi, csak nézi bol-
dogan, vigyázva, hogy a hajó a víz szintjén maradjon, mintha a 
paraл cs іoki hídon ő  maga álina, azonosulva hajójával, megindul 
előre, a szép, erős, egyenletes hullámverés zajában.) 

(Mielő tt a második portál mögött elt űnne a nézőtér tekintete el ő l, 
hirtelen egyidej ű leg. 

FÜGGÖNY É S CSEND. 
Ha a szerepl őnek ki kell jönnie, tapsot köszönni a függöny elé, az 
ezüst-ősz vendéghajat meg a hajót hagyja a függöny mögött. Tehát 
CSAK A SZ(NÉSZ hajoljon meg a publikumnak, hiszen N. ez 'imént 
ment el hajójával, lehet hogy vissza  51  jön többé.) 
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nagyhatalmak 
és ideológia 

Ez év februárjában volt a jaltai 
értekezlet huszonöt éves évforduló-
jа. A világsajtóban ismét sok az 
elmélkedés , találgatás : ki adott el 
mit és miért . Szovjet és amerikai 
államférfiak ismét határozottan á1-
Ііtják , hogy nem arról volt (és van) 
szó, hogy felosszák maguk közt a 
világot . Az International Herald 
Tribune például megszólaltatja a 
jaltai konferencia két amerikai 
és egy orosz résztvevőjét. Olvasom, 
hogy nincsenek érdekszférák, de 
volt szó például arról , hogy a szov-
jetuniónak „baráti szomszédok" 
kellenek . A fene se gondolta vol-
na — körülbelül ez az egyik ame-
rikai képviselő  véleményének a 16-
nyege —, hogy ezt az oroszok majd 
úgy értelmezik , hogy teljesen be-
folyásuk alatt tartsák a szomszéd 
államokat . Persze, érdekszférákról 
— ilyen érvek ellenére — azért be-
szélek az emberek . Mondják pél-
dául , hogy. Kelet-Európa a szovjet 
éгdеkszféгбba tartozik , hogy Dél-
Amerika az amerikaiba; egyes for-
гások szerint Churchill megmond-
ta, hogy Jugoszlávia 50 százalék-
ban szovjet , 50 százalékban nyu-
gati érdekeltség . Az ilyen suttogá-
sok hangosbeszédig er đsđdnek 
olyankor , amikor az Egyesült Ál-
lamok vagy a Szovjetunió feltéte-
lezett érdekszféráján belül fegyve-
resen is közbelép , ha egy kormány 
slim biztosítja a legmesszebbme-
nőbben a baráti viszonyulást. Gon-
doljunk csak a közelmúltban a do-
minikai köztársaságbeli vagy a 
csehszlovákiai intervencióra. Igaz 
ugyan, hogy — ha ennél a két 
példánál maradunk — vannak mind 
a két esetben érvek amellett, 
hogy nem egy nagyhatalom önz ő  
érdekeinek védelméről volt sžó, 
hanem egy szélesebb ember-
közösség javáról . A dominikai 
fegyveres beavatkozást engedélyez-
te a Dél-Amerikai Allamok szer-
vezete . Ennek csak az a kis szép-
séghibája van, hogy az engedély 
csak a brutális beavatkozás után 
— nem pedig előtte — született 
meg. A csehszlovák esetben ma-
gyarázatként kaptunk egy Brezs-
nyav-doktrínát , mely szerint, ha 
egy államban veszélyben a szocia-
lizinus, akkor közbeléphetnek a 
többi szocialista államok. Mind-
emellett értesültünk arról is, hogy 
a szovjet és más csapatokat a 
csehszlovák kormány és párt egy 
csoportja hívta. Nem arról van 
tehát szó , hogy egy nagyhatalom 
kénye-kedve szerint cselekszik, 
csak arról , hogy pillanatnyilag a 
nagyhatalom álláspontja egyezett 
a többség álláspontjával . Itt is van 
saioos egy-két szépséghiba. Ha az 
ember 	következetesen hisz a 
Brazsnyev-doktrínában , 	elvben el 
kell fogadnia azt a lehet őséget .is, 
hogy, ha több szocialista állam 
úgy látja , hogy a nagyhatalomban 
van baj a szocializmussal, akkor 
közbeléphet fegyveresen . Egy ilyen 
akció sikerességét , azt hiszem, ga-
tolná azonban néhány gyakorlati 
körülmény. Baj van a reciprocitás-
sal. Zavaró körülmény a csehszlo-
vák esetben az is, hogy a világ 

kommunista pártjainak nagy több-
sége nem hagyta jбvk 1968 augusz-
tusában a csehszlovákiai beavatko-
zást. Es szépséghiba az is, hogy 
még ma sem jelentkezett a cseh-
szlovák párt- és államvezetőségnek 
egyetlenegy tagja sem, aki elismer-
te volna , hogy ,meghívta" a Var-
sói Szerződés tagállamainak csa-
patait. 

Ha a szépséghibáktól eltekintünk, 
anagyhatalmi magyarázatok" 
magvát ideológiai tényezők képe-
zik. A szovjetunió vélt érdekszfé-
rájában a szocializmust védelmezi. 
Az .Egyesült Allamok pedig „védik 
a szabad világot a kommunizmus 
mételyétől Egy-egy ideológiai vi-
lágkép megrajzolása nagyhatalmi 
síkon meglehetősen szilárd . Konok. 
Ma is emlékszem első  találkozá-
sornra az ilyen veretű  ideológiával. 
1948-ban történt , még a Tájékoztató 
Iroda . Rezolúciója előtt, harmadi-
kos elemista koromban . Irodalmi 
és világnézeti tájékozottságom pil-
lérei ekkor még a Huckleberry 
Finn és néhány szбlam, melyeket 
szegény jó tanító bácsink magyará-
zott szovjet könyvekből sztáli-
nista szókinccsel — habár még 
erős monarchiai akcentussal. Sz б-
val ekkor volt, hogy moziba men-
tem egy nálam jóval idősebb ba-
rátommal . 16 éves volt. Azt hiszem, 
párttag is volt már. A film nyu-
gati volt (borzasztó nehéz volt je-
gyet kapni) és egészen gyenge. Ar-
ról szólt, hogy egy gyárosnak el-
lopták a kislányát, akit végteleniil 
szeret , sokat sír , de a végén a rend-
őrség elfogja a banditákat , és meg-
menti a gyereket . lÍtban hazafelé, 
a barátom kezdte el a film tagla 
lósát: 

Az az alak maga nem sokat 
tett volna " — utalt a gyárosra. 

Számomra egy nagy alkalom volt 
itt most, hogy csillogtassam tájé-
kozottságomat. „Azt a kapitalistát 
gondolod?" — kérdeztem — nem is 
annyira a kérdés miatt. 
A válasz azonban megdöbbentő  

volt: „Az nem kapitalista." 
„Miért?" —kérdeztem , most már 

egészen bizonytalanul. 
Hogy lehetne kapitalista! Nem 

láttad, hogy szereti a gyerekét?!" 
— szólt a magyarázat .. . 

Az ilyen , ideológia" nálunk sze-
rencsére sohasem vert gyökeret. 
Viszont egy egészen hasonló be-
szélgetésem volt pontosan húsz év-
vel később Amerikában egy fiatal 
amerikai értelmiségivel. Dubček-
гбl volt szó, és én Dцbček kommu-
nistaságát említettem valamivel 
kapcsolatban . Ismerősöm azonban 
félbeszakított. „Dцbček nem kom-
munista" — mondta határozottan. 
Ez egészen megzavart . Elkezdtem 
magyarázni , hogy đ  a párt első  
titkára , és nem nagyon valószínű , 
hogy erre a pozícióra párton Id-
viilit válasszanak . Az amerikai 
azonban fejét rázta . Nem lehet 
kommunista, hát nem olvasod, hogy 
az összes újságok azt írják róla, 
hogy humánus és liberális?!" 

Ismét szilárd ideológiai fal volt 
köztünk. (Vagy vasfüggöny, vagy 
micsoda.) A kommunizmus az ame-
rikai propagandában egyenlő  az 
örd5ggel . Absztrakció , és tökéle-
tes abszolútum , osztatlan, homo-
gén, konkrét emberekre nem is 
ig°.i vonatkoztatható. Ez a félel-
metes worldwide communist cons-
piration . Érveket hozni fel ellene 
felesleges , és nem is nagyon lehet 
— mint ahogy nehéz lenne, és feles-
leges, például magyarázni , hogy mi 
is téves az ördög világnézeti kon-
eеncióibaП . 
Érdekes azonban , hogy egy ilyen 

szemlélet milyen " jól jön olyan  

esetekben , amilyen például Viet-
nam. Az amerikai sajtó szerint 
Vietnamban a kommunizmus az 
ellenfél . Kommunisták támadnak, 
az amerikai katonák mindig csak 
kommunistákat ölnek meg. Es ez-
zel az amerikai olvasóközönség egy 
résének legalább a dolog rend-
ben is van. Ideológiailag — tiszta. 
Az ördögöt meg kell semmisíte-
ni. Kicsit másként hatna azonban 
a „kommunista" szó a hadszíntéri 
riportokban , ha a kommunizmust 
(még ha kommunistaellenesen is) 
mint történelmi és emberi jelensé-
get kezelné a propaganda . Az . ol-
vasó valószínűleg megzavarodna egy 
kicsit, ha a riportból azt olvasná 
ki, hogy az amerikai katonák meg-
đltek mondjuk 500 vietnamit, akik 
úgy gondolkodnak , mint Dцbček: 
Vagy mondjuk Aragon. Vagy Tito. 
Vagy olyanok, mmt Gagarin. 
Az is érdekes lenne, ha a szov-

jet propagandát az emberek úgy 
értelmeznék , hogy Csehszlovákiá-
ban olyan elemek is felbukkantak, 
akik úgy gondolkoznak , mint mond-
juk a svédek. 

Az ember azon is elgondolkozik, 
hogy azok az ideológiai érvek, 
melyek emberközelbe érve elvesz-
tik erejüket , vajon ideológiai ér-
vek-e ... Es tovább gondolkozva, 
azt hiszem , világossá válik, hogy 
1948 áprilisában Tito miért mon-
dotta, hogy .. (a szovjetek) 
ideológiai vita félé akarnak lökni, 
hogy ezzel igazolják a ránk gyako-
rolt nyomást ... nem szabad elmé-
leti vitákba beleereszkednünk, ha-
nem állam és állam közti viszo-
nyok nfvójбn kell felvennünk a 
harcot." 

A jubileumra visszatérve, még 
csak annyit írnék le, hogy Jaltán 
elsősorban nem kommunisták és 
kapitalisták , hanem nagyhatalmak 
ültek a tárgyalóasztalnál. 

VARADY Tibor 

erősödik a 
fineiánus-esztéták 
tábora 

Nemrég szóltunk ezen a helyen 
kultúrpolitikai pillanatunk egyik 
legszimptomatikusabb jelenségér ől, a 
fincizmusról. A járványszerűen ter-
jedő  kór belső  tartalmát abban az 
esztétikai nonszenszben véltük fel-
fedezni, hogy hordozói szerint a 
költészet is lehet reakciós, annak 
ellenére, hogy ténylegesen költé-
szet, vagyis dualizmus állhat fenn 
az alkotás politikai és esztétikai 
értékei között — nemcsak az ipa-
ros-irodalmári fércmunkák, hanem 
az esztétikailag vitathatatlanul ér-
tékes művek esetében is. 

Ennek az atavisztikus = s mi 
egykor naivul azt hittük: véglege- 
sen letűnt — „esztétikának" most 
újabb híve jelentkezett , az U ro-
vovima Španie, a Mlada šúma és 
a Kapeiski kresovi írójának szemé-
lyében. 

A Politika újságírója interjút ké-
szített az íróval abból az alkalom-
ból, hogy megjelent a Kapelski 
kresovi negyedik kiadása, s töb-
bek között megkérdezte t őle, mi a 
véleménye irodalmunk jelen pшa-
natáгól, és általában, kultúránk 
mai állapotáról. Szerzőnk a vála-
szban megállapította, hogy a for-
radalmi történések sajátságos mó-
don és kisebb-nagyobb mértékben 
a művészi alkotásban is kifejésre 
jutnak, s ennek köszönve nálunk 
is számos értékes mű  született —
mald hozzátette: 

,Azonban e történések iránti vi-
szonyulás nálunk is heterogén, 
akárcsak a nagyvilágban. Mint 
ahogy az életben is megesik, hogy 
egyes emberek , tudatosan vagy 
ön iéntelenül , ellenforradalmi vi-
zekre eveznek, úgy az irodalomban 
is megesik, hogy a forradalmi vál-
tozásokkal szembeni ellenállást tol-
lal is lófejezik , míivészileg néha 
eléggé erőteljesen (ponekad umjet-
n3čki dosta snažno ). A kritika dol-
ga rámutatni a társadalmi áflásfog- 

lalás lényegére azokban a művek-
ben is, amelyeknek kisebb-nagyobb 
míivészi értéke is van (koja imaju 
veću ili manju umjetničku vrijed-
nost. Más szóval , szerzőnk szerint 
irodalmunkban is megeshet, hogy 
az értékes , autentikus mű  írója 
is ellenforradalmi vizekre evez 
„tudatosan vagy önkéntelenül". A 
válaszából nem tfbiik ki világo-
san, hogy a kritika , melyet az el-
lenforradalmi eltévelyedések ellen-
szerének tart , miféle kritika: iro-
dalmi, politikai , rendőri avagy 
katonai-e, azonban szilárd a meg-
győződésünk , hogy szerzőnk csakis 
a legelsőse, az irodalmi kritikára 
gondolt, tehát nála a fincizmus 
mérsékeltebb válfajáról van szó. 
Az ortodox finciáвцsok ugyanis, 
mint ismeretes , a nemrég lezajlott 
vitákban az irodalmi kritikán kf- 
vt l másféle pгeventiváért is csör-
tették kardjukat . E kadesörtetđ  
esztéták számára azonban , termé-
szetesen , nem jelentéktelenek a 
mérsékeltebb ' hasonvéleményűek 
sem, s ilyen szempontból a Ka-
pelski kresovi írója újabb erősítést 
jelent táboruknak . Méghozzá 
társadalmi és politikai szerepénél 
fogva — nem is akármilyen erđ-
sítеst. 

A Kapelski kresovi írója ugyanis 
Veljko Kovačević  ' vezérezredes, a 
Szövetség Tanácsának a tagja. 

BOSNYAK Istvbn 
újvidék, 1970. il. 21. 

részletek egy 
„tévészerű" 
jelentésről 

A jelentés , amelyből az alábbi 
idézetek valók, a belgrádi tévé ma-
gyar szerkesztőségének 1969. évi 
munkбjáгбl szól . Egy év műsorait 
elemzi, méltatja , s terjesztette meg-
vitatásra a magyar adášok m űsor-
bizottsága elé. 

„A KORKÉP-re jellemző , hogy 
még nem forrta ki magát egészen. 
Képszerűség szempontjából ezek 
voltak a legjobb adások. A jöv őben 
szilárdabban kellene felépíteni a 
k.xltúrműsorokat , megkeresni az 
arányokat a művelődési ágak kö-
zött. Ennek hiányát az is bizonyít-
ja, hogy 5-6 kifogástalan adás után 
volt például egy, amely a megszo-
kott színvonalon alul maradt. Ebben 
a sorozatban a storykat el őre lehet 
és kell tervezni , bedolgozni , ezt az-
után követheti a rutinmunka" —
áll a hétfői magyar nyelvű  kultu-
rális műsor elemzésének bevezetđ-
soraiban, majd: 

A KORKÉP tehát az események 
egyszerű  rögzítésétől kezdve, a kom-
mentárokon keresztül, a sajátos mfí-
vészi produkciók igen széles ská-
láján mozgott, de minden sugárzott 
anyagnak volt egy közös tulajdon-
sága, nevezetesen az, hogy igyeke-
zett hangsúlyozni a jugoszláviai ma-
gyar kultúra sajátosságait, értékeit, 
és serkenteni az alkotói folyamato-
kat, a művelődési élet gyorsabb fej-
lődését." 

Éppen elég feladat egy heti tizen-
öt perces műsornak. 

A két idézet nyilván ellentmond 
egymásnak . Ernyire határozatlan a 
szerkesztőség — vagy a jelentés író-
jának — véleménye egy műsor ered-
ményeiгбl? Nini lehetetlen , hiszen a 
jelentésben egyetlen szóval sem em-
lítik, hogy a sikeres munka legf őbb 
kritériumának az önálló újságírói 
hozzáíllást (ha úgy tetszik : kiállást!) 
tekintik, ami a műsorok nagy гб-
széből — de legkevésbé a Körkép-
ből — éppen hiányzik, holott tud-
valevő , hogy a jó riport egyik elő-
feltétele az újságíró, a riporter —  
tбvбгбl lévén szó — a rendező  és 
felvételező  önálló véleménye, enél-
kül lehetetlen konstruktívan viszo-
nyulni egy-egy problémához , tárgy-
körhöz.. 

A jelentés — amely csupán ellent-
mondásával hívja fel magára a fi-
gyelmet - minásftésében is langyos, 
semmitmondó. Nem tudnám elhin- 
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ni, hogy a szerkesztőségnek való-
ban nincs véleménye saját munká-
járól, nincs tisztában egy-egy mű-
sor., adástípus, riport értékeivel. Mi-
vel azonban név szerint csak egy 
szerkesztőt és egy külső  munkatár-
sat említ, arra következtethetünk, 
hogy vagy az önkritikával van baj, 
vagy a szerkesztőség nem vitatta 
meg a jelentést, mielőtt ez a mű-
sorbizottság elé került volna. Azt 
semmi esetre sem tételezhetnénk 
fel, hogy a szerkesztőség egy nehéz 
esztendő  munkáját képes lenne egy 
közhelyes, se hideg, se meleg be-
számolóval azonosítani. 
Még két ,;sajátos" mozzanat a je-

lentésből: 
„A káderprobléma egy rész is 

még mindig nyitott. Az új műsor 
indításával nem tudtunk párhuza-
mosan kádereket biztosítani. Ha 
meg is jelent pályázat, nem volt 
megfelel đ  jelentkezб." 

Nem volt megfelelđ  jelentkező ? 
Hát az ösztöndíjasok? Vagy azok 
egyáltalán nem léteznek? Szakkáder 
nem pottyan az égb ől, kivált ha 
olyan fiatal művészeti ágról van 
szó, mint amilyen a tévé. 

Végezetül: egy évvel ezel őtt heti 
kilencven percnyi adásid бt tervez-
tek, a jelentésben mégis ez áll: „A 
műsor kibővült, 45 helyett 70 perc 
lett." 

Hová „lett", hová tűnt el húsz 
perc, egy komplett adás? 

A jelentés err ől is „bölcsen" hall-
gat. 

Vagy mi köze ehhez a műsor-
bizottságnak? 

G. L. 

kit képvisel ön - 
képviselő  úr? 

,A képviselб  önállóan alakítja 
ki véleményét és ajánlatait, ön-
álló nézeteket és álláspontokat vál-
lal azokkal a kérdésekkel kapcso-
latban, amelyekről a Szövetségi 
Szkupstina és annak testületei dön-
tenek." (A Szövetségi Szkupstina 
új munkarendjének tervjavaslatá-
ból.)* 

Elismerést érdemel a Szövetségi 
Szkupstina törvényhozó testülete, 
hogy nyilvánosságra hozza és nor-
matív kereteken belül ismerteti 
azt, amin az eddigi szkupstinai 
üléseken dolgoztak, de nyilváno-
san még nem ismerte be: hogy a 
választók ajánlata és a képviselők 
a szkupstinában előterjesztett ja-
vaslatai közötti kapcsolat nem túl-
ságosan szoros, tehát a nép képvi-
selője országunk legmagasabb tör-
vényhozó testületében nincs nor-
matívan kötelezve, hogy valóban 
azoknak érdekeit védje, akiket 
képvisel! Az igazság kedvéért meg 
kell említeni, hogy a tervjavaslat 
kővetkező  szakasza igy hangzik: 
„A képviselői funkciók elvégzésé-
ben a képviselő  a dolgozók és az 
önigazgatási szervek kezdeményezé-
seire, ajánlataira és véleményeire, 
illetve a polgárok önigazgatási ér-
dekközösségeire támaszkodik, vala-
mint köteles azokat a megfelel ő  
módon értesíteni a saját és azon 
testület munkájáról, amelyiknek 
tagja." Megpróbáljuk kivizsgálni 
e két szakasz közötti kölcsönös 
kapcsolatokat. 

Szembeötlő , hogy míg egyrészt a 
képviselő  jogosan dönthet, egyéni 
belátása szerint, másrészt viszont 
az a kötelessége, hogy képviselje 
választói akaratát, az a „támaszko-
dik" szóval teljesen misztifikált-
nak és meghatározatlannak tűnik. 

* Mivel a Szövetségi Szkupstina 
törvényhozó bizottságából senki 
sem kifogásolta az új tervja-
vaslatot, joggal hihetjük, hogy 
e sorok megjelenésekor az már 
a Szövetségi Szkupstina munka-
rendje lesz. 

A tervjavaslat teljesen a képvise-
lő  EGYÉNI JOAKARATARA bízza 
és egyáltalán nem KÖTELEZI, hogy 
az valбban állást foglaljon válasz-
tói akarata mellett. A „támaszko-
dás" mint a képviselők elvi ellen-
őrzése a választók részéről és a 
mód, ahogy kinyilvánítják azok 
akaratát, még rosszabb, ha figye-
lembe vesszük, hogy nálunk a kép-
viselőket a Szocialista Szövetség 
egy teljesen általánosított programja 
szérint választják, mely általánossá-
ga miatt közel áll ahhoz, hogy csak 
a parolák halmaza legyen. Mivel a 
választási program általánossága 
lehetetlenné teai a konkrét kérdé-
sekről való véleménymondást, egy 
ankét eredményei alapján adunk 
képet arról, hogy a GYAKORLAT-
BAN tulajdonképpen kire is ,tá-
maszkodnak" képviselőink. A Szlo-
vén Szocialista Köztársaság Szkups-
tinája képviselőihez mandátumuk 
leteltével két kérdéssel fordultak: 
„Az бn véleménye szerint, ki hat 
legnagyobb mértékben a Köztársa-
sági Szkupstina munkájára és ki-
nek az álláspontját képviseli Ön 
a szkupstinában?" (Ezzel kapeso 
latban rövid észrevételt tett a Po-
litika, az újvidéki Index pedig 
kom•nentárt fűzött hozzá.) A képvi- 
selđ'i többsége az első  kérdésre a 
kövstkezőt vá:aszolta: „A Köztár-
sasági Szkupstina munkáját túl-
nyomórészt a köztársaság kiemel-
kedđ  funkcionáriusai befolyásol-
ják." (Funkcionáriusok és nem kép-
vis-г Lők.) A második kérdésre vá-
laszol'ia a képviselők tizenhét szá-
zaléka kijelentette, hogy mindig a 
Végrehajtó Tanács, negyven szá-
zalбКa a városi politikai fórumok, 
a többi pedig saját munkaszerve-
zete álláspontjait képviseli. Az an-
két hiányossága, hogy nem mutat 
rá, mi módon értesültek a köztár= 
sasági k€pvisel.ök saját munka-
szervezeteik és a városi politikai 
fórumok álláspontjáról, ellenben az 
kitíínik: 1. hogy a Köztársasági 
Szkupstina munkájára túlnyomó-
részt egy szer rezetlen csoport hat 
a politikai hatalom központjából 
(a köztársasбgL fórumok, egyen-
ként és hatáskörük terjedelme sze-
rint tel lehettek sorolva); 2. a 
képviselőknek csak kis hányada, 
főleg a munkaközösségek taná-
csaiból kikerültek, „támaszkodott" 
azokra, akiket a tervjavaslat meg-
nevez. 

Az analógia alapján hozott ösz-
szegezés nem vezethet mindig biz-
tos konklúzióhoz, ellenben az a 
tény, hogy Szlovénia minden tekin-
tetben a legfejlettebb köztársasá-
gunk és hogy ugyanolyan politikai 
testületről van szó, csak még ma-
gasabb, szintén (amiért a bázistól 
való távolság csak gyöngítheti az 
eгedményt), feljogosít arra az állí-
tásra, hogy hasonló ankétok a 
szövetségi képviselők közt a leg-
jobb esetben ugyanilyen eredmény- 
nyel járnának. Most explikálhatjuk 
az írásunk elején említett tézist: 
a „támaszkodásról" szóló paragra-
fus csak szép frázis, melynek cél-
ja, hogy port hintsen a szemekbe, 
a szabad véleménykinyilvánítást 
biztosító paragrafus pedig felmenti 
a képviselőt választóival szembeni 
függéségéből, ellenben függő  vi-
szonyba kerül azokkal az emberek-
kel, akik ugyan rendelkeznek vá-
lasztójoggal, de csak kizárólag an-
nak sűrített formájával élnek. 

SZÉKELY László 

Р. S. 

Erthetetlen Mišo Pavičević, a Szö-
vetségi Végrehajtó Tanács alelnö-
kének alábbi kijelentése: „A Népek 
Tanácsának tagjai kötelesek tolmá-
csolni a köztársasági és tartományi 
szkupstlnák véleményét és javasla-
tait, de saját belátásuk szerint fog-
laljanak állást." Ha jól tudom, a 
Népek Tanácsának feladata a nem-
zeti (kđztársaѕágž) egyenjogúságot 
biztosítani és ezért tagjai is a köz-
társaság kiUdđttel, viszont ha Va-
laki kiildött, akkor amellett, hogy 
tolmácsolja annak véleményét, aki 
delegálta, kötelessége szavazni is 
arra az ajánlatra, amelyet a dele-
gátor előterjesztett. 

a ponyvairoda- 
lomról,. némi 
balkánisággal 
Momčil0 Popović  a Politika szom-
bati kultúrmellékletének els ő  olda-
lán a jugoszláv könyvkiadás prob-
lémáival foglalkozik Igazságok és 
tévhitek a könyvr ő l c. írásában, s 
a vezércikki hellyel megtisztelt 
munkájának már a címe is elárul-
ja, milyen céllal íródott: tiszta vi-
zet önteni a pohárba, szétválasz-
tani a könyvkiadásunkkal kapcso-
latos helyes és helytelen nézeteket. 
S e szétválasztást szerzőnk zseni-

álisan el is végzi — a maga sajá-
tos módján, nem kis eredetiséggel: 
többek között leszámol azokkal, 
akik a tavalyi nagy vitában —
ahogy ő  mondja teljes következe-
tességgel — „az úgynevezett pony-
vairodalom" kérdésének „a kell ő-
nél nagyobb fontosságot tulajdoní-
tottak"! 

Momčilónk csaknem fél cikkét 
e fránya „tévhit", az „úgyneve-
zett" ponyvairodalom bírálóinak a 
cáfolására szenteli. Töredelmesen 
bevallja ugyan, hogy nálunk az 
igazi irodalom az utóbbi évek ta-
lán legtöbbet reklámozott, s en-
nek ellenére is: értéktelen, nem 
eléggé kelendő  áruja, s ez többek 
között annak a következménye, 
hogy teljes két évtizedig elhanya-
goltuk az olvаsó—nevelést az óvo- 

dótól az egyetemig, s hangsúlyozza 
azt a tényt is, hogy vállalataink, 
intézményeink és gyáraink kapui 
zárva vannak a könyv előtt, holott 
legtöbbjüknek munkás-könyvtára 
sincs. Momčilo azonban mindezek 
ellenére, vagy a hazajáró lélekként 
néha-néha visszatérő  balkánisá-
gunkra jellemzően: épp mindezek 
miatt azt ajánlja, hogy adjunk ki 
minél több — ponyvát. S ne tessék 
azt hinni, hogy ez akasztóhumor. 
Nem, Momčilónk ezt halálosan ko-
molyan gondolja, az olvasásra ne-
velés szent fanatizmusától ihletve: 
„Tény, hogy az ún. ponyvairodalom 
olvasása hasznos. Először is azért, 
mert kialakítja az olvasás szokását, 
másodszer pedig ezeknek az olva-
sóknak bizonyos hányada biztosan 
a művészi irodalom olvasójává vá-
lik." Biztosan. Már ahogy azt a 
Móricka elképzeli, ám legyen, min-
denui úgy járul hozzá ennek az 
országnak a kulturális felemelke-
dé,бhez, a hus?onvalahány száza-
lékban írástudatlan lakosság olva-
sásra neveléséhez, ahogy azt sze-
mélyes képességei megengedik. An-
nak idején például, amikor Tito 
elvtárs is bírálta a ponyvairodal-
mat, egyik újvidéki poétánk, az 
akkori sláger-lap szerkeszt ője av-
val akarta kivédeni a ponyvát, 
hogy az jó eszköz — az írástudat-
lanség kiküszöbölésére, mert a dol-
gozó nép élvezettel olvassa s köz-
ben gyakorolja magát az olvasás-
ban ... Momčilónk is hasonlóan 
szeretne segíteni a hazán, s hát is-
tenem, annyi baj legyen, ez az 
ő  magánügye, megbocsáthatjuk ne-
ki. Mint ahogy kisded demagógi-
áját is el lehet nézni, mely áthat-
ja jellemző  figyelmeztetését: Meg 
ne adóztassuk ám az úgynevezett 
ponyvairodalrrat, mert „egy ilyen 
adminisztratív intézkedés mögött 
különféle veszélyek rejtőzködnek: 
ki fogja megkülönböztetni a pony-
vát a nem-ponyvától stb." Mindez, 
mondom, aggodalmaskodó szer-
zőnk magánügyének is tekinthe-
tő . De az aztán már nem magán-
ügy, hogy Momčilónk — abbéli buz-
gaimában, hogy intenzívebb terme-
lésre serkentse a honi ponyva-
ipart, illetve a komoly irodalom ki-
adóházait, amelyek nem veszte-
neк  semmit sem a kapacitás, sem 
a minőség, sem a tekintély szem-
pontjából, ha itt-ott (D meg is je-
lenik olyan irodalom, melyet ilyen 
vagy olyan körökben (!) ponyvá-
nak neveznek" az aztán már 
nem magánügy, hogy ebbéli buz-
galmában sértegeti — népeink tör-
ténelmét. Mert ezt teszi, akaratla-
nul is: „Tény, hogy országunkban 
a „westernnek" és a „kriminek" 
nagy olvasótábora van, azonban 
senki sem gondoskodott arról, hogy 
valami hasonlót biztosítson ugyan-
ezeknek az olvasóknak a hazai iro-
dalomból. Népeink történelme ki-
menthetetlen forrása lehetne egy 
ilyen irodalomnak." 

En nem tudom, mit szólnának 
mindehhez történészeink, s mit 
szólnának például azok a politiku-
saink, akik népeink újabbkori tör-
ténelmét, a népi forradalmat fegy-
verrel s vezető  beosztásban har-
colták végig. Nem valószínű  azon-
ban, hogy meg tudnánk egyezni 
Momčilóval, hisz természetszerűleg 
nem engedhetik meg, hogy harcu-
kat, harcunkat bárki is (akár a 
legjóindulatúbb bárgyúsággal) ösz-
szefüggésbe hozza — a westernnel 
és a krimivel. 

újvidék, 1970. 11. 22. 

BOSNYÁK István 
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SÉTA AZ 
ELGURULT 
EZiSТВ IС IKLI 
UTÁN 

„A modernség — tudatnss иgot 
§eient." 

(Octavio Paz) 

Régtől sújtó átka irodalmunknak, 
könyvkritikánknak, hogy költőként csak 
azt tartja számon, aki termékeny, szorgal-
mas, serényen munkálkodik, egyszóval: 
nem engedi meg, hogy nevét elfeledjék. 
Még mindig a mennyiségi kritérium a 
döntő, s ha valaki nem tudja könyvek 
kilóival is bizonyítani íróságát, hát a ku-
tya sem törődik vele. Koncz István és 
Ladik Katalin költészetével kapcsolatban 
is erre kell felhívnunk a figyelmet. Koncz 
kötetét, az А tértékelést megelőzte ugyan 
Végel László esszéje, Ladik Katalin ver-
seiről azonban úgyszólván egy árva betűt 
sem olvashattunk a Ballada az ezüstbi-
ciklirő l megjelenése előtt. „Salvador Dali 
cirmos lánya" (Dési Ábel) teljesen magára 
hagyatva tört magának utat az elmúlt 
nyolc esztendőben, rengeteget tévelygett, 
torzónak maradt versek egész sorát tette 
le asztalunkra, s irodalmunk, mint vala-
mi közönyös kis fenevad, mindennemű  
válogatás, értékelés nélkül elnyelte őket. 
Múltbeli vétkes hallgatásunk terhe nap 
nap után nagyobb, hisz jelei mutatkoznak 
immár, hogy a költ őnő  fokozatosan el-
veszti uralmát biciklijének kormányrúdja 
felett, s szakadék felé rohan, ahol pedig 
pozdorjává zúzódhat minden ezüstje. 

Első  verseivel, megannyi bizonytalanko-
dás és töprengés után, 1962-ben jelentke-
zett, s azonnal csatlakozott a Symposion-
hoz; akkor még egyetlen er őforrásunkhoz, 
mely roncsolóan szaggatta föl maga el őtt 
az eldudvásodott térségeket, s elkényezte-
tett nagyjaink meg-megismétl ődő  hábor-
gása közepette, betöltésre váró űrt bizto-
sított. Azt hiszem, mindenekel őtt ez a 
nagy vonzerej ű  vákuum indította útjára 
a költőnőt; lázaktól fűtött, borzas indu-
lataival különben is hasztalan kopogtatott 
volna a „költői" szavak gönceibe burko-
lózó, már-már egyeduralomra jutott tet-
tetés kapuin. 

Nem véletlen, hogy B. Szabó György 
épp akkor, 1962-ben írja meg Rapszódia 
négy szólamra az emberről, a tárgyakról 
és önmagunkról című  tanulmányát, mely-
ben igen egyszerű  hathatós eszközökkel 
a szó szoros értelmében lemezteleníti, ki-
zsigereli költészetünk az évi termését, s a 
figyelembe vett kötetek néhány szóképé-
ből, szintagmájából, líránk sanyarú álla-
potát bizonyítandó, mindennél beszéde-
sebb „verset" kanyarít. Hadd idézzük: 

Lvek bús szégyenkeresztjét hordom: 
érik bennem a jóság dús 
sző lőgerezdje, s 
hiába már az álnokság 
jégesője, 
a holdízű  szomorúság s 
nyirkos gondolatok bárgyú semmisége, 
mardosó kérdések 
érverése: 
gyöngyvirágnál gyöngédebb szerelmem. 

Ezek a karikírozó sorok persze bár-
gyúbbnak és kérked őbbnek mutatják a 
szóban forgó költészetet, mint amilyen va-
lójában volt, de a felsorakoztatott köz-
helyekből szépen kitetszik azért, hogy 
futtatott versel őink kitaposott utakon jár-
tak, illetve pontosabban: agyontaposotta-
kon. A vastagon csoagó, langyos-nagy ér- 
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zelmek, az „ibolyaszínű" költői divat, a 
gyökértelen sóhajtozás uralkodott és fir 
tőzött rendületlenül, olyannyira, hogy 
amikor pl. Domonkos István Rátka c ,  
verse egyes irodalmi „felel őseink" kezébe 
jutott, tanácstalanul egyik professzorunk-
hoz fordultak vele , mert egyszerűen nem 
tudták megközelíteni. 

Egészen természetes hát, hogy Ladik 
Katalin , miután bekapcsolódott a sympo-
sion vérkeringésébe , hasonló feladatra 
vállalkozott , akár e mozgalom kiemelke-
dő  költői : hozzá akart járulni a vajdasági 
költészet megváltásához . Csakhogy Tolnai 
vagy Domonkos első  ilyen irányú roha-
mai merőben más előjelűek és tartalmú-
ak, mint Ladik szózuhatagai , vad képor-
giákban csúcsosodó , túlfeszített sorai. Míg 
Tolnaiék szinte lépésről lépésre hódítanak 
meg maguknak s általában irodalmunk-
nak egy-egy kiugrót , talpalatnyi földet, 
átgondolt , megalapozott s a szó nemesebb 
értelmében számító húzásokkal , addig La-
dik Katalin a természet vadvirágaként 
bukkan föl: önkontroll nélkül ír , s főcélja 
az, hogy a rothadás , az émelygés, a feké-
lyesség , az undor képzeteinek versbe 
ágyazásával nyelvét öltse a vérz ő  ősz, ál-
modozó akácosok , megbocsátó szeretet stb: 
„költőire". Ezért nem tudok egyetérteni 
Bányai János recenziójának (Ezüstbiciklin 
a szürrealizmustól a húsdarálóig, Híd, 
1969 , 11-12. ) azzal a kitételével, hogy 
költőnk „A szürrealizmusból indult ki. . . " 
Aligha hihető , hogy Ladikot akkortájt 
foglalkoztatták volna a szürrealizmus h őš-
korának jellegzetes fogalmai és kifejezé-
sei, mint amilyenek pl, az „ihlet mecha-
nizmusa", a „lélektani cenzúra kikapcso-
lása", a „tiszta kép" vagy a „szürrealista 
kísérlet központi tengelye: az önműködő  
írás" stb. A szürrealisták — paradox mó-
don — kiáltványokkal , vitacikkekkel, el-
méleti fejtegetésekkel párhuzamosan je-
lentetik meg műveiket . Lényegében tehát 
definiálták alkotói módszerüket , s ha egy-
mástól messze es ő  fogalmak társításával 
csalogatták is elő  meghökkentő  képeiket, 
mégicsak a tudatosság volt irányadójuk. 
Ladiknál fordított a helyzet : alaposabb 
meggondolás , a miért és hogyan tisztázása 
nélkül vág neki a szavak rengetegének, 
úgyhogy zsengéit (mint amilyen p1.  a Tor, 
az Androgyn, a kötetbe nem került Rút 
kis virágaim, vagy hosszú verse az Ej f éli 
rondó) voltaképp a naivitás formálta, 
méghozzá igencsak felemássá. 

A fiatalosan „zabolátlan" képzelet a so-
rok közti kohézió megsemmisítésére törek-
szik, így föl-fölvillantja a szürrealista 
vers tiszta megvalósulásának lehetőségét, 
ám valószínűleg akkori irodalmi állapo-
taink és az uralkodó ízlés kényszerének 
engedve, a költőnő  ismételten konkrét és 
érthető  „mondandók" kátyújában köt ki. 
Találóan állapítja meg Bányai : „A korai 
verseknek ezekben a túlbuzgó és ,csinált' 
soraiban a még le nem tisztult , költőileg 
meg nem erősített, költői élménnyé nem 
minősült fogalmak : félelem, remény, múlt, 
stb. dominálnak , a szó inflációjának jeleit 
mutatva." De tovább is mehetünk, hisz 
ma már nyilvánvaló , hogy e versek ijesz-
tően hasonlítanak a darvadozó „szürete-
lők' dalaihoz . Az érdekesség kedvéért 
nézzük , hogyan is fest, ha ekét eredetileg 
egymášt kizárónak vélt költészet tartó-
pilléreit egybevetjük . ,;Percek átkos öt-
vözetei",. hirdeti Ladik . egyik régi verse 
ma is, s a múltból visszafelel neki egy 
elfeledett , „más" hang: „gyanakvás undok 
piócái", s tovább : „kárhozottak tarka rém-
kacaja" (echo : rab idők eszelős rettenete"), 
„vacogó kísértések téboly-kórusa" (echó: 
„véres percek viadala"), „várakozás szik-
kadt kószorúja" (echó: „kényelem süp-
pesztő  pora") stb. stb. 

Komor viharfelhők gyülekeznek tehát 
e versek tájai fölött , az esőt azonban hiá-
ba várod : mindvégig szárazon villámlik. 
s ha először még volt is frisšesége, ne-
tékában megmutatkoznak a versépítés 
egyéb fogyatékosságai is. 

Az induló Ladik megszeret bizonyos 
szavakat , s szinte gyermeki telhetetlenség- 

gel játszadozik velük, mindaddig, míg tel-
jesen el nem nyüvi őket . Ilyen pl. a ter-
pesz. Két versben négyszer is használja 
(a tárgyak terpesze , a düh terpesze, az ég-
bolt terpesze, terhes szárkúpok terpesze), 
aminek következtében hitelét veszti aszó, 
s ha először még volt is frissesége, ne-
gyedszer már egészen biztosan fogvacogva 
vállalta csak a гб  erőszakolt szerepet. 

Jelzős szerkezeteiben is kimutathatók 
az önfeledt játszadozás nyomai. Nemcsak 
hogy „erős" jelzőket használ , hanem szí-
vesen ismétli is őket. Nála az agyvel ő,. a 
nyelv és a kagylók egyként cirmosak, a 
csokor , az ígéret és az emlékrajok hűsek, 
a fogak, a karok és a szárnyak habzók, a 
porcogók , a koszorú , a gégecsđ  szikkadt, 
a falat , a partok , a szemgödrök , az ősnö-
vények , a virágok zsírosak,  a hold, a 
comb , a mélységek zsibbadtak stb. 
A -nak, -nek .rag részeshatározói fog-

lalkoztatásában is korlátlan lehet őségeket 
érez. E versekben valósággal hemzsegnek 
az efféle konstrukciók: „Zuborgó förgete-
gét közelgő  lakománknak", ;,mosolya a tö-
viseknek", „sikolyát feltört ugaroknak". 
Az Еjféli rondóban pl. kilencszer él e for-
dulattal , ami zakatolást , csörömpölést visz 
az amúgy is túlterhelt sorokba. 

Első, „léttúltengéses" verseiben tehát 
lépten-nyomon sablonos nyelvi eszközöket 
fedezhetünk fel, ezek variálását, s őt so-
rozatgyártását is, mindenekel đtt annak a 
jeleként , hogy a költőnő  — tapasztalatlan-
ságban — a nagy vers fogalmát azonosít-
ja a nagy és meghökkentő  szavak haszná-
latával . Undorérzése , szorongatottsága, me-
nekülésvágya valós ugyan , ezt fölösleges 
volna kétségbe vonni, de mivel gyökér-
zetét nem kutatja, csakis általánosan, 
meghatározatlanul vetítheti elénk gyötrel-
meit, s épp ezért csakhamar a modoros-
ság csapdájába esik . Minél tovább és ki-
tartóbban gyúrja, gyömködi ugyanis a 
„szavak csúszós kóchalmazát", annál in-
kább a semmi felé halad („foltozni kéne 
nagyon a szavakat"), hisz az életre keltett 
változatok egymásra törnek , egymás vérét 
csapolják. 

Persze az elfecsérelt szavak sivatagá-
ban гб-rábukkanni azért egy -egy oázisra. 
Már az Androgynban megborzadsz egy 
pillanatra : „a félelem csontokon legel". 
Noha e kép Vörösmarty nagy megszemé-
lyesítéseinek emlékét idézi , s árván „csá-
pok" nélkül bukkan föl , idegeiddel érzed, 
hogy csakis költő  teremthette meg. Aztán 
hosszú versének rondójában felszínre 
evickél ez a két sor is : „szeretem a ha-
risnyámat / csordultig felh őkkel". A vas-
kalap-horpasztónak szánt, „ őrülettel" ka-
cérkodó képlávázás kellős közepén nem-
csak egyszerűségében , hanem hangulatá-
ban, „tartalmában " is telitalálat ez a ki-
jelentő  mondat. A harisnyának és a fel-
hőknek ezzel a cicomátlan egybekapcso-
lásával kitágul a verstér , s az embert ha- 
talmába keríti valami egészen pontosan  

ki sem fejezhető  jóérzés: íme, a költő , 
aki egy tévesen választott istenség oltá-
rán áldozva , oldalakon át mellébeszélt, 
végre méglelte hazáját, a maga képletét, 
amely öntörvényűen létezhet immár. E 
varázslattal teljes mondatban mutatkozik 
meg először hitelesen Ladik akkori köz-
érzetének lényege . A földi valóság elle-
nében felhőkkel barátkozik (milyen szép 
.megszólaltatása ez már az átélt magány-
nak!), maga köré gyűjti őket: lebeg, egy 
velük: Kérdései azonban nincsenek távoli 
barátaihoz (kamaszos proféciá јбnak egy 
pillanatra sem hihetünk : .. s mert dü-
börgő  halálom lesz , borzolják kemény 
idegeiket a sínek ..."), hiszen a versek-
ben hangoztatott rothadás és irtózat elle-
nére ez a fiatal lány majd kicsattan az 
egészségtől, hatalmasak az erőtartalékai: 
még parancsolni tud a természetnek, ked-
vére alakítja. A nincs tovább, a „szomo-
rú, vizes sík" képzete mindig végül alakul 
ki, a valóság állhatatos kérdezgetése után. 
Akkorra megkérgesedik a képzelet, nem 
képes többé spontán csodatevésre , rab,• s 
a tárgyak mind ellenségei. 

Ladik Katalin a hatvanas évek elején 
egészen egyértelműen az innenső  parton 
állt. . 
Tisztultabb verseket hozó „kijózanodá-

sa” gyors volt, szinte átmenet nélküli, 
mintha rádöbbent volna: csakugyan, „mi 
értelme annak / hogy egy / méhkirálynđ  
bele / szeressen egy / bikába " (Don Mar- 
quis), azaz , hogy arányérzéke alaposan és 
rútul megcsalta . „Hódító díszeit" sietve 
elhányja hát (ezúttal még csak a versbéli-
eket), s leleményesen közelít a szürrealis-
ta verseszmény felé. Első  korszakának 
legszebb , mert ,,legsemmitmondóbb" ver-
seit írja le ekkor a „delíriumok albumá-
ba" (41 ° C, Leucocyta 36 000 ). Nézzük az 
elsőt: 

a kanalak röpte habos 
almával kitöltve 
cirmos nyelv a tenyeremen 
a fogak benne elszenderültek 
hajfürt bugyborékol 
egy arc 
körmömön elcsorog 
híg nyelét 
hogy ne lásd 
elteszem 
nekem minden kés szőke 

A költemény korántsem teljes értékű . 
Néhányszori olvasás után világosan kiraj-
zolódik benne az a törésvonal , amely két 
értékben és színezetben egymástól elüt ő  
részre tagolja a sorokat. Az els ő  (a „kör-
mömön elcsorog"-ig tartó ) a jobb , hiszen 
álom-technikás képeiben új „valóság" 
születik (a cím, a 41° C ne tévesszen meg 
senkit, nem az az érdekes , hogy a vers 
egy lázálom mása-e vagy sem), úgy is 
mondhatnám , hogy a csend egy lehetsé-
ges „anyagiasult" formája. 

Noha a logika fegyvertárával itt nem 
sokra mehetünk , kíséreljük meg mégis 
nyomon követni a vers alakulását: meg-
érdemli. „A kanalak гбpté"-ben még a 
külvilág dinamizmusa , nyüzsgése üzen, de 
azonnal követi az első  fékező  mozzanat: 
„habos almával kitöltve ". A mozgás te-
hát „telítődik", s lassulva befelé, a lélek 
felé tart . A következőkben még inkább 
elpilled , majd a „hajfürt bugyborékol"-
ban teljes szépségében felizzik a csend. 
A hangutánzó bugyborékol és a hajfürt 
társításával különös folyamat indul el. A 
haj nem szólal meg, nem szólalhat meg, 
hiszen legnagyobb csendünknek cimborá-
ja, úgyhogy végül is az ige idomul hozzá: 
hangtalan, „negatív" bugyborékolássá vá-
lik — minden valós csendnél másabbat 
hozva létre. Az ezt követ ő  kép csak fo-
kozza a hatást. Ismeretlen , vonások nél-
küli arcél olvad át a semmibe, de meg-
határozatlansága egyáltalán nem zavar: 
a fölidézett léten túli némaságban már 
nem égy ' arcról van szó , sokkal inkább 
az egyetlenről, a mindegyik után megma-
radtról, az őrzendőről. 
A verset nem lenne szabad tovább fi-

. szíteni! 
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Ladik mégis folytatja, s így cseppet 
sem meglepđ  eredményre jut: a vers 
egyensúlyát veszti, majd néhány téveteg 
mozdulat után visszabukdácsol közénk, 
kristályos fehérsége elhomályosul, s a 
„nekem minden kés szóké"-re már csak 
legyinteni tudunk: ugyan kérem, kit ér-
dekel. 
E vers kapcsán ugyanakkor egészen 

élesen merül föl a kérdés, hogy a tudat-
alattiban való kalandozás felszínre dob-
hat-e tartós, ,id őálló értékeket. Ritkán, 
véletlenszerűen igen, de ha valaki ezen 
az úton akar haladni, és csak ezen, akkor 
alapvető  szegénységről tesz bizonyságot: 
vagy azért menekül asznob-hizlaló per-
metizmusba, mert nem tudja önmaga 
„szolgálatába" állítani a nyelvet, követ-
kezésképp képtelen egy-egy költemény 
számtalan variációján végigverg ődni ad-
dig a változatig, amely már mind zenei-
ségében, mind képeiben a tökéletesség, a 
2 X 2 =4 bizonyosságával hathat, vagy 
pedig azért, hogy mindenáron különböz-
hessék, s ily módon hívja fel magára a 
figyelmet. Természetesen a különbözés 
vágya még nem vall sarlatánra, s őt a 
„szeretném magam megmutatni" nógatásá-
ra minden jelentős, újat hozó költőben 
ott munkál. Ignotus írja egy helyütt, hogy 
ami ,,.... ma már szótári betűjével jelen-
ti azt, amit jelent, ahhoz tegnap a mon-
dójának még tótágast kellett állnia, nyel-
vével kellett csettentenie, tömjént kellett 
égetnie, fehérbe kellett öltöznie, s csen-
getnie kellett hozzá, utánoznia kellett az 
öregapám feje tartását s a pincehelyi kon-
dás hajnali tutulását, hogy valahogy meg-
sejtesse velem, mire gondol voltakép-
pen". Ez kétségtelenül így igaz; a baj 
ott kezdődik, amikor egy-egy költő  csu-
pán azért tutul, csenget, és éget tömjént, 
hogy produkálhassa magát, meglepjen, el-
ámítson, bűvészkedjék. 

S lehet-e kövérebb televényt elképzel-
ni a lesipuskás költőiségnek, mint ami-
lyen épp a szürrealizmus? Aligha. Mivel 
a szürrealista minden eszközt felhasznál, 
hogy „megszabaduljon az öntudattól, és 
következésképp a világban való beágya-
zódástól" (Sartre), a szóvegyítés és -kira-
kósdi birodalmában találja magát, ahol a 
feltáruló kombinációs lehet őségek káprá-
zatában a teljes szabadság ígéretét látja, 
noha valójában labirintusba tévedt: ön-
szántából fosztja meg verseit a minden-
kori jó versek egyik dimenziójától. 

„A kérdés az: a költő  áldozatává lesz-e 
alakuló zűrzavaros korának, vagy konst-
ruktív egyénisége ellent tud-e mondani 
a múlt retrográd er őinek, a sodró vélet-
lenszerűségeknek" — valljuk Kassákkal, 
s Ladik Katalin „tiszta szü гrealіzmusát 
is ezért nem tudjuk igazán jó költészet-
ként elfogadni. „Sodortatásának" apró 
gyöngyszigeteit megbámuljuk ugyan, 
amúgy menet közben, de megállnunk el őt-
tük nincs miért. A költőnő  konstruktív 
egyénisége még mindig az igazak álmát 
alussza. 

A mondottak ellenére, részben már az 
eddigiek során is tapasztalhattuk, Ladik 
ki tud törni önnön köreib ől. viszonylag 
gyorsan le tud számolni egy-egy korsza-
kával, s alkalmasint épp ezzel a vele szü-
letett „energiássággal" terei ismételten 
költői műhelyére a figyelmet. 

1963-ban, tehát amikor imént említett 
két versét is írja, költészetében újabb vál-
tozás jelei sejlenek föl, amelyek egyben 
előrevetik első  súlyosabb krízisének ár-
nyékát is. 

A szürreaцsta tiszta vers nem hozott 
neki megnyugvást: elbizonytalanodott, ha-
tások alá került (a Daphné mozgása, lé-
legzése, olajos óborok zamatát idéz đ  ün-
nepi ritmusa pl. egészen kézzelfoghatóan 
Domonkos Nature mortéjának hangulatát 
asszociáltatja!), s megbolygatottságában 
akarva-akaratlan fontolóra kellett ven-
nie a „merre tovább?" kérdését, mint 
ahogy a megtett út eredményeinek és ku-
darcainak a számba vételét sem odázhatta 
el. A „fürtös-kesernyés" sziklák tövében, 
ahova „végül" (?!) megérkezett, unja már 
a „halál ékszereit", a múlt, vagy talán in- 

kább a kezdeti hit és remények visszavá-
gyásának a futamait játssza el, szordinó-
sabb hangon, „csendes", plasztikus álom-
képekben, az én és a recept, az én és a 
szürrealista versszerkesztés sokkal sze-
rencsésebb, gazdagabb ötvözeteként im-
már. Költészete dúlt vidékein elömlik né-
hány pillanatra a szomorúságnak egy sa-
játosan hűvös fénye (Molunati elégi¢), va-
lahogy úgy, mint amikor sötét éjjeleken 
váratlanul előbukkan a hold, s végigoson 
a kertek alján. Igen, a Harminc év után 
holdjának sugárzása ez, mely „Elcsönde-
sült nagy, tornyos fellegen, / És néz alá 
a méla éjszakán, /Bánatosan, de szenve-
délytelen ... " 

A szenvedélytelen bánat mindig a múlt-
ba fordul, ott kutatja az elvesztett érte-
lem értékes gyökereit, hajtásait, hogy be-
népesülhessen velük a jelen, s a lélek csi-
tító, zsongító egyensúly-állapotba jusson. 
Természetesen ez az er őfeszítés szükség-
szerűen azzal jár, hogy a költőnek ki kell 
lépnie önmagából, s mintegy madártávlat-
ból szemlélni azt. Ez az a szituáció, amikor 
pillanatnyilag lezárulnak előtte a jövő  
Utjai, s így nem kell húrként feszülő  ide-
gekkel a környezet reagálására ügyelnie, 
nem kell versenyben lennie: egyszóval 
nyugodtan figyelheti magát, elernyedhet 
kissé. Különösen akkor, ha válságát kör-
nyezetváltozás kíséri, a megszokott, min-
dennapi pálya elhagyása, mint Ladik Ka-
talin esetében is, aki a tengerpart dimen-
zióiban bizonnyal könnyebben írta meg 
elégiáját, mint tette volna itthon. 

Egyes szám második személyben indít-
ja a verset, önmagától való „eltávolodá-
sa" első  jeleként, s ha ez még belema 
gyarázásnak tűnhet is, a sorakozó képek 
sugallata már egészen egyértelmű : a fö-
venyen heverésző  Ladik Katalin a sta-
tikus, a múltból érkezett, a sebesült, a 
másik pedig, a kezében tollat tartó a 
percipiáló: 

Іm a fürtös-kesernyés 
sziklákhoz érkeztél végül 
szederszem ű  állatként apró magad 
hol a kutyák virágként 
fölötted átrohannak 
fekszel s a bimbók mind felvonítanak. 

Nagyszerű  képek a versszak végén! „Te" 
fekszel nyugodtan, de „én", aki talán egy 
teraszról leslek, tudom, hogy nem virágok 
vesznek már körül, hanem a félelem 
kutyái, s a bimbók is csak neked bim-
bók, bennem már vonító, mihaszna tár-
gyak. A tágas mediterrán ég alatt ön-
magát valós méretekben látó költ ő  bor-
zong a kezdő  sorokban, s a továbbiak 
során még inkább fokozza, árnyalja e 
hangulatot: rádöbben, hogy „lecsüng egy 
évszak homlokodon", s hogy „... a fér-
gek hószín ívvel már megelőztek ... " A 
„szárnyas idő" sürgető  áramai járják át 
tehát a verset, s nem véletlen, hogy a vé-
ge felé, amikor már egyes szám els ő  sze-
mélyben szól, fölhangzik ez a jellemz ő , 
radnótias sor is: „Ha lehetne még" —
mintegy azt sejtetve, hogy már ő  maga 
sem hisz homokban fekvő  mása feltá-
madásában. 

Aztán az Еnek minden napra című  ver-
sében még konkrétabbén ad hírt válságá-
ról. „Azt hiszem, fává sötétülök", јбven-
döli, s csakugyan, versei közt hiába keres-
sük a következő  év termését, még csak 
nyomára sem bukkanunk. 

Síri csönd. 
1965-ben azonban már újra él: hangos 

dobszóval, ficánkolón, kurjongatva vonul 
be költészetünk színpadára, s látszólag, 
de csakis látszólag, egészen másfajta ver-
seket kezd írogatni. 

Mint ahogy a szürrealizmus h őskorának 
kísérletezői, végsőkig hajszolt álom-rajon-
gásuk eredményeképp, eljutottak a csoda-
várásnak, a primitív népek lelkületének 
istenítésééig, a különféle hiedelmek és ba-
bonák magasztalásáig, éppúgy megtette 
ezt az utat Ladik Katalin is. „ tij" korsza-
kának első  versével, a Sámándobbal fe-
jest ugrunk e világba: áldozati füst lengi 
be a révületben lüktető  sorokat, s meg- 
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képlik előttünk gyermekkorunk nagy cso-
datevője: a táltos is. A határozottan kel-
lemes szertartás közben a következ őket 
figyelhetjük meg: a töretlen ritmus telje-
sen kimarta a töltelékszavakat a versb ől, 
lépten-nyomon rímek bukkannak fel, 
mondókák fordulatai („dobszerda, dob-
szerda”, „réz rajta karika", forduljon ki 
rajta"), annak a tüneteként, hogy a köl-
tőnő  kötöttebb formák felé van indulóban. 
A vers zeneisége foglalkoztatja, képeinek 
megzabolázása, s nem véletlen, hogy csak-
hamar a népdaloknál köt ki. 

Az igazság kedvéért azonban hadd em-
lítsük meg, hogy e törekvése nem előz-
mények nélkül való. Már „hosszú versé-
nek" rondójában olyan parádés, mindent 
megmozgató szó-táncot tudott produkálni, 
akkor még ösztönösen, hogy 65-ös kísér-
leteit akár folytatásként is felfoghatjuk. 

, ;Révületes" versi közül bizonyára az 
О lomöntésre figyelt fel a „nagyközönség", 
hiszen maga a költőnő  is azt kedveli iga-
zán. Pedig gyatrácska vers ám az az alom-
öntés, egészében véve mindannak karika-
túrája, ami Ladik verseiben költészetet 
sejtet... Valószínűleg azért szeretném mi-
nél mélyebben látni „szilveszteri játék" -át, 
mert meglapul benne négy kivételesen 
szép sor is, de nem engedi szóhoz jutni 
őket a nagyra nőttetett, ragacsos masszájú 
körítés. 

süsd le szemed jön az ár 
kacsóimban tüskevár 
gyertyáim most nyerítettek 
megszülték a harmatot 

— írja, s nem lehet nem odafigyelni. A 
4 -!- 3 szótagra tagolódó sorok ütemeib ől 
tiszta népdal-képlet bontakozik ki, konk-
rét váz, amelyen belül azonban gátakat 
sodrón, zuborogva, tajtékozva keringenek 
a szavak. Minden pillanatban szerterö-
pülnének, de a szerencsésen megválasztott 
képlet elég erős őrzőjük tud lenni. Az 
eredmény: a mozgás egyensúlya. Akárha 
hegyipatakot szemlélnél: mulandóság és 
állandóság egyszerre üzen játékos futa-
maiban. 

Persze fölmerülhet a kérdés: rendben 
van, ilyen erők, olyan erők, egyensúly, 
mozgás, miegymás, de mi az értelme e 
négy sornak? Semmi, az égvilágon semmi 
— szerencsére! Az els ő  sort még gondol-
kodva, a grammatika szigorú szabályai 
szerint, logikus folytatást várva szívja fel 
tudatunk, de később már csak érzékeink 
éberek: mert valóban ár jött, mely nem 
szorul az értelem mankóira. „ Én becsü-
löm a filozófiát, de versben nincs helye, 
a vers érzékelés legyen, ne utalás" —
mondta egyszer József Attila Németh An-
dornak, s bár kitétele nagyon is vitatha-
tó, kétségtelen, hogy ha egy vers csak-
ugyan érzékelés tud lenni, akkor teljes 
is, életképes, maradandó. 

Az iménti részlet mellett az О lomöníés-
ben felcsillagszórózik ugyan még néhány 
sor, kép, egészében azonban csakis zene-
kísérettel fogadható el a vers, „hajam fo-
natékjának" állhatatos nyiszálass, gége-
ütögetés, nyögdécselés és misztikus moz-
dulatok kíséretében, vagyis: nem költé-
szet, hanem egy színpadra kívánkozó 
„magánszám" rikító kulisszája. 

Mint jeleztük, a Sámándob és az alom-
öntés írásakor Ladik a népdal felé ha-
lad, spontánul, frissen, de miután megér-
kezik, azaz rájön, hogy a népdal-formák-
kal csakugyan kezdeni lehet valamit, nem 
tudja többé föltölteni őket. Az 1Ј67-beli 
Népdal már erről tanúskodik: „előregyár-
tott" elemekre épül, amelyeket a szerz ő , 
„ihletének" megfelel ően, bizarrá ficamít, 
kötőanyagukat felhígítja, de csak módjá-
val, félerővel, rutinosan, úgyhogy a vers 
végső  soron ál-népdalként hat. Hiányzik 
belőle a „formának" és a „tártalomnak" 
az a nagyfokú ellentéte, disszonanciája, 
amely a költőnő  zaklatott lelki világát 
autentikusan érzékeltethetné. 

Hadd szóljunk néhány szót a Menyegz ő-
ről is. Arva vers ez a kötetben, egyik ol-
dalról a Népdal szorongatja, a másikról 
meg az archaizálgató Zsoltár szódzsungele  

próbálja elnyelni, persze hasztalan. Fi-
gyeljük meg első  versszakát: 

Fiam edd meg a levest hallod zörgetnek 
Köpenyes motorkerékpárosok arcukba az 

[éj ki-be vándorol 
Fiam zörgetnek éjablak fiam éjdeszka 

[sürgetnek 
Lbred a kakasunk nyerít az asztalunk 
Csütörtökre elvisznek. 

Kár, hogy ez a balladás hangvételű, 
expreszsionista beütésekt ől sem mentes 
vers, mely nem egy mozzanatában Szir-
mai Károly nagy vízióit idézi meg (gon-
doljunk csak Az éjszakák motorosai vagy 
a Holtak szigete című  novellára), „elődök" 
és „utódok" nélkül maradt. Kár, mert va-
lószínűleg épp ezen a területen tudott vol-
na Ladik igazán nagyot alkotni. Míg a 
kötött formákkal, mint láthattuk, csak rit-
kán, szinte véletlenszerűen boldogul, ezek 
lényegében nem is férnek meg határokat 
nem ismerő  alkatával, addig a „témához" 
kötődő  mondandók mégis fegyelmezik va-
lamiképp, eltiltják a szópazarlástól, anél-
kül azonban, hogy jellegzetes képalkotása 
csorbát szenvedne. 

A kötet utolsó ciklusának mindhárom 
darabja (Ufo party, Drága ügyvéd úr reg-
gelei, Az Ibrisz csillagvizsgáló mester el-
len elkövetett merényletr ől) a költőnő  vi- 
léglátásában bekövetkezett, ki tudja ha-
nyadik, változásról tudósít. Szövegei fó-
kuszában (versekr ől itt már nem beszél-
hetünk) a világ kerül, „vascs őrű  rigók"-tói 
ellepett századunk, s hangja egyszerre 
reszelőssé válik, cinikussá kissé, kajánko-
dóvá. Egészen új mozzanat ez Ladiknál, 
s joggal várja az ember, hogy végre ta-
lán „kibeszéц" magát. Sajnos, ezúttal is 
a produkálás kerül nála el őtérbe. 

Az Ufo party két fontos tartópillérre 
épül. Az egyik a következő : 

ELJEN MAJUS ELSEJE! STB. 
tömegggggggyilkolááááás 
gyermekkorom óta háááború 

a másik pedig: 

megb ő  megbüntettek 
[aaaAAAAAARAAaaaabus ügyében 

A verzállal szedett jelszót (s a kiíratlan 
többit is!) megcsúfolja, halálra sebzi a „tö- 
meggyilkolás", a véget nem ér ő  háború. 
Ebben a néhány tömény sorban minden 
pátoszos nagy hit abszurditása, naivitása 
és értelmetlensége benne van. S miként 
második idézetünk sugallja, a költőnő  hiá-
ba menekül az önmagát zabáló világ el ől, 
környezete a magánéletébe is beletúr, még 
ezt az egyetlen reménykelt ő  szigetet is fel-
perzseli. Mindez funkciót ad a no-dadais-
ta „jelenetnek", megindokolja huzamos 
fecsegését, de mint mindig, most is fel-
merül a mértéktartás kérdése, hisz a világ 
határtalan ostobasága nem jelenti egyben 
azt, hogy egy-egy szöveg határait is el 
szabad mosni. Márpedig az Ufóban épp 
erről van szó. Lehetne tízszer ilyen hosz-
szú, de fele ekkora is, akkor sem változna 
meg lényegében. 

A Drága ügyvéd úr reggeleiben is ha-
sonló hibákat ejt. Szavait „téglalapokba" 
gyömöszöii (ezeket, tetszés szerint, új for-
mával való kísérletezésnek vehetjük, de 
szimbolikus értelmet is adhatunk nekik: 
ti. hogy életünk erős vonalakkal határolt 
börtönét jelképezi), s végül megadja hoz-
zájuk a aulcsot is: „vagyunk még néhá-
nyan fehér négerek, megoldatlanul heve-
rünk. macedóniéban. denverben. az  állat-
kertben." Tehát: egy fehér néger lázadása 
tíz téglalapnyi blablában. Lázadásnak ta-
lán elég, költészetnek mindenképp kevés! 

Mindkettőnél teljesebb, sokrétűbb az 
Ibrisz... A feje felett dögkeselyűként ke-
ringő  repülők motorzaja mintha csak egy-
féle végső  számadás szükségességére .fi-
gyelmeztetné: miközben ki-kihagyó léleg-
zettel az „Оriási Húsdaráló" közeledtére 
ügyel, ismét szembe kell néznie ónmagá-
val. Teljes lényét kell sugároztatnia, s ily 
módon a fegyverekről szóló „tudományos  

beszámoló" spektrumában úgyszólván min-
den színe, árnyalata, rövidzárlata együtt 
van költészetének. 

Este mikor a város гepülőgépekkel teli 
Nekem jó nekem jó szemüveget teszek 
Cipőmben lepkék s tehenek 
Nyugodt vagyok egy kicsit 

Ezzel a helyzetképpel indul, s már a har-
madik sorban megteremti átmeneti nyu-
galmat hozó, sajátos szürrealista képét 
(elődjéről már szóltunk a korábbiakban: 
„szeretem a harisnyámat / csordultig fel-
hőkkel"). Világos, hogy a jelen nyomorú-
ságát immár intenzíven átél đ  Ladik nem 
marad meg ennél a nyáresti „idillnél", 
nem szélesíti a képet, hanem földünk felé 
fordul, „Mely szült engem e rothadt he-
lyen". Maga a beszámoló azonban kaoti-
kus, zavaros, sem az érzékelés, sem az ér-
telem számára nem mond fontosat. „Majd-
hogynem azt mondanám, hogy minden 
költészetet káosznak kell átitatnia" —
mondja Novalis, de megállapításával a be-
számoló kapcsán mit sem kezdhetünk. 
Vagy leborulunk a nagy összevisszaság 
előtt, s tücsköt-bogarat belemagyarázva, 
költészetté nyilvánítjuk, vagy pedig kön-
törfalazás nélkül leszögezzük, hogy itt a 
„szervezetlen", pontosabban a költ őietlen 
káosz könyökölt ki magának központi he-
lyet. Én azt hiszem, hogy ez utóbbiról van 
szó. 
Szerencsére Ibrisz mester laboratóriu-

mából vissza tud kanyarodni az én — vi-
lág relációjára: 

Lehet hogy csalódott vagyok. Mi marad 
(utánam? 

Szelídített tejesüvegek. Hegedül ő  papagá- 
jok. 

Lelkemet elviszi a Négyszögletes. 
Csak borzongjak szüntelen — ez volt éle- 

tem 
Viselkedj rendesen szívem. 

Költészetének leglágyabb hangjai ezek, 
21iIlcs bennük kierőszakolt feszülés, s a 
szavak is mindennapi kopott ruhájukban 
vonulnak fel, ám mégis rendkívül fonto-
sak: álarctalan vallomástevők. A Molunati 
elégia óta nem voltak hasonló őszinte per-
cei. Szüntelenül a külvilágnak dolgozott, 
hars színeket kevert ki palettáján, több-
ször-többször a megbotránkoztatás szán-
dékával, s mindvégig arra ügyelt legin-
kább, hogy jaj, csak Ladik Katáról ne 
kelljen szólnia, a diderg őről, aki „gettónk-
ból" (a Telepről) indult a világ meghódí-
tására, talán még a többségünkben ott 
szunnyadó kisebbrendűségi tudatnál is 
acsarkodóbb, követelőzőbb komplexusok-
kal. A felhők fölött héjázó akarások és a 
lehúzó sors, a semmibe veszett korai évek 
tusakodásának, élethalálharcának a gyü-
mölcse majd mindegyik költeménye, még 
akkor is, sőt leginkább, ha cirkuszi cuc-
cokba bujtatja őket, s úgy járatja velük 
eszeveszett táncukat. 

Eleddig egyenrangúnak látszott a küz-
delem: a múlt egy-egy veszélyes rohamá-
ra mindig verssel tudott válaszolni. Az 
utóbbi időben azonban mintha megbom-
lott volna az erők egyensúlya: nagy neki-
vetkőzéssel kíséreli meg oltani az elsza-
badult belső  pokol tüzét. Teljesen kiszol-
gáltatja magát is, költészetét is a bulvár-
sajtó szenzációira éhes kopóinak, ízléste-
lenül kelleti magát, otromba önelégültség-
gel összevissza locsog, megjátssza az ab-
szolút magabiztost — s mindezt csak azért, 
hogy jelen lehessen, hogy csodálkozó vagy 
megbotránkozó szempárok kísérjék min-
den mozdulatát, hogy mit sem sejtő  be-
avatatlanok feléje sugárzó érdeklődésében 
megfürödve, fügét mutasson — igen —
„telepi" énjének. 

A küzdelem kegyetlen, s nem tudni még, 
„kinek" a javára dől el. Mindenesetre az 
írásunk elején emlitett lejt ő  adva van, 
annak ellenére, hogy odakint a délibáb 
kapaszkodót mutat. 

UTASI Csaba 
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Nagybátyám, a sárbogárdi körorvos, minden húsvétkor meg-
jelenik Szekszárdon a brácsájával. A templomtér üres. A Barti-
na-közből felistrángozott muraközi trappog a sekrestyeajtóig, 
megszagolja a piacosok dinnyéit, utána visszafordul. A Vitézi 
Székház mellett vörös téglás villa, kertjében ugyanolyan téglából 
rakott kutyaól. Még nem lehet több hajnali négynél. A takaró 
alól is jól hallani a patacsattogást. Az állomásról platánfasoros 
sétány vezet a régi uszodáig; innét éppen tizenkét kilométer a 
keselyűsi gátőrház. A verebek szívesebben ülnek a lombfedte 
drótokon; csirregésük mintha lekötött zsákból jönne. A mi utcánk 
a pincesor alatt húzódik, s enyhe ívben kanyarodik el az apáca-
iskolánál. Az erkélyr ől egész a Duna-erdőig ellátni. A védtöltés 
tetején agyagsárga keréknyom, középütt elgazosodott bakhát. A 
kutyaólban egy doberman szuka és kan lakik; egy alomból való 
testvérek, nyáron mégis kölykeik születnek. Az Iparos Kör alag-
sorában máriaüveges vaskályha fűti a biliárdtermet. Az olajos 
hajópadlón, mint a higany, domború tócsában áll össze a cip őről 
leolvadt hó. Később, a deportáltak emlékművét a régi uszoda 
helyén állítják fel. Meztelen, tömzsi nő  lép ki a márványból, 
széttárt karokkal; kegyeletb ől Klinger Arminné fürdőruhás fény-
képe a modell. Bent, az erkélyes szobában, sóval felhintett vörös-
boros pecsét az abroszon, a tányérokon hártyásodó szósz. Kálmán 
bácsi az előszobai díványon horkol, kigombolt mellényben; brá-
csája a jégszekrénynek támasztva. A Рбndzsó egyik bedőlt prés-
házában vetkőztetjük meztelenre Drahosch ІІdikót. Ildikó állva 
is tud vizelni, mint 'a fiúk, csak jobban szét kell vetnie a lábát. 
A mutatványnál az öccse is jelen van, és büszke ° a n ővérére. 
Szeretném kipróbálni a brácsát, de a húros részt zöld borító ta-
karja. Olyanféle zöld, mint az asztaloskötény, csak puhább 
anyagból. A templomtéren barokk Szent Sebestyén szobor rozs-
dás vasnyilakkal. Gemenc felé, a révig, körülbelül Paradicsom-
pusztánál van a feleút. A szánkók itt állnak meg el őször a reg-
geli fagyban. Gőzölgő  trágyadombok között siklanak be a bika-
istállóig, de csak a lovakat viszik fedél alá. Mindez alig tízéves 
hagyomány. AMuslinca-vadásztársaság 1935-ben alakul, és 1944-
ben szűnik meg. Apámék kint a szabadban reggeliznek, állva, 
tűz mellett, a szélvédett hágató-palánk mögött. A pálinkát de-
mizsonban küldik át_ az útkaparó házból. A pollókai csenderes a 
kijelölt határ. Kés őbb itt vezetik át a katonai telefonvezetéket; 
még később itt fektetik le a tányéraknákat. đlükbe fektetett 
puskával, lépésben hajtanak át az ártér irtásáin. A cseng őket 
még a gátőrháznál hóval tömködik meg. A lovak felkunkorított 
farokkal gyűrűztetik a nyílásukat, a fekete red ők közepén kör-
körösen rándul össze a rózsaszín ű  hús. Az elejtett vaddisznó 
agyarát a vadőr fűrészen le. A vágás helyét, hogy elvegye a sza-
gát, forró borba mártja. A szétbombázott h űtőkocsik miatt reg-
gel óta veszteglünk a bogárdi állomáson. Kálmán bácsi nyolc, 
nagyapám tizennégy éve halott. Most még van másfél órám a 
bevagonírozásig. A kiürített parókia kertjében ülök egy törött 
vécékagylón, a nap izzasztóan t űz. A padláson megtalálom a 
nemzetiszínűre festett kerti széket, a támlavasra szúrva Hermina 
nagyanyám óvális fényképét. A normandiai Les Pieux halász-
faluban nevetve profilba fordíja arcomat a helybeli orvos. Arany-
rámás, szakállas férfire mutat a rendel ője falán. Ajnálja, hogy 
ne mulasszam el megnézni de la Hague szirtfokot; ő  ott sebesült 
meg. Egy este a kikötđkocsmában hallom valakitől: „Je vais aux 
pieux." „Megyek a cölöpökhöz" — ahová a csónakot kikötik. 
Vagyis, aludni. Ezt szépnek találom. Alkonyodik, mikor a szirt-
fokon leereszkedem. A sziklafalon kényelmes vaskampók a tu-
ristáknak; a pihenőknél eldobott Coca-Colás üvegek. A legalsó 
sziklaperemen ülök, mellettem temlomhajónyi üregbe zuhannak 
a hullámok. Nagyobb a dübörgés, mint egy tankban. Az irtás 
végén keskeny, nagyon hosszú vágás, a nap sávokban világít be. 
Négy-öt másodperc, míg a két lombfal között a szarvas átlépked; 
addig kell rálőni. A vadőr és felesége kihozzák a telepes rádiót 
a verandára. A magasra csapó láng pernyével szórja be a havas 
ágakat. Az egyik élesen kiugró sziklán tömzsi, egyre vékonyodó 
tengeri madár ül. A habzó víz alig arasznyira csapódik el 
alatta. Próbálok ordítani, de csak a szám mozgását érzem. Die-
lette szintén halászfalu. Éjszaka kimegyek hányni az er ős alma-
pálinkától. A bárkákon vakító karbidfénynél válogatják a hala-
kat; a dülledt szemek bizsuként csillognak, ahogy lapátolják 
őket. A kocsma hajópadlóján résekbe taposott darabos só. Egy 
kutya nyalogatja. Magamhoz akarom hívni, de véletlenül ma-
gázva szólítom; viens helyett venez-t mondok. Nem érti. A ha-
lászok a hátamat vergetve nevetnek. Egy pillanatig majdnem 
otthon vagyok. Alig ismerek гб  a városra. A Günther-trafik he-
lyén sárga, hullámlemez tejivó; a biliárdasztalokat a politikai 
biztonsági szervezet kultúrotthonába viszik át, dzsipen. Apám 
délután négykor hal meg augusztusban. Hat órakor jön érte a 
kocsi. Ez még nem temetés, így csak a járdán kísérem, nem a 
kocsi mögött. Az utcánk majdnem üres. A járdaszegély tele szét-
nyíilt gesztenyével, viaszos fényük átcsillog a füvön. Csak az 
utca végéig kísérem apámat, aKórház-köznél fordul be a kocsi 
a hullaházba. Utána újságot veszek. Este kint ülök a parkban, 
cigarettázom. A Hбsök-szobra körül fehér szalmakalapos férfi 
apportíroztatja a kutyáját; a kutya odajön, a lábamat szagolja. 
Ellenségesen nézzük egymást a férfival. Gondolkozom, hogy 
miért, de nem tudok rájönni. Űtban észak felé — akkori nevén 
Pozenben — mínusz húszfokos napsütésre ébredek. Két front-
szerelvény között német közlegényt vezetnek a rendez đ  pálya-
udvaron. Mondják, hogy bajtársi lopás: öt cigaretta. Arccal a 
vagon felé lökik, szorosan állják körbe. A bal lapocka alatt cé-
lozzák meg, pisztollyal. Másnap Friedrich Romm őrnagy enge-
délyt ad, hogy használjuk a fabarakk fürd őjüket. Rangját nem 
kímélve vetkőzik meztelenre; heréi féloldalasan megnyúltak. A  

sűrű  gőzben ügyetlenül törölgeti több dioptriás szemüvegét; de 
nem téveszt meg. A barakk mellett, mint a megdermedt гбp-
pályák, jeges telefondrótok. Második hete éjszakázom a fels ő-
iregi darálómalomban. A malmos ellenőr úrnak szólít. A malom 
mögött egy gödörben tenyérnyi tócsa; két döglött méh úszik 
benne. Itt, az iregi tanítónál hallok évek óta el őször brácsaszót. 
Makacsul iszom; de most nem tudok hányni. A kert, ahová egy 
idб  óta lelátok, tele van fákkal. Sezretem órákig mozdulatanul nézni 
őket. Mindig újra megrendít az az utánozhatatlan hajlásszög, 
ahogy kinőnek a földből. A dívány, amelyen alszom, még a szek-
szárdi diákszobámból való. Már nem kell figyelmeztetnem Ag-
nest, hogy ne hunyja le a szemét. Pontosan akkor nyitja ki, 
amikor kell. Fontos is, hogy egymást, egyszerre vetk őztessük. 
Feje alá becsúsztatott tenyérrel, nincs egyáltalán szükség pár-
nára. Szeme félbeszakadt pillantással, védtelen bizsuként csillog; 
két sarkát rászorítja az alsó gerinccsigolyámra. 1954. március 
7-én idéznek meg először a Gyorskocsi utcába, államvédelmi 
ügyben. Az ajtón nincs kilincs. A nyomozó egy fényképet tart 
elém, hogy ismerem-e azt a férfit. Kénytelen vagyok azt mon-
dani, hogy szemből nem — „esetleg, ha profilba fordíthatnám az 
arcát". Karácsonykor meglátogatom anyámat. Egy félig lebontott 
ház kiutalt konyhájában lakik; a zongorától nem lehet mozogni. 
Nagy sétát teszek a keselyősi úton, késő  éjszaka térek haza. 
Anyám állítja, hogy a régi el őszobánkban sose volt jégszekrény; 
Kálmán bácsi nem támaszthatta oda a brácsáját. Nem tudom. 
Még egy év, akkor leszek ötvenéves. Az udvaron malomk ő  asztal, 
széttört befőttes üvegek. Ingben, zsebre dugott k ёzzеі  állok a 
jégcsapos eresz alatt. Tényleg nem tudom. 
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3. 
Németh László 1930-ban írt regénye, a 

Gyász , mely — egyes kritikusok szerint 
— csúcsa az író regényművészetének, ki-
kristályosodott formában , esztétikailag ki-
érleltebb szinten , tárgyáúl ismét csak a 
normavállalás problémáját választja. A 
regény kerete azonban az Emberi szín-
játéknál még nem tapasztalt ökonómia 
érvényesülését teszi lehet ővé . Míg a dan-
tei szerkezetű  műben a normavállalás 
egy magasabb életkörben és egy entellek-
tüel életformájának kérdéseként bukkan 
fel, addig a Gyászban az egyszer ű  falusi 
hétköznapok erkölcsi szintjén realizálódik. 
Boda Zoltán egyetemes küzdőterét a ma-
gyar parasztélet sivársága váltja fel, oly 
módon, hogy a Gyász hősnője — bár in-
kább öntudatlanul — mégiscsak az egye-
temes erkölcsi problémák szorításában 
vergődve fejlődik mikrokozmoszában —
társadalmától elszigetel ődő  különccé. 

Kurátor Zsófi alakját azonban már 
egészen egyértelmű  írói szándék hívta 
életre. Az ő  életsorsa nem eleve elren-
delt. Jelleme előttünk bontakozik ki, és 
előttünk szilárdul meg. Választása — a 
többi Németh László -regényhőshöz hason-
lítva — a legtudatosabb és a legszabadabb 
választás , abban az értelemben , hogy tet-
teinek motivációit nem a szervezet bio-
lógiai életében kell keresnünk , mint Boda 
Zoltán vagy Kárász Nelli esetében : Jelle-
mének szabadsága , a választás kötöttsé-
gének hiánya szempontjából , leginkább 

Kertész Agneshez hasonlítható, bár az 
utóbbi útja hosszabb és bonyolultabb in-
tellektuális folyamat . A Kurátor Zsófié-
hoz hasonló merev alternatíva elé azon-
ban egy Németh László -regényhős sem 
kerül, : зΡiszen Kertész Agnesnek nem a 
falu merev erkölcsi kódexével fenyege-
tett köxiihnényeiben kell választania, vi-
lága sokkal tágabb , egyéniségének kibon-
takozási lehetősége sokkal szélesebb ská-
lájú. 

Kurátor Zsófi fokozatos elszakadása 
környezete életformájától nem jelleme 
belső, öntörvényű  fejlődésének következ-
ménye , hanem elsősorban körülményei 
kénysze: -ítik erre. Férjének váratlan ha-
lála jelenti a döntő  impulzust , hogy Ku-
rátor Z: :ófi — megszokott életéb ől kizök-
kenve -- mind határozottabban vállalhas-
sa azt a szerepet , amely fokozatosan már-
már emberfeletti arányokat kölcsönöz 
büszke alakjának . Már a regény első  lap-
jain szembetűnik, hogy — bár Kurátor 
Zsófi még integráns része társadalmának 
— a cselekmény két világban folyik: az 
emberek közötti objektív kapcsalatokban 
és az emberek tudatéletében , s hogy e 
kettő  összeütközéséhez vezető  súrlódása 
kell a regény konfliktusát szolgáltassa. 

„Estefelé néha hazaszaladt a szüleihez. 
Ilyenkor a kapuk el őtt ácsorgó emberek 
úgy néztek rá, mintha nem is őt, hanem 
a szerencsétlenségét néznék. Köszöntésük-
ben volt valami szokatlan: Zsófi ismerte 
ezt a hangot, azelőtt ő  is ilyen idegenked ő  
tisztelettudással húzódott a so гssújtottak- 

tól. Mág rég elment mellettük, s még há-
tában érezte a tekintetüket, elképzelte, 
ahogy valami megjegyzést tesznek rá, az-
tán elismétlik egymásnak az ura esetét, 
mint annyiszor a baleset óta. Zsófi a há-
tába szegzett tekintetek alatt kissé be-
görbítette a derekát, s lelkiismeret-fur-
dalást érzett, hogy nem találta meg ma-
gában azt a nagy fájdalmat, amelynek 
az ácsorgó emberek idegenkedő  csodálata 
szólt. đsszeszedte a gondolatait, hogy a 
maga szomorú, özvegyi sorsára gondoljon; 
„meg se száradt a menyasszonyi csokra 
s már feketébe öltözött, huszonkét éves 
s már itt áll a világban, mint a kisujja", 
addig gondolkozott ezen, amíg a gondol-
kozásba belefáradt. A rokon asszonyok, 
akik el-elfogták, egészen kereken meg-
kérdezték: no, megvigasztalódtál már, 
Zsófink? — s félrefordított fejükből ren-
geteg szánalommal pislogtak rá. Zsófi 
tudta, hogy két hónap alatt nem illik ki-
csit sem megvigasztalódni, s azon volt, 
hogy éppolyan fejhangon feleljen, mint 
ők — nem olyan könny ű  abba beletörőd-
ni, ángyi; elébb megöregszem én, mint 
beletörődjek. — Eleinte bántotta valami, 
amíg ezeket á vigasztalhatatlan szavakat 
mondta. Amint lehetett, kitépte magát az 
ángyi nyúlós vigasztalásából , s utólag 
iparkodott olyan elkeseredett lenni, mint 
a szavai; de hogy ez amaga-búsítás egy-
re nagyobb fáradságba került, hozzászo-
kott viselkedése és érzései közt ehhez a 
kis hazugsághoz, megtanult érzés nélkül 
válaszolni a fájdalmas tekintetekre és si-
ránkozó biztatásokra, csak arra vigyázott, 
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hogy mint „fiatal-özvegy"-et meg ne ítél-
jék." 

Amint az idézetben megfigyelhet ő : Ku-
rátor Zsófi férje halála után döbben rá 
először a tudat és szerepjátszás közötti 
különbségre, arra, hogy társadalmának 
normarendszere értelmében az ember vi-
selkedését nem a tudata és érzései, ha-
nem szituációja határozza meg. Az idézet-
ből az is kiderül, hogy „eleinte bántotta 
valami, amíg ezeket a vigasztalhatatlan 
szavakat mondta", valamint az is, hogy 
hamarosan „hozzászokott viselkedése és 
érzései közt ehhez a kis hazugsághoz". 
Az is nyilvánvaló, hogy Kurátor Zsófit 
nem fűzte a férjéhez az átlagosnál ben-
sőségesebb hitvestársi kapcsolat, hiszen a 
tudat és a viselkedése eltér egymástól. 
És éppen e korai felsimerés miatt meg-
döbbentő  és szinte heroikus Kurátor Zsó-
fi életvitelének kés őbbi formája, hiszen 
ő  tudja gyászáról, hogy csak látszat, s egy 
percig sem ámítja önmagát. Németh Lász-
ló hősnője éppen tudatossága révén te-
kinthető  kivételesnek mind a magyar, 
mind pedig a világirodalomban. S talán 
éppen ezért vélhetik egyesek, hogy az író 
vétett az esztétika anyagszer űségének kö-
vetelménye ellen, mikor h ősében minde-
nekelőtt a tudatosságot hozta el őtérbe. A 
tudat-regény a hősnőnek e felismerését 
megelőző  ponttól fejlődhetett volna ,más 
irányba is: az önámításokon, szenvelgé- 
seken keresztül a rádöbbenésig, a tragé- 
diáig. Azonban éppen a tudatosság révén 
nem fejezheti be tragédia Kurátor Zsófi 
sorsát. Az ő  tragédiája maga a választás, 
melynek következményeivel nagyobbrészt 
tisztában volt. Ezzel kapcsolatban kell 
megemlítenünk az író nevezetes klasszi 
cizmusát is, amely els ősorban a hős már 
említett tudatosságában nyilvánul meg. A 
mű  szerkezete a hagyományos regény for-
mabontásának is tekinthet ő : a főhős sejti, 
az olvasó viszont tudja azt az utat, mely-
nek rajza a regényt képezi. A hagyomá-
nyos regény nem tartalmazza ezt a nyíl-
egyenes vonalat. Más kérdés, hogy Ku-
rátor Zsófi katarzisa szükségszerűen el-
marad, hiszen alakja csak egy szerepben 
magasodhat fel, kiállása a falu norma-
rendszerének „erkölcs az erkölcsért" ér-
telmezésének tekinthet ő. Mert .Kurátor 
Zsófi az „erkölcs az erkölcsért" elv ér-
telmében cselekszik. Vele . szemben • a gö- 
rög tragédiák hősnőinek világa „tartal-
mi" és nem „formai" elemekkel tölt ődött. 
Az akkori természetes emberi normaige-
nyek ma már jobbára köls őséggé mere-
vedtek. 

Kurátor Zsófinak a már említett körül-
mények fólytán kell elköltöznie férje szü-
leinek házából. A jellemében rejtőzködő  
erő  ott sejlik fel élőszőr félreérthetetlenül, 
amikor nem szándékozik szüleivel egy 
háztartásban élni, mivel nem hajlandó 
. azokat a körülményeket vállalni, amelyék 
falujában természetes tartozékai egy öz-
vegyasszony életének. Függetlenségre tö-
rekszik, természete ösztönösen iszonyodik 
az alárendelt szerept ől, az általánostól, a 
megszokottól. Iszonyának oka, mint már 
mondottuk, kevésbé kitapintható, mint 
Kárász Nelli esetében. Függetlenségi tö-
rekvésének látható oka az indulat, a g őg. 
Büszkesége azonban faluja erkölcsi sza-
bályaiba ütközik, s ezért — jó híre meg-
őrzése érdekében — lakót vállal, egy 
öregasszonyt. Fejlődésének az az állomása 
ez, mely már egyértelműen figyelmeztet 
a tragédia felsejlő  távlataira. 

Kurátor Zsófi alakjának nagysága ab-
ban van, hogy, bár egy pillanatra sem 
ámítja magát a szerep és a lélek azono-
sításának lehetőségével, mégis a szerepet 
választja, a normát, amelynek egész éle-
te föláldozásával kíván eleget tenni. Vá-
lasztásának tehát a normavállalás a lénye-
ge, amely azonban nála a szokásosnál jó-
val összetettebb jelenség. đ  ugyanis a 
normát abszolutizálva lázad a norma el-
len. Az erkölcsi eszményt testesíti meg, 
de az emberek megrettennek a Kurátox 
Zsófi alakjában valóságosan megjelen ő  
erkölcsi normáiktól. Zsófi ugyanis maxi-
málisan vállalja azt, ami környezetében  

inkább csak mint elérhetetlen ideál, mint 
mérce létezik. 

Kurátor Zsófi jellemének kibontakozása 
oly módon történik, hogy környezete 
szüntelenül figyelmezteti íratlan erkölcsi 
szabályaira, s ő  az erény túlzásával vála-
szol a kihívásra. Ilyen eset, amikor a hu-
szonkét éves fiatalasszony azzal a célla 
vállal lakótársul egy vénasszonyt, hogy 
ne szolgáltasson alapot rossz hírek terje-
désére. Sorsának sajátos inerciáját mu-
tatja, hogy még akkor is az erkölcs nevé-
ben cselekszik, mikor azt már senki sem 
várja el tőle. Az erény túlzásra való haj-
lama érzékenységével, bizalmatlanságával 
is magyarázható. Jellemző, hogy fia halála 
után, mikor már környezete megretten az 
előtte kibontakozó szent alakjától, és a 
normák szokványos gyakorlati értelmezé-
sére kívánja figyelmeztetni, Zsófi nem 
adja föl vállalt szerepét. Jelleme megszi- 
lárdulásának képlete Pordánéval való be-
szélgetésében is felfedhet ő : Az Isten 
megmutatta, mit szán nekem. Ha ugyan 
vad Isten, mert én abban se hiszek. Hi-
szen ha van is, jobb lenne, hogyha nem 
volna. Mit bosszul úgy az Isten egy olyan 
kisgyereken, mit ér vele, ha meg nem 
tartja, hogy el tudja taposni. Vagy mit 
csináltam én is, hogy így megalázott. 
Nem volt nálam rosszabb asszony a falu-
ban? Mit tudsz te az Isten akaratáról 
— replikázott Pordáné. — Hátha a sze-
gény Sanyikának azért kellett elmennie, 
hogy egészen elfelejtsed az uradat. Vissza-
adta a Jóisten a szabadságodat. — A sza-
badságomat? —horkant fel Zsófi, mintha 
a keserűség új, eddig érintetlen tömlője 
pattant volna el benne. Arca zöld lett a 
haragtól és a fájdalomtól." Az idézet a 
mű  cselekménye dialektikájának il alap-
képlete. 

Mikor már környezetének kezdeti kihi-
vása megszűnt, mikor .már „jótanácsok" 
csábítanák vissza Kurátor Zsófit a falusi 
parasztasszony szürke, de biztonságot 
nyújtó sorsába,  .6  még . mindig ellenfelé-
nek látja rémülten hátrálö környezetét. 
Prófétikus ,életlátással, ösztönös lélekis-
merettel fedezi fel a szeretet és barátság 
megnyilvánulásai mögött a kicsinyes hét-
köznapi érdekeket. Olyan mélyre ás; ahol 
már a szeretetben is az érdekviszonyok 
érvényesülését látja. Normatagadó norma-
válallásának mélyebb értelme az iszony, 
melyhez ő , Kárász Nellivel ellentétben, a 
felismerés által jutott el. Míg Kárász 
Nelli világérzésében az iszony csak fokozó 
szerepet játszik, addig Kurátor Zsófi kül-
ső  és belső  életére az erkölcsi viszonyok 
igazi arcának . felismerése hat meghatáro-
zó erővel. 

Úgy is mondhatnánk, hogy Zsófi az 
erkölcs mímelésének és névleges érvénye-
sülésének kihívására vállalkozik az igazi 
erkölcs megteremtésére. Arra, hogy a Zsó-
fi előtt megmutatkozó erkölcs valóban 
látszólagos, az a kettősség figyelmeztet 
bennünket már a regény els ő  lapjain, 
mely szoros határral választja el az em-
berek cselekedeteit gondolataiktól és ér-
zéseiktől.' E kettő  kapcsolata Zsófi sze-
mében az igazság és a hazugság viszonyá-
val egyenlítődött ki. Zsófi pusztán g őg-
ből a tiszta erkölcsöt jelent ő  hazugságot 
választotta. Ha ugyanis Kurátor Zsófi 
életének tartalmát és formáját vizsgáljuk 
meg, akkor kiderül, hogy a tiszta erkölcs 
nemcsak öncélú lesz, hanem a visszájára 
fordul, és emberellenessé válik. Zsófi 
ily módon fokozatosan erkölcsének áldo-
zatává lesz. „Büntetlenül a testet sem le-
het büntetni" —írja Illyés Gyula a re-
gény legtömörebb és legtalálóbb ismerte-
tőjében. Zsófi sorsát azért érezzük tragi-
kusnak, mert a forma, a keret az ő  életé-
ben céllá lépett el ő. A dogmatikus er-
kölcsbe merevített élet nem vette figye-
lembe azokat a követelményeket, ame-
lyeket az elemi emberi szükségletek tá-
masztanak. A forma és tartalom elválik 
egymástól, a test és a lélek megtörik, s 
még az anya és gyermeke közötti kapcso-
lat is elidegenedéshez vezet. Zsófi tuda-
tában van szerepjátszásának, nem ámítja 
magát, de azon fáradozik, hogy legalább  

fia iránti szeretete önzetlen legyen. Sod-
ródása azonban feltartóztathatatlan: fia 
is csak egy eleme lesz annak a világnak, 
amelyből az erkölcs nevében kivonult. Az 
erkölcs túlzása is lehet amoralitás — ta-
lán ezt a mondanivalót példázza Németh 
László alkotása. 

A Gyász igazi jelentésére és jelent ősé-
gére Illyés Gyula figyelt fel először. A 
magyar provincia parasztéletének és az 
egyetemességnek a regényben megvalósí-
tott szintézisében a görög tragédiák ha-
tását mutatta ki. A regény értéke azok-
nak figyelmét kerülte el, akik — nem 
látva túl a népiesség szoicográfiai törek-
vésein — nem vették figyelembe, hogy 
Németh László túlszárnyalta a korlátokat, 
melyeket anyaga feltételezett. A mű  azon-
ban szociográfiailag és az anyagszerűség 
szempontjából is hiteles, csak éppen nem 
fogható fel egyszerű  paraszt-dokumentá-
ciónak. Az elmarasztaló bírálatok figyel-
mét elkerülte, hogy az íróság Németh 
László esetében a népiesség áítalános kép-
viselőivel szemben jóval összetettebb fo-
galom. Az alakítás, a teremtés nála jóval 
nagyobb šzerepet tölt be, mint a többi fa-
luról merített témát feldolgozó írónál, 
akiknek műveit sokkal nagyobb mérték-
ben határozta meg az anyagszer űség elve, 
a magyar paraszti élet látványa. Az is 
tény azonban, hogy a regényt — mintegy 
átugorva határait, belterületeit — nem 
lehet oly módon politikai szintre transz-
formálni, ahogy Pap Károly tette. A re-
gény belső  világa ugyanis idegen azoktól 
az ország politikai életével való párhuza-
moktól, amelyeket Pap Károly feltételez. 
E vulgarizáló interpretálás szerint „a ma-
gyarság csakúgy, mint Kurátor Zsófi a 
maga gyermekét, inkább kiöli magából 
utolsó maradék kis reményét: a paraszt-
ságot". A Gyász csak a regény bels ő  vi-
lágából kiszűrhető  írói szándék szem előtt 
tartásával érthet ő  és érzékelhető, amely 
amint láthattuk, erkölcsi központú. 

4. 
A Gyász után hat évvel keletkezett B űn 

mind módszereit, mind pedig tárgyát te-
kintve sajátságos és kissé elszigeteltnek 
tűnő  helyet foglal el Németh László re-
gényopusában, de annál inkább szerves 
tartozéka, kulcsjellegű  alkotása az író 
életművének. A mű  főhőse, Kovács Lajos 
előtt föltárulkozó társadalmi kép mutatja 
meg, hol rejlenek Németh László írósá-
gának gyökerei, s hogy miért idegen az 
írótól a hagyományos alkotói szerep. A 
Kovács Lajos szemével láttatott két vi-
lágháború közötti Budapest világa az utó-
piateremtő  Németh László törekvéseinek 
magyarázatául is szolgál, másrészt pedig 
azoknak a konfliktusoknak adja meg tá-
gabb keretét, amelyek a kés őbb születő  
társadalmi drámák középpontját képezik. 
Míg Kurátor Zsófi és Boda Zoltán alakjá-
nak megmintázásával az író szubjektívabb 
érkölcsi kérdései kaptak irodalmi formát, 
addig a Bűn keletkezésében a társadalmi-
erkölcsi vonatkozások kerültek túlsúlyba. 
A háború elđtti Németh László-művek so-
rában a Bűnben valósul meg a legtelje-
sebben a gondolkodó és az esztéta törek-
véseinek egysége. 

Bár az Emberi színjáték sem rekedt 
meg az alkotói szubjektivitás határainál, 
különösen a gondolati és formai reminisz-
cenciák nyilvánvalóak benne. A mindun-
talan felbukkanó szubjektív és objektív 
természetű  írói kérdések megoldását az 
előre választott forma eleve meghatároz-
ta. Az író — saját bevallása szerint —
a Gyászban talált először önmagára. Al-
lítása természetesen els ősorban esztétikai 
szempontból érvényes. A Bűn ugyanis —
a későbbi művekkel való összefüggésében 
— azt mutatja, hogy az író el őször való-
sította meg reformeszméinek, törekvései 
okainak és okozatainak szintézisét. E re-
gény talán azért nem tartozik az író 
legjobb művei közé, mert a társadalmi té-
nyek alapos bemutatásának és elemzésé-
nek igénye következtében Lajos nem 
kaphatja meg egy Kurátor Zsófi vagy egy 
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Kárász Nelli alakjának távlatát. Valószí-
nűleg a Bűn elégítheti ki azoknak a mér-
céjét, akik a már említett okok miatt a 
Gyászt elmarasztalták. 

Lajos elsősorban abban különbözik a 
többi Németh László-regényh őstől, hogy 
alakjára nem jellemzđ  a predesztináció, 
mely egy-egy eszme, egy-egy erkölcsi ál-
lásfoglalás megszállottjává tette a Boda 
Zoltán típusú hősöket. És még csak fej-
lődésének sem minőséthető  az a néhány 
hónapnyi idő, amely Budapesttel ismer-
teti meg a faluról érkező  Kovács Lajost. 
Lajos álláspontja a szemlél őé, aki a be-
nyomásokat elsősorban értelmi korlátai 
miatt nem általánosíthatja és nem hasz-
nálhatja fel fejlődése lépcsőjeként. Ami 
Persze nem jelenti azt, hogy Lajos a ma-
ga módfián nem ismeri meg új életének 
körülményeit és környezetét. Az írói szán-
dék éppen abban mutatkozik meg, hogy 
egy faluról érkező  paraszt fiatalember 
prizmáján milyennek mutatkozik az a tár-
sadalom, amelyben a regény másik h őse, 
dr. Horváth Endre a „b űnt" találja el-
„iselhetetlennek. 

Lajos a világának megfelel ő  kispolgár 
eszménnyel, a mindennapi munka és a 
házasodás igényével lép a regény világá-
ba és távozik belőle. Egyik célját sem si-
kerül megvalósítania. Sorsában nincs sem-
mi váratlan és rendkívüli, s őt, még sorsa 
sincs, csak tengődő  és reménykedő  nyo-
morúságos élete. Oly módon érzékeli a 
körülötte folyó életet, Horváthék házépí-
tésének vontatott . folyamatát, mint bár-
melyik földije érzékelné. Hiányzó távlata 
nélkül önmagában is nagyszerű  figura, de 
nem tudnánk a mű  szerkezetében elfoglalt 
helyét kijelölni, ha nem figyelnénk fel, 
hogy tapasztalatai dr. Horváth Endre ta-
pasztalatait is jelentik, akinek tragédiája 
szorosan összefügg a Lajos által ösztönö-
sen megfigyelt és elméletileg nem tisztá-
zott világképpel. Ha ez az összefüggés 
nem létezne, a regény szerkezetileg arány-
talan lenne. 

Lajos alakja kettős funkcióval rendel-
kezik; bár egészen a regény második ré-
széig nincs kapcsolatban dr. Horváth End-
rével, még csak nem is ismerik egymást, 
az általa tapasztalt budapesti élet látvá-
nya mégis indokolttá teszi és megmagya-
rázza dr. Horváth Endre társadalommal 
szembeni állásfoglalását, amelynek kifej-
tésére ugyancsak a mű  második részében 
kerül sor. Azt az utat ugyanis közvetle-
nül nem kísérhetjük, amelyet az ügyvéd 
tett meg tapasztalataiban az elviselhetet-
len bűntudatig. Az író nyilvánvalóan azért 
választotta ezt a szerkezeti megoldást, 
mert dr. Horváth intellektuális igényeinek 
ellenére sem hatolhatott volna olyan 
mélyre az élet megfigyelésében, mint a 
laikus, de egész lényével a munkás életét 
élő  Kovács Lajos. Ugyanakkor — s ez 
már csak a kés őbbi társadalmi drámák 
ismeretében figyelhető  meg az író 
alkotói sajátságából ered, hogy az eszmé-
ket megtestesít ő, többnyire entellektüel 
drámahősök kizárólag egy pontban, még-
pedig a döntés előtt villantják fel konf-
liktusukat, mikor már a kész, elkendőz-
hetetlen válság lesz úrrá rajtuk, de a vál-
sághoz vezető  folyamatot ' csak az anali-
tikus módszer segítségével ismerjük meg. 
A Bűn második részének színpadra való 
alkalmazása sem ütközne nagyobb nehéz-
ségekbe. S hogy ez így van, azt az 1936, 
tehát a Bűn után íródott társadalmi drá-
mák sora mutatja. Szélesebb értelembe~і , 
Németh László társadalmi drámái a B űn 
második részének képletét mutatják. Dr. 
Horváth Endrének a mérnökkel és néhol 
a Lajossal folytatott beszélgetése — az 
intenzitás tekintetében — bármely társa-
dalmi drámában megállná a helyét. 

Valójában azonban dr. Horváth Endre már 
a mű  első  részében is jelen van, nem testi 
valóságában, hanem azokban az utaidsok-
ban, melyek még inkább ködbe vonják 
különben is különc alakját. Gšak akkor 
lép elénk, amikor sejtetett fejl ődése leg-
drámaibb, döntésre érett szakaszába lép. 

Lajos alakjának második funkciója, hogy 
fizikai jelenlétével, vaskosságával öntu-
datlanul is döntđ  impulzust adjon az ön-
gyilkosság felé sodródó dr. Horváth Endré-
nek, aki, mint egy jó beosztású skálán, 
úgy olvashatja la rajta eszméinek erejét 
és értékét. Dr. Horváth Endrének a Lojassal 
folytatott beszélgetése az általa elképzelt 
cselekvés megismeréséül szolgál. Lajos 
azonban megválthatatlan. Dr. Horváth 
Endre utolsó kétségbeesett próbálkozásá-
ból semmit se ért: világa kibonthatatlan. 
„Csakhogy Lajos egyáltalán nem kínozta 
magát az úri madárnyelvvel; az ő  agyán 
olyasféle hártya volt, mint a tyúkok sze-
mén. Amikor egy ilyen kifejezéshez ért 
a beszéd, egyszerűen ráfordította. A fi-
gyelme így egy különös pislákolás lett, 
ami külső  magatartásában  is  megmutat-
kozott. Hol úgy állt ott az ásócsinálta 
csipkés parton, mint aki idegen égalj 
alatt áll magában, érdeklődését éppúgy a 
föld alá húzva, mint a szomszédban a 
kopaszfekete fák, hol megrezzent benn 
valami, s anélkül, hogy megmozdult vol-
na, a perifériák felé futó kívácsiság ér-
zett az egész emberen. Ahogy egy idegen 
nyelvben nem azt kapjuk el, amit nem 
értünk, hanem amit értünk, Lajos esze is 
le-lekapott egy-egy elérhet ő  mondatot az 
urak beszédéb ől, s kifáradva, erre a biz-
tos pontra feküdt rá, csak a pisla szemé-
vel hunyorgott föl az ugrató kézre, mint 
a csontokkal agyonhoppáztatott kutya." 

A Rózsadombon épülő  ház dr. Horváth 
Endre szociális lelkiismeretének jelképe. 
A lassú ütemű  építkezés, melyet nem tud 
megakadályozni, az ő  szociális koncepci-
óinak tagadása is: sodró folyamat, mely 
őt is magával rántja. Az ügyvéd öngyil-
kosságának nem az a végső  oka, hogy 
nem sikerül neki az egyedüli mentségnek 
tekintett cselekvés , mert dr. Horváth 
Endre Kovács Lajos személyében csak a 
tett lehetőségével szembesült, de nem ma-
gával a tettel. A cselekvésig majd csak 
a társadalmi drámák hősei jutnak el. Az 
ügyvéd gyilkosává kétéltűségének tudata 
válik. Szelleme túlszárnyalja életkörühné-
nyeit, de annyi ereje már nincs, hogy 
teljesen átadja magát az eszmének. Konf-
liktusát a mérnökkel való beszélgetés fo-
galmazza meg legtömörebben: „ ... hogy 
ringathassam magam a levegővel, ha teli 
van csatornagázzal. Ti, akik azt mondjá-
tok, nincs köd, csak ég, nincs bűz, csak 
levegő, becsapjátok magatokat. Nincs erő -
tök az igazi csillagok alá, az igazi éterbe 
kiverekedni magatokat, s úgy szökdeltek, 
mintha az igazi venne körül. Én azonban 
nem csapom be magam. Én azért költö-
zöm ki innen, hogy az Istenek igazi in-
telmét halljam.— Az ég és a levegő  min-
dig igazi Istenek — mondta a szikár. — 
Nem, nem mindig. A szennyben élőt nem 
méltatják szór¢. — Bedыtél a demagó-
goknak. — Én? Te tudhatod a legjobban, 
nem vagyok forradalmár. Kátéik egyene-
sen bosszantanak. De érzem, hogy ebből 
a szennyb ől nincs jogom többé beszélni. 
Nem tudhatom, mennyire járt át, mikor 
szól belőlem az igazság, mikor az önvé-
delem. Gyanakszom az ellenállásomra, 
hogy talán nem is én, a helyzetem áll 
ellen. S gyanakszom az engedékenységem-
re, hogy talán azért engedek, mert a ra-
gaszkodás az igazsághoz önvédelemnek 
tűnne fel. Ki akarok jutni a szabadba: 
Kronosz, Uránia és a titánok közé. A tisz-
ta ég alatt akarom hallani szívemb ől az 
igazságot." 

Dr. Horváth Endre egy vonatkozásban 
mégiscsak közeli rokona a többi regényh ős-
nek. A rokonság abban mutatkozik meg, 
hogy az ügyvéd éppen olyan ellenszenv-
vel viseltetik a becstelennek vélt társa-
dalmi élet iránt, mint Boda Zoltán vagy 
Jó Péter. Ez az ellenszenv tudatosított, 
de elméletileg tisztázott formája annak a 
viszonynak, jobbára spontán ellenállás-
nak, amely Kurátor Zsófi, valamint Ká-
rász Nelli alakjában testesül meg. A kö-
zöttük levő  kapcsolat nyilvánvaló, de dr. 
Horváth Endre ebben az egyetlen össze-
függésben is kivételes helyet foglal el —
ez a már említett írói koncepcióval hoz- 

ható kapcsolatba, amely a fđhđs számára 
különleges, a felsorolt regényh ősöktől el-
térő  társadalmi pozíciót biztosított. Az 
ügyvéd életmódját és ebb ől következő  
öngyilkosságát ugyanis már teljes mérték-
ben a társadalomban elfoglalt, tudatoso-
dott helye határozza meg. Az ügyvéd 
rossz lelkiismerete, kétségbeesett utópiája 
a csömör állapotára vezethet đ  vissza. 
Az ügyvéd lázadása szükségszerűen ve-

zet elszigetelődéshez. E lázadása azon-
ban csak kényszerű  formája szerint elszi-
getelt, eredeti igénye értelmében már 
nem, hiszen dr. Horváth Endre kivonulása 
nem tüntetđ  és nem is öncélú. Ugyanak-
kor valamely erkölcsiség szobra sem le-
het, hiszen az ő  cselekvési igénye, a Boda 
Zoltánéhoz, a Jó Péteréhez és a Kertész 
Ágneséhez hasonlóan, közösségi jelleg ű, 
de a már emlitett okokból nem nyerhet 
kielégülést. 

5. 
Az Utolsó kísérlet, amely formailag és 

eszmeileg egyaránt az író harmincas évek-
ben kialakult törekvéseinek végs ő, szin-
tetikus képe, „utolsó kísérlete" kíván len-
ni, éppen töredék voltával mutatja meg 
azokat a társadalmi valóság ellenállása 
által felbukkanó korlátokat, melyek nem-
csak a társadalmi drámák hőseivel szem-
ben képezték a legyőzhetetlen ellenfelet, 
hanem a gondolkodó Németh Lászlót is 
válságokba sodorták a harmincas évek 
végén. A hét könyvre tervezett mű  torzó-
ban maradt, mert itt a történelem ját-
szotta azt a szerepet, melyet a környezet 
és a családi élet kicsinyessége a dráma-
hősök konfliktusában. 

A cím nem véletlen, hiszen az író saját 
bevallása szerint is tisztában volt a re-
gények közül a B űnben először kifejeződő  
reformeszméinek horderejével. „De ami 
elveszett mint politikum, nem menthet ő-e 
meg mint m űvészet, regény? Ha az én 
kísérletem az utolsó volt is, történetét és 
értelmét nem lehetne-e megnövesztve egy 
regényben, regényežklusban, épp utolsó 
kísérlet címen a közelgő  sötét időkre rög-
zíteni? A regény h őse jöjjön mélyebbr ől, 
a dunántúli kisparasztságból, s jusson ma-
gasabbra az elitben érlelődő  cél felé." —
olvashatjuk a regényciklus kommentárjá-
ban. A regény főhősének („akinek neve 
Jó is és Péter is") a Boda Zoltánéhoz 
hasonló fejlődési ívet kellene leírni, azzal 
a lényeges különbséggel, hogy Péter nem 
egy — az ember önmegváltását hirdet ő  —
passzív állapotig jutna el, hanem az 
„utolsó kísérletig", addig a cselekvésig, 
amelynek hiánya dr. Horváth Endrét az 
öngyilkosságba taszította. A ciklusnak 
azonban csak négy kötete készült el, 
amelyek az utolsó kísérlet el őkészületeit 
mutatják be Jó Péter szellemi fejl ődés-
rajzának keretében. Az elkészült regények 
— bár jelzik Jó Péter nagyrahivatottságát 
— csak alakulása folyamán rajzolják meg, 
a kristályosodás a megíratlan három 
könyvben valósult volna meg. 

A ciklus köteteinek tehát egy fejl ődés-
regényt kellene képezniük;•, oly módon, 
hogy a főhős tudata a lehet ő  legérzéke-
nyebben és legszélesebben reflektáljon a 
társadalmi és szellemi életnek arra a lát-
ványára, amely a regény keletkezésének 
idején az ideológus Németh László tapasz-
talatát képezte. A Jó Péter útját képez ő  
állomások már nem váltakoznak olyan 
gyorsan és lázasan, mint a szintén tájé-
kozódást és kiutat keres ő  Boda Zoltán-
nál. Érezhető, hogy a fejlődés fázisainak 
alapos motiváltsága, szélessége nemcsak 
Jó Péter kibontakozásának részletes be-
mutatását szolgálja. A vállalkozás — cél-
ját tekintve — az Emberi színjáték újra-
írásának is tekinthető, azzal a különbség-
gel, hogy Jó Péter jellemében kevésbé 
€rezzük a predesztináció kényszerűségét. 
Magas fokú intellektuális képességei, am-
biciózussága mégis rokonságba hozza 
azokkal a hősökkel, akiknek sorsa bizo-
nyos erkölcsi vagy fiziológiai tulajdonság 
domináns volta miatt eleve elrendelt 
(Kárász Nelli, Égető  Eszter). Jó Péter 
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azonban nem tulajdonságot, hanem képes-
séget testesít meg, ezért fejl ődésének Vo-
nala — az előbb említett hősökhöz hason-
lítva — nem lehet determinált. Jó Péter 
— a Németh László-regényh ősök között 
kivételesen — entellektüellé fejl ődik, de 
oly módon, hogy a zsákutcáiból kivezet ő  
utat a gondolkodó teljes ember találja 
meg, akinek a szervezeti csonkaság tu-
datával nem kell megküzdenie. Bár Jó 
Péter és Boda Zoltán fejl ődésének útja 
párhuzamos, mert majdnem ugyanazok a 
fejlődési fázisok bukkannak fel el őttük, 
eredményeik mégis ellentétes el őjelűek. 
Zoltán — szervezeti korlátai miatt — fo-
kozatosan rádöbben, hogy a közösséghez 
való utat csak individualitásán keresztül, 
önmaga korlátainak teljes figyelembevé-
telével, isteni adottságként való tisztele-
tével érheti el, tehát magabiztosan húzó-
dik csonkasága fedezékébe. Jó Péter útja 
ezzel szemben egyszer űbb és bonyolultabb 
folyamat. Egyszerűbb, mivel a csonkaság 
gyötrő  terhét nem kell viselnie, bonyolul- 
tabb, mert a szellem nem rendelkezik a 
test iránytűjével, mert választási lehet ő- 
sége, képességeit tekintve, korlátlan. Ala-
kulása kocentrikus körökkel ábrázolható. 
Zoltán kiteljesülése csak látszólagosan 
ilyen, az ő  koncentrikus körei — csonka-
sága következtében — mindinkább belső  
szférái felé vezetnek: csak önmagát ké-, 
pes meghódítani és kiteljesíteni. A körök 
középpontjából indul, és oda tér vissza. 
Az emberiség megváltását csak sejtheti 
és csak sejtetheti. Zoltán végeredményben 
csak önmagát váltotta meg, míg Jó Pétert 
akciója a társadalom felé sodorja, sejtet-
ve, hogy a megváltás módjai és eszközei 
a társadalomban kereshetők, nem pedig 
a bénaságának élő, magát utópikus ál-
mokban ringató egyéniségekben. 

A tetralógia Kocsik szeptemberben című  
kötetében az a falukép szolgál a cselek-
mény keretéül, melynek szociográfiai ala-
posságáról már a korábbi Németh László-
regényeknél is meggyőződhettünk, s 
amellyel az Akasztófavirágban találkoz-
tunk először. A hitelesség azonban, mint 
ismeretes, Németh László műveiben kü-
lönbözik a valósághű  ábrázolásnak attól 
az értelmezését ől, amelyet a népi írók 
többsége magáévá tett. A falu Németh 
László regényeiben nem önmagában jele-
nik meg, a regényhősök nem "pusztán a 
falu típusai, mértékegységei, hanem az író 
egyetemes (és nemcsak a falura vonatko-
zó) valóságlátásának is kifejez ői. Igy pél-
dául Molnár Sanyi nem pusztán falu ј -
nak vagy általában a magyar falunak 
egy jellegzetes figurája, hanem egy általá-
nos erkölcsiség, emberi magatartás-képlet 
megszemélyesítője is, mely szükségszerű-
en szemben áll az örök szellemi nyugta-
lanságra, haladásra predesztinált Jó Pé-
ter típusával. S hogy Németh László tí-
pusteremtő  módszerének ez a lényege, a 
tetralógiai . második kötetében, Péter és 
Zoli szembenállásában is megfigyelhetjük. 
Németh Lászlóra is érvényes tehát a nagy 
alkotókra vonatkozó közhely: az egyedi 
és az egyetemes összekapcsolása, új min ő-
séggé való átcsapása. A nagy író „többle-
tét", a különösség szintjére emelked ő  falu 
életéből választott típusok igazi jelentését 
nem ismerte fel a kritikus, miként azt Il- 
lés Endre Nyugatban megjelent bírálata 
is bizonyítja. Illés Endre szerint az anyag-
szerűség elvét sértette meg Németh Lász-
ló, mikor hőseit nem a maguk hétköznapi 
életének megfelelő  nyelven beszélteti. Az 
író valójában nyelvében is ugyanazt az 
egységet valósította meg, mint a szo-
ciográfiai egység és az egyetemes emberi 
új minőséggé ötvözésében. 

Állítólagos terjengőssége, részletfelada-
tokba bocsátkozása miatt is bírálat érte 
a regényt. Valójában a disznótor részle-
tes leírása is ugyanazt az enciklopédikus 
teljességet szolgálja, mely a ciklus har-
madik kötetének cselekményét a mini-
mumra csökkenti. Másrészt, Jó Péter vaj-
ki és budapesti tanulmányainak megértése 
szempontjából elengedhetetlen a gyer-
mekkori környezet bemutatása. A Kocsik 
szeptemberben tehát a tetralógia többi  

kötetével való összefüggésében kapja meg 
helyét és értékét. Cselekményét az apa 
és fia közötti harc képezi. Jó Péter már 
kora gyermekkorában saját tehetségébe 
vetett hitének megszállottja, akinek min-
dent meg kell kísérelnie, hogy Böjthe Já-
nos-i konokságú apját meggyőzhesse: ne-
ki tanulnia kell, mert a falu életének 
légköre nemcsak tehetségét, de őt magát 
is megfojtja. Az apa „sem szociográfiailag 
hiteles" alak. Iskolázatlan kisgazda létére 
nem a jómódú paraszt gőgje szólal meg 
benne, mikor nem akar beleegyezni Péter 
taníttatásába. Az apa és fiú viszonya nem 
a kicsinyes szülők és az önmagát érvé-
nyesíteni akaró gyerek közhelyszer ű  konf-
liktusát mutatja. Jó György egyenrangú 
ellenfele fiának. Határozott jellem, akit el-
vei és tapasztalatai keményítettek meg. 
Fia jövőjében nemcsak a származását és 
szüleit lenéző  tékozló fiút látja, hanem a 
gyökereitől elszakadó, felszínességében 
már-már degenerált középosztály egyik 
tagját is. Az apa alakjára talán a legke-
vesebb fény esik a regényben, pedig Pé-
ter után ő  a legfontosabb szereplő . Egyé-
niségének hatásossága szűkszavúságában, 
s inkább csak sejtetett el őítéletektől men-
tes gondolkodásában rejlik. Jellemző  Né-
meth László-i alaké teszi, hogy állásfog-
lalásának indítéka nem el őítéleteiben, ha-
nem meggyőződésében rejlik. Ennek kö-
szönhető, hogy a konvencionális apa--fiúi 
viszony új minőséget nyer. 

Kétségtelen azonban, a Jó CFyörgy belső  
világát kifejtetlenül hagyó írói módszer-
nek tudható be, hogy e jellemnek távlata 
van: kisugárzó erővel rendelkezik. Ennek 
eredményeként sajátos feszültség tapasz-
talható a regényben, mivel a m ű  utolsó 
előtti lapján ismerjük meg egyértelműen 
azokat az eddig csak sejtetett indítékokat, 
melyek Jó Györgyöt arra kényszerítették, 
hogy fia jövőjét a gazdálkodásban jelölje 
ki. Jó György alakja az írói típusteremtő  
ökonómiájának egyik legfényesebb bizo-
nyítéka. A hallgatag Jó György tapaszta-
latainak lényegét a regény végén néhány 
tömör mondatba sűríti az írói telitalálat. 
Figurája csak akkor lett volna valósze-
rűtlen, ha szóval alig megfogalmazható 
sejtéseit, tapasztalatait a regény elejét ől 
kezdve logikus fejtegetések keretében ad-
ta volna elő . — „Te még nem tudsz sem-
mit — kezdte az apa, most az egyszer 
maga is akadozón. — Tanulni, hát ki nem 
szeretne tanulni? Еn is tanulok, amžóta 
élek. De aki öreg, többet lát. Еn láttam, 
mi lett ezekb ől a tanult gazdagyerekek-
ből. Ott volt a nagyapád sógora. Amikor 
föladta Pápára a fiát, azt mondta:'— Az-
tán le ne hagyd ám magád nézetni. Hát 
az nem hagyta. Váltókat csinált, az apja 
nem gy őzte fizetni, végül is főbe lőtte 
magát. Vagy a Kertész fiú, eliszákosodott, 
s lovon jött be Molnáréknél a konyhába: 
Még az öreg szüleit is agyon akarta ver-
ni. Egyb ől sem lett semmi. Aki nem szo-
rult haza az apjához, vagy írnoknak a 
községházára, a hivatalában, a családjá-
ban lett hitvány. Imre bátyád, még ő  a 
legkülönb. De hallhattad, mit tesz vele 
is egy asszony. El lehet gondolni, hogy az 
anyád engemet... Beleesik mindbe a f é-
reg, aki közülünk fölkerül. A Molnár Sa-
nyiból is, megvigyázd, mi lesz. Az olyan 
béresgyerek, mint. a Sompolya, vagy en-
nek a Kiskohnnak a fia, jobban bírják. 
A mieink nem. Nem tudom, mi az oka, 
csak tátom. Nem , akarom, hogy te is a 
szemétre kerülj. Еn embert csinálok be-
lőled idehaza is. Ott van a Nagyatádi 
Szabó, magamféle gazda és képvisel ő . 
Nem vesztesz semmit, higgyed el. Nem 
elmenni kell nekünk, hanem még jobban 
itt lenni. Ez az egyetlen. Ez az egyetlen. 
Ha nem hiszed az apádnak, hidd el egy 
öreg embernek.." Az idézet azokba az 
indítékokba enged bepillantást, amelyek 
a regény konfliktust szociális síkon jelöl-
ték ki. Jellemzđ , hogy Jó Péter iskoláz-
tatása nem az anyagi nehézségek miatt 
ütközik akadályokba. Jó György ugyanis 
— mint láthattuk — nemcsak a puszta 
ellenállást személyesíti meg, hanem egy 
más irányú törekvést is, ami által  36  Pé- 

ter iskoláztatásának problematikája álta-
lános társadalmi kérdéssé és a kérdésre 
adott válasszá szélesül. Hogy Jó Péternek 
sikerül kiharcolnia a továbbtanulást, a 
Szabó Dezső-i koncepciók vereségét sej-
teti. 

Péter tanulási évei egyenletesebbek és 
kevesbé ellentmondásosak, mint Boda 
Zoltán kibontakozásáé. Péter tudatában 
van annak, hogy tanul, s hogy tanulnia 
kell, egyensúlyát nem bontják meg lá-
zas kísérletek. Boda Zoltán mohó kezde-
ményezéseit itt a megfigyel ő, az elemző  
álláspontja váltja fel. Péter mintha tud-
ná, hogy életének csak egy távoli pontján 
vár rá a cselekvés, nem bocsátkozik kí-
sérletekbe és kalandokba. Zoltán állan-
dóan feladatokat tűzött ki maga elé, re-
mélve, hogy így kitörhet megsejtett kor-
látaiból. Ezzel szemben Péter nem szem-
besíti ismereteit a valósággal, az ő  ta-
pasztalata nem a valósággal való közvet-
len találkozásból, hanem az új szellemi 
hatások befogadására mindig kész zse-
nialitásból származik. Pontosabban: míg 
Zoltán, lépésről lépésre, alakulásának 
minden fokozatán inkább tapasztalatokat 
szerezhetett, addig Péter inkább csak is-
meretekhez juthat. Hans Castorphoz ha-
sonlóan az élet féltett gyermeke ő, aki-
nek megnyeréséért olykor varázshegyitö-
ménységű  vita folyik. 

Péternek három szintre van szüksége 
ahhoz, hogy a cselekvés eszméjének be-
bogadására kész emberként lépjen ki a 
torzóban maradt mű  világából. Sári és 
Vajt képezik az első  két szintet (Kocsik 
szeptemberben, Alsóvárosi búcsú), a har-
madikat pedig Budapest (Szerdai fogadó-
nap, A másik mester), jelezve, hogy Pé-
ter fejlődése az életkörök váltakozásában 
is tükröződik. Az  világának mozgásirá-
nya azonban e szinteken belül, saját meg-
nevezésével: burkokban rajzolódik ki. A 
Szerdai fogadónapban, egy beszélgetésben 
árulja el Péter saját pályájának struktú-
ráját: „A múltas és jöv ős emberek mellett 
van egy harmadik csoport is. Ha úgy tet-
szik: a burkos emberek. — Hogy: burkos? 
Burokban született? Próbált megelevened-
ni az .előbbi megsemmisítésb ől a puffon 
ülő. — Inkább burkokban. Éi, él s egyszer 
csak azt veszi észre, hogy valami szívós 
hártya van körülötte, amiből vagy kitör, 
vagy megfullad benne. — S ha kitör? —
Akkor egy ideig szabadnak hiszi magát 
s amit szí: az Isten leveg ője. De egyszerre 
csak megint fojtódni, szorulni kezd, s 
megint ott van egy burok. Ha tágabb is 
az elsőnél, de elég szoros, hogy megölje. 
Aztán újra: burok pattanásáig és így to-
vább. Igy értem én ezt a burkokkal, pró-
bálta nevetéssel elhajtani a magára for-
ditott figyelmet." Eszerint az els ő  burkot 
apja konoksága képviseli, a másodikat a 
kisváros katolicizmusa, amelynek világába 
Jób Arzén vezeti be, a harmadikat „szü-
zességének hálója" (jellemző, hogy Pétert` 
ebben az időszakban nem annyira a ka-
masz testi zavarai, mint inkább szüzességé-
nek tudata feszélyezi, és „szüzesség háló-
jának átszakítása után aszkéta életet él"), 
a negyediket a restauráció katolicizmusa, 
melynek Barbián az eszmei vezére..Péter 
fejlődését a legellenállóbb negyedik burok 
áttörése után elveszítjük szemünk el ől. 
Növekedését megismertük, választását 
azonban csak sejthetjük. 

Az Utolsó kísérlet az írói eszközök 
érettsége ellenére sem tud olyan feszül ő  
egységet teremteni az útkeres ő  emberből 
és az enciklopédikus teljességb ől, mint az 
Emberi színjáték. Pedig Jó Péter Boda 
Zoltánnál valószerűbb hős. S talán itt 
rejtőzik a probléma. Az ember és az út-
mutató gondolat viszonya csak olyan ma-
gas hőfokú vibrálásban hathat elementá-
risan — gyakran egy-egy pillanatra az 
egész emberi kozmoszt is átvilágítva —, 
mely csak az Emberi színjáték pólusai kö-
zött jöhetett létre. Az Utolsó kísérlet böl-
csebb és kiegyensúlyozottabb, de az Em-
beri színjáték lázasabb, vakítóbb.  Para-
dox  módon: talán éppen kiforratlansága-
ban — izgatóbb. 

VAJDA Gбbor 



a cinizmos mint 
társadalombírálat 

Csurka tstván: 
Nász és pofon, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1969. 

Bora Cosićot a modern szerb iro-
dalom középgenerációjának (több-
nyire egyéni utat járó) tagjaként 
tartják számon. Legújabb regénye 
egyetlen nyár termése, s miel őtt 
asztalunkra került volna, tanulságos 
kaland hőse volt: a szerz ő  először 
kilincselt vele a hazai kiadóknál, 
azután zsebébe nyúlt, kifizette az 
előállítási Költségeket, végül szer-
ződést kötött német kiadójával. 
Nemrégiben pedig arról olvashat-
tunk, hogy a NIN állandó és hiva-
talos bíráló bizottsága ezt az el őző -
leg sok nézeteltérést és vitát kiváltó 
könyvet az 1969-es év regényévé ki-
áltotta ki. El kell ismerni, a reha-
bilitáció tökéletes! Az pedig már 
más kérdés, hogy szükség van-e eh-
hez hasonló kerülőutakra. 
A regény az utóbbi két-három 

évtizedet idézi, olyan szemszögb ől 
nézve az eseményeket, amely lehe-
tővé teszi, hogy átbújva történelem-
könyveink szürke adat-rácsán, egy 
kor hangulatát és emberi viszonyait 
lássuk meg. (Ha nem is a totalitás 
igényével íródott — majdnem egé-
szében egy családról szól — képes 
kiszélesedni és felölelni egy egész 
kort.) Az új nézőpont Cosić  egyéni 
(előbbi regényeinek folytatásaként, 
talán éppen itt letisztuló) írói mód-
szerének és stílusának eredménye. 
Kdnnyen szembetűnik: ez az írói 
módszer már súrolja a filmkészítés 
módját. 

A regény alapanyaga a történelem. 
Ebből az adott (átélt, felvételezett) 
anyagból választja és vágja ki a 
szerző  a számára fontos részeket, 
majd rendszerezi azt és ragasztja 
össze. Vágáskor emlékeiben leltá-
roz, és elsősorban azokat az eleme-
ket keresi, melyek a fény felé 
emelve — egy-egy tárgyat mutat-
nak. Megbízik a tárgyakban, arra 
a tulajdonságukra alapoz, hogy ké-
pesek az idđk folyamán hozzájuk 
kapcsolódó, koptató-változtató emlé-
keket is felidézni. Az elemek (majd 
minden mondata egy-egy ilyen ön-
álló elem) így objektívek, hitelesek 
lesznek (naptárak, különféle gépek, 
egykori játékok stb. pontos megne-
vezése), megteremtve így a mű  bel-
ső  valóságát, s hitelessé téve az 
egész regényt. 

A mód nem alkalmas szokványos 
felépítésre, ezért a regénynek nincs 
is összefüggő , induló és kifejlđ  cse-
lekménye: apró történésekb đl, kis 
emberi helyzetekb đl és viszonyok-
ból épül — néhány száz filmkocka 
alkotja. 
A vágás után a rendszerezés az 

elemek új rendszerbe való csopor-
tosítása következik. A montázs pszi-
chol5giai, az elemek érzelmi és asz-
szociatív kapcsolatban állnak; a ké-
pezett új egész nyitott: hogy meg- 

... 

csak sivárság. A fogadó tudatálla-
potát ellenben a szűk világból való 
kitörés és visszahullás váltakozása 
teszi vibrálóvá. („Az igazi versenyt 
a fogadók lelkében futják” — írja 
Csurka.) Mándy novellah őseinek 
életében a filmvilág hasonló szere-
pet tölt be. 

Az eddig említett három novella-
csoport egy-egy réteget, szintet ké-
pez Csurkának abban a törekvésé-
ben, hogy a mai ember és emberi 
viszonyok lényegét vízióvá növesz-
sze. A negyedik novellacsoport 
egyértelművé teszi, amit a harma-
dikkal kapcsolatban tárgyaltunk, 
azt, hogy ha Csurka formálisan nem 
is áll a társadalmi élet talaján, no-
velláinak immanens bírálata a való-
ság lényegének feltárását, illetve —
ami számunkra az el őbbivel azonos 
— a valósággal szembeni alkotói 
állásfoglalást tartalmazza. A szóban 
forgó novellák a klasszikus realiz-
mus, valamint a klasszikus irónia 
és cinizmus eszközeivel kend бzetle-
nűl, azaz 'a modernség" áttétele 
nélkül mutatják meg a deklarált és 
a tényleges valóság közötti óriási 
szakadékot. Csurka írói többlete, 
amit már többen megfigyeltek nála, 
a forma könnyedsége, á stílus ötle-
tessége és fesztelensége. A könnyed 
eleganciában azonban nem destruk-
tív cinizmust kell látnunk, hanem a 
vélt értékek megkérd őjelezését. itt 
elsősorban A rádiótól vagyunk cí-
mű  novellára kell gondolnunk, mely 
a szocialista társadalmi munka el-
idegenültségét leplezi le kíméletlen 
őszinteséggel. Felmerül a kérdés: 
egyetlen lehetséges formája-e en-
nek az időszerű  mondanivalónak a 
cinizmus és az irónia? Véleményem 
szerint, igen. Ebből, persze, az kö-
vetkezik, hogy akik aminden 16- 
tezđ  kíméletlen birálatát", vagyis a 
cinizmust mint alkotói szempontot 
vitatják el, nem egy módszert, for-
mát, hanem az objektív társadalmi 
valóság egyik leglényegesebb prob-
lémakörét tiltják el a m űvészettől. 
Csurka cinizmusa ugyanis nem más, 
mint a szereplők és a hősök szán-
dékolt szélsőséges tipizálása, mely 
független a társadalmi rend által 
elđírt normáktól, s đt, elsősorban a 
bírálatukat képezi. Nem állítjuk, 
hogy az alkotó cinizmusa nem szán-
dékos (bár az inkább képeket, ví-
ziókat, mint gondolatokat, fogalma-
kat eszköztil használó művészeknél 
errđl is beszélhetünk). Pusztán csak 
annak megállapítására szorítkozunk, 
hogy a normák prizmáján megtört 
és megszűrt valóság, valamint az 
alkotásban különössé transzformáló-
dott realitás egybevetése már ön-
magában is a cinizmus benyomását 
kelti, függetlenül attól, hogy az al-
kotónak mi volt a szándéka. Ennek 
értelmében nem kell különösebb je-
lentđséget tulajdonítanunk Csurka 
kijelentésének, mely szerint az ár 
ellen úszás nem fő  kérdése a mű-
vészetnek. Kritika, cinizmus és rea-
lizmus ugyanis hasonló jelentés ű  fo-
galmak Csurka novellisztikájában: 
egyik feltételezi a másikat. 

A Miért rosszak a magyar fil-
mek?, Az uszálykormányos, Egy te-
nyérjós telefonjai, Létezéstechnika 
— az egyéniség önfeladásának tra-
gikomédiái. A szocializmus egyik 
legveszélyesebb betegségét támadja 
bennük Csurka gyilkos iróniával: 
a közönyt. S éppen e célkitt zésé-
vel, valamint az ennek megfelel đ  
tiszta formával emelkedik a legmo-
dernebb mai magyar prózaírók közé. 

VAJDA Gábor 

visszanézés új 
szcmüveggel 

Bora čosić : 

Ulogu mije porodice 
u svetskoj revoiuciji. 
Nezovisno c'utorsko izdanje, 
Qeograd, 1969. 
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duettek). S ebben az értelemben a 
változhatatlanság hangsúlyozásával 
a Vasárnap délutánban és a Tűz-
ugratasban ábrázolt, a felszíni je-
lenšégekben megragadott „változás" 
kritikáját adja A mélység vándora 
című  elbeszélésében, ahol a magyar 
paraszt és a magyar úr viszonya 
még a tenger feneké г , is változatlan 
és örök érvény ű . 
Van Csurkának egy — tárgyában 

és kérdésfelvetésébe — homogén 
nov°llacsoportja, melyben — a tár-
sadalmi élet közegét elhagyva — ki-
zárólag a mai ember világának 
szubjektív vetületével foglalkozik 

Csurka István 	
(Minden perc csoda. Nyílt törés, 

problematikus alak- Lakók és ripacsok, .A csillár, Egy 
ja a mai magyar irodalomnak. Első  fogadó lelkivilága, Az utolsó cím). 
írásának megjelenését botrány kö- E novellákban a társadalmi kompo-
vete. Egyes kritikusok kiváló író- fens abba a légkörbe s űrűsödve van 
nak tartják, mások viszont felüli- jelen, mely a h đs tudatát, mozgás-
tesnek, sőt léhának és felelđtlennek, területét behálózza és meghatároz-
olyan írónak, aki cinikusan viszi- za. Jellemz ő , hogy e novelláknak 
nyul jelenéhez, vagy elfordul tđle. csak egy hőse van. A Minden perc 
A mi szemfontunk is azonos a kri- csodában a másik szerepl ő  (a falusi 
tikusok szempontjával: milyen ösz- parasztasszony) csak a f őhős világá-
szefüggést mutatnak a Nász és po- nak alaposabb megvilágítása végett 
fon novellái a korral, melyben ke- kap jelent ősebb helyet. Csurka 
letkeztek. ezekben a novellákban új alkotói 

A Nász és pofon elsđ  néhány no- terület meghódítására vállalkozik. 
villájában anak az írónak a szem- Az emberi kapcsolatok bemutatásé-
léletét figyelhetjük meg, aki a ha- ról az egyén világába siklik át. A 
gyományos magyar prózát követ ő  felszín és a térfogat a mélység és 
módon, kívülrđ l közeledik tárgyé- as intenzitás javára csökkent. Ha 
hoz. Az író egyelőre még képletek- az alkotás hatékonyságának egyik 
ben gondolkodik. A társadalmi cso- lényegi ismérve az ökonómia, akkor 
portokhoz tartozás számára elsđdle- Csurkánál beszélhetünk fejlđdésrő]. 
ges kérdés. Igy például a Vasárnap Mondanivalója nem változott meg, 
délutánban a magyar irodalomban csak elmélyült a tömörített forma 
gyakran és sajátságosan megfogal- következményeként. Korábban 
mazott falu-város reláció jelenik ugyanis Csurka csak a kapcsolato-
meg, ami arra mutat, hogy az író kat megrajzolva mutathatta ki az 
a társadalmi történés küls đ  meg- igazi kapcsolatok hiányát (Rácz meg 
nyilvánulásainak megfestésére vél- Varga. Részeg áriák és duettek 
lalkozik. A falu és város szemben- stb.). rTjabban azonban a kapcsola-
áRása azonban nem vezet konflik- tok megrajzolása nélkül szugge-
tushoz, ahogy feltételeznénk, mert a гбlja az emberi relációk abszurdi-
falu világa nem annyira zárt, hogy tósát. Nyilván e novellák miatt ér-
nem engedne a Tankó sandri sze- hette Csurkát az egzisztencializmus 
mélyében léhának, romlottnak áb- vádja. Az igazság az, hogy e mi-
гázolt városi erkölcs hatásának. Gá- n ősítés semmitmondó, illetve: ma 
bor, a parasztgyerek jellemének fej- majdnem minden valamirevaló írót 
lđdése ugyanis nem közvetlen kör- „egzisztencialistának" nevezhetünk, 
nyezete, hanem a város erkölcse ha e kifejezés alatt els ősorban kö-
gyakorol jelentđsebb hatást. Olyan zérzetet és a látszat alatti valóság-
egyszеrűsités ez, mint amit például gal szembeni kritikusságot értünk. 
Veres Péter Rossz asszony című  re- persze, ilyen értelemben Csurka eg-
gényében figyelhetünk meg. z К stencialista, bár ezzel az álítással 

A Tűzugratás már meg is fogai- még nem mondtunk semmit. 
mazza azt, mire a Vasárnap dél- 	Említett novellacsoportjában Csur- 
után még csak utal. A novella kö- ka az atomizált kisemberi-kispolgá-
zéppontját egy párhuzam képezi, гј  világérzés belsđ  vetületét adja. 
meglehetősen szimplifikált módon: Mándy elesettjei modernizált Ter-
a háború előtti osztályok viszonyát sбnszky-hősök, s ez a vonal folyta-
a falu—várós viszonya váltja fel. tódik Csu гКбnál. Az ő  hőseinek kü-
A nagymama lány korában még löncségi és elszigeteltsége azonban 
csak kacérkodhatott a jegyz đ  fiával, konkrétabban társada цΡmi töltésű . 
mert az osztálykorlátok elégséges „Tennie kellene valamit, benne len-
válaszfalnak bizonyultak, az unoká- ni valamiben, valami küzdelemben" 
ja azonban már együtt fagylaltozik — fogalmazza meg egyik h őse,  .165-
a  városi fiatalemberrel. Sejthet ő , ka, a hiányérzetet, mely több no-
hogy kapcsolatuknak lényeges kö- villában kap központi szerepet 
v etkezmenye lesz, még akkor is, (Minden perc csoda, Nyílt törés, A 
ha Zsuzsika falujában marad. 	csillár). Csurka magatartásának és 

E novellák a modern „elsodort ebb đl következően stílusának is 
falut" példázzák, s egészen seké- egyik legszembettínbbb sajátsága, 
lyeknek  is  tűnhetnének, ha Csurka hogy érzékenyen vibrál, attól füg-
ügyesen megoldott formája nem ja- g đen, mely vonatkozását ragadja 
vítana színvonalukon. A t űzugratás meg a kisember kiszolgáltatottságá-đsi népi szokásának középpontba he- nak. Míg azokat a  h  иѕёkіt kevésbé 
lyezése, formába építése például lé- ért az irónia éle, akil:nek élete „be-
nyegesen hozzájárul a szerencsétlen vallja" az elesettséget (Nyílt törés), 
társadalmi szimplifikáció feloldásé- addig a besz űkülést és elszigetelést 
hoz, s az elbeszélés hangulata me- vállaló életforma a cinizmus által 
seszeгűvé válik. éles bírálatot nyer (Lakók és ripa- 

A Rácz meg Vargával kezd ődő  csok). Innen is látszik, hogy téved-
noveflákat elmélyültebbeknek, id đ- nek azok, akik Csurka cinizmusát 
szerűbbeknek érezzük. A globális felelбtlenségnek tartják. 
társadalmi viszonyokat itt már ta- 	A felsorolt novellákban a gro- lálékonyan tipizált emberi kapcsi- tesak tehát az az elem, melynek 
latok váltják fel, igaz, még mindig segítségével Csurka a kisember éle-
a tegnap és ma viszonylatában. E 
néhány novellának nincs бhđse, tének, szokásrendszerének automa- több személy kerül egyszerre fó- tizmusát ábrázolja. A társadalom- 

kritikának mélyebb változata ez, kuszba. Az їгб  sorban es folénye-  
sin,  ironikus objektivitással mu- mint amit egyes bírálói számon kér- 

nek tđ  a tény például, hogy 
lentmo h

őseit és kapcsolatuk el- A csillár f őhőse csak a saját kényel-tatja a dásait — megoldhatatlan- 
ságát. Az író egy síkra törekszik, mét biztosító szobabútorzat meg-
habár ezt nem sikerül teljesen semmisítésével adhat jelent egyéni-
megvalósítania. Rácz és Varga vi- ségér бl, csak a szkizofréniás pusz-
lága között n nсs minőségi különb- tításban lelheti meg szabadságát, —
ség (a fentebb említett két novella a legélesebb társadalombírálatot ii-
pólusai között még volt). Vargát ép- lenti. S itt kell említenünk a ,ló-
pen olyan kispolgári indítékok ve- verseny" kérdését is, mellyel kap-
zérlik az új rendszer felső  rétegébe csolatban Csurkát nemcsak formai 
való beépülésre, mint amelyek Rá- szempontból igyekeznek Krúdyhoz 
czot arra kényszerítik, hogy a há- kapcsolni. 
bo*ú után államosított vagyonát si- 	Csurka számára a lóverseny egy- 
rassa. Csurka e novelláinak író- részt a kisszer űség és a magány 
mája abban rejlik, hogy egyforma el őli menekülési kísérletet jelenti, 
távolságról és egyforma intenzitás- másrészt pedig a determináltságnak, 
sal világítja meg figuráit. H đseit to- a rabságnak a hétköznapi életfor-
talitásukban, ember voltukban mánál is hangsúlyozottabban kiraj-
igyekszik megragadni. Ebből a zolódó képlеtét. A fogadó azzal 
szempontból a Kombinált por cím ű  ámíthatja magát, hogy perspektí-
novellát kell kiemelni, melyben a vája van. A tapaszta.at  sohasem cá-
végrehajtó éppen olyan áldozat, folhatja meg véglegesen reményét. 
mint az adókkal agyonsújtott sze- hiszen a perspektív . határtalan. A 
rencsétlen paraszt. Csurka komp- fogadó állandó feszültségben él, ám 
lexitásra törekszik, az élet kicsi- ez az állapot kül đnbiizik a Nyílt tö-
nyességbe, vegetálásba torkolását rés h ősének tragikomikumba tor-
mint egyetemes abszurditást igyek-. koll б  zaklatottságától., melyben nin-
szik megragadni (Részeg áriák és csenek emelkedések és süllyedések, 
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értsük (megérezzük), újfajta olvasói 
aktivitással kell kézbe vennünk. Co-
sić  így arra kényszerít bennünket, 
hogy úgy nézzünk az általa felidé-
zett korra, ahogy a rovarok látják 
a dolgokat: sok-sok prizmából meg-
épített rendszeren keresztül. Ez te-
szi az összképet, a regényt vibrá-
lóvá és egyénenként változóan ér-
zé'_celhetővé. Az egybeszerkesztés, a 
montázsolás rem véletlenszer ű , ha-
nem tudatos kritikusi munka, amely 
arra irányul (sikeresen), hogy le-
fokozza a visszanézés színpadias pa-
tetikusságát. 

A százötven oldal a szerz ő  vissza-
emlékezése. Az általa megrajzolt 
ember és emlékei közötti viszony 
ironikus; ugyanakkor azonban új-
szerű  ítélet is ez a regény irodal-
munkban, ítélet az id őrđl, a törté-
nelemről. Es nemcsak Cosić  ítélete, 
hanem egy egész generációé. 

TO JE BILO U NEOPISIVOJ 
GÜZVI. SVE JE BILO U NEKOJ 
POMETNJI ALI JE BILO TAKO. 
TAKO, ILI JOŠ GORE. (Mindez le-
írhatatlan fejetlenségben történt. 
Miieden valami zűrzavarban volt, 
mégis így volt. Igy, vagy még rosz-
szabbul.) A befejez ő  rész, növekvő  
betűivel, akár egy kiáltás: az ítélet 
jogerős! — még ha a megpendített 
húr felhangjai kellemetlenek is fü-
lünknek. 

SO6S József 

Rani radoví 
Rok, broj 3 

A Rok múlt év decemberi számát 
a szerkesztőség teljes egészében 2e-
limir Žllnik Korai munkák című  
filmjének szentelte, érdekes, vagy 
inkább izgalmas módon mutatva be 
a film életének három fontos szaka-
szát: előzményeit, születését és utó-
életét, a bemutatót követ ő  reagálá-
sokat. 

Zilnik filmje, közvetlenül az els ő  
bemutatók után, két részre szakí-
totta hivatásos és nem hivatásos 
filmkritikusaink táborát, és szembe-
állította őket a film művészi érté-
keinek és politikai állásfoglalásának 
megítélésében. Ez azután azt ered-
ményezte. hogy megindult a cikke-
zés: egyik oldalon a Korai munkák 
védelmében, másik oldalon éppen 
ellene — a hazai filmgyártás itthoni 
és külföldi tekintélyének megő rzé-
séért. Ezeket a különböz ő  fajsúlyú 
és elő jelű  értékeléseket gy ű jtötte 
össze és adta ki egy, a filmmel  

.. 

azonos című  kötetben a szerkesz-
tőség. 
Mindenekelđtt csak meglephet 

bennünket a sajtóban megjelent vi-
tairat-bőség. Ire, itt egy m űvészi 
produktum, amely igazán nem pa-
naszkodhat, hogy közösségünk tár-
sadalmi-politikai-művészeti érz őide-
gei figyelmen kívül hagyták. Ebben 
az esetben szó sincs ilyen közöny-
rőt.! Ha ugyanis megnézzük a kö-
zölt forgatókönyv és a róla szóló 
vita terjedelmének viszonyát, kö-
rülbelül egy a háromhoz arányt lát-
hatunk. Ez pedig valóban nem álta-
lános jelenség kritikai gyakorla-
tunkban. 

A cikkek jó része (ellene vagy 
m 1lette) els ődlegesen a Korai mun-
kákról szól, szerzőik ideológiai és 
művészeti síkon analizálják és ma-
gyarázzák a filmet, kutatják gyöke-
reit. (A filmhez és Zilnik nevéhez 
ragasztott jelzik és minősítések egy-
szerű  felsorolásától is el kell te-
kintenünk ezen a helyen — hely-
szűke miatt.) Másodlagosan, az ese-
mények háttereként már egy egé-
szen más kérdés mutatja tüskéit: 
filmpolitikánk következetessége. Eh-
hez annyit kell tudnunk, hogy ép-
pen Zilnik filmje (természetesen, il-
letékes szerveink jóváhagyásával) 
képviselt bennünket a tavalyi ber-
lini fesztiválon, s hogy ott Arany-
m•adva díjat kapott. Politikai forrá-
sú ellentétekre hivatkozva, vita tár-
gya lehet az, hogy mennyiben elis-
merés az első  díj a filmnek és film-
gyártásunknak, ha azonban úgy 
tartjuk, hogy „nem minden díj ok 
az örömre, még akkor sem, ha az 
Aranymedve" („Nije svaka nagrada 
povod za radovanje, čak ni kad je 
„Zlatan medved” — Božidar Diki ć , 
Politika, 13. jul 1969), vagy hogy a 
film nem azért kapott díjat, amit 
a szerző  ki akart cele fejezni, és 
hogy olyan rosszindulatú erők mér-
legére került, amelyek (félremagya-
rázea) felhasználhatják ellenünk —
egyszóval, ha úgy látjuk (utólag), 
hogy nem jó helyre került a film, 
akkor már nem a Korai munkákban 
kételkedünk. Vagy eddig nem is-
mertük volna az erd őt, a környeze-
te*., ahol az Aranymedve , csillog"? 
Es ez már túl széles és általános 
kérdéskör ahhoz, hogy egyetlen film 
ilyen vagy olyan minősítésével meg-
oldható legyen. Mégis — ha esetleg 
a „sorok között" olvasva is — fel-
bukkant, számolnunk kell vele. 

A gyűjteményben érdekes és ilyen 
téren szokatlan színfolt a Belgrádi 
Kerületi Közvádlóság és a Belgrádi 
Kerületi Bíróság egy-egy per-doku-
nientuma, közöttük Zelimir Zilniknek 

tárgyaláson elhangzott zárószavával 
a kötet legizgalmasabb részét jelen-
tik. Ezen és a már említett vita-
cikkeken, valamint a forgatóköny-
vöri kívül néhány oldalnyi képsort 
is láthatunk a filmb ől. 

Külön figyelmet érdemel Bogdan 
Tirnanić  írása (, Rani Radovi", go-
dinu dana posle). O, mint a film 
egyik szereplője, belülről közelíti 
meg a film problematikus részeit, 
néhány fejezetben elmondja a film 
születését, s általános filmfejl ődési 
tendenciákból kiindulva, a filmnek 
mint kifejezési formának mai jelle-
géből, megváltozott felépítéséb ől és 
hatásából közelítve meghatározza a 
Korai munkák feladatát, s akárcsak 
Zitnik, a már említett zárószavában, 
a film megszületését indokolja és 
életképességét bizonyítja. 

A Komunist átlátszó montázsnak 
nevezi a Rok 3. számát (Providna 
montaža (ili nešto drugo) — Komu-
nist, 1970. febr. 12-i szám), szemére 
vetve a szerkesztőségnek, hogy a 
„koktél" iisszképében egyoldalú, a 
film mellé állítja az olvasót. Ehhez 
csak annyit tegyünk hozzá, hogy a 
szerkesztőségnek csak olyan, már 
elđbb publikált anyag állt rendel-
kezésére, amely már magában is 
meghatározó erej ű. Az összkép —
vélt — „elferdítettsége" is csak in-
nen származhat. 

A vita még nem fejez ődött be, a 
per még nem dőlt el (nagy 
közönségünk reagálását kellene fi-
gyelni), esetleg kicsit már megd őlt, 
dálőfélben van. Ki marad alul? 

SO6S József 
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Utasi Csaba Nagy nekivetkőzések ár- 
nyéká ~ban 	  
Mészöly Mvklós Nyomozás . 
Vajda Gábor Németh László haború 
előtti regényei 	  
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Várady Tibor, Bosnyák István, Gerold 
László, Székely László írásai és 
Szombathy Bálint verse 	 

Tolnai Ottó Delta ITI 	  
Bosnyák István Nyílt levél ifjú ba-
rátomnak — a sztálinizmus iigyé-
ben   
Ispánovics István Reális fіltétélek 
nélkül nincs egyenjogú nyelvhaszná-
lat 
Sáfrány Imre Magellán 	 
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Vajda Gábor és Soós József recenziói 23 
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melléklet 

Mit jelent ma forradalminak lenni? 
Bosnyák István, Várady Tibor és 
Szalma József írásai 

Hubert Marcuse Etika és forradalom 
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symposion plakát 3 — Szentjóby 
Tamás 3 kurzus Bб lint Béla Zuhanбs 
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Szerkeszti a szerkeszt ű  bizottság 
Agoston András Bosnyák István Danyi Magdol-
na Gion Nándor Podolszki József Tolnai Ottó 
(főszerkesztő) Utasi Csaba Vajda Gábor Várady 
Tibor (felelős szerkesztő) Végel László 

. 

Grafikai szerkeszti Maurits Ferenc 
Szerkeszt őségi titkár és lektor Thomka Beáta 
Korrektor Kiss Jocik Ferenc 

Megjelenik minden hónap 20-án. 1970. március, 
59. szám. Kiadja az Ifjúsági Tribün, Tljvidék, 
Katolikus porta 5/II. Telefon 42 719 
Szerkesztőségi fogadóórák: mindennap 11-13 
óráig. 
A kéziratok végső  leadási határideje: minden 
hónap 20.-óig a következő  számra. 
Ara 2 új dinár. Félévi előfizetés 10, egyévi 20, 
külföldre 40 új dinár. 
Előfizethető  a Tribina mladih Uj SYMPOSION 
Novi sad — 657-3-622 — folyószámlára. 
Az egyévi elđfizetés összege Magyarországon 
150 Ft, Csehszlovákiában 85 K čs, Románfiában 
95 lej, a nyugati államokban 	4 US dollár, 
illetve az ennek megfelel ő  összeg más konver-
tibilis pénzegységben. Külföldi olvasóink devi-
zaszámlánkra — Novosadska Banka Novi sad 
UJ SYMPOSION — 657-820-6-32000-10-145 
utalhatják át a pénzt. 

Forum Nyomda, Yjvidék 1970. 


