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utasi rnária 

az eiszegődés 
jegyében 
Első  verseimet 
egy nyesi lett birkab ő rön írtam 
még valamikor 1962-ben. 
Fejemre gamut szórtam, 

mint Jób, a gyászoló és 

rekedten sírfam, 

jói emiek>zem, 

megrepec t akkor valami 
mélyen b зΡ:nnem 
s az a repedés 

fut-fut a vílágon át 
köeűlötetí a jószagú földet, 

az omló : zomorúsággal zeng ő  
ezirst csatornát. 
Én a macarak fo!iban bújdosom. 

S ki tudja hány 
bíborra v ~ !tozó bogyó 

rothadásá í  érzem 
az eleve,  nap alatt? 
мúg tűnd эΡ r hidat épírek 
játszi pat+ зΡ k, 

székely völgy 
messze ő  én 
csontosoc ik köréra 

sok rém 
ska г l fvör ~s szenvedéssel, 

mint asszonyok, bњorkörmöket 

növesztek h ű  éneket, 

azóta is hiába'! 
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Nem szólhatunk élet гajzгól, apályát be kell futni, miel ő tt leírható 
lenne. Az élet elkezdődött, a képek és a rajzok azonban a búcsu 
megnyilvánu!ásánаk t ű nnek. 

Fiatal ember, világosbarna, göndöröd ő  hajjal, sötét szemekkel, 
egybenő tt szemöldökkel, széles orral. Els ő  pillanatra akár egy rene•• 
szánsz kori ifjú. Tóbiás? O az angyallal jár. Gallérjának kis félköre: 
apródszerű , tgy látta-e magát az ifjú Dürer, amikor h9sszú hajfürt ő s 
önarcképét festette? 

El-elmosolyodik, ám hangja barátságos és nyugodt. Hosszú, vé•• 
kony ujjaival a versei között lapoz, olvas. 

Versek, rajzok és festmények. Szemügyre vesszük az íveket a 
mappában, ő  a képek címét írja fel. Arra gondolok, hogy ezek a 
fiatalok befelé élnek — fittyet hánynak az őregek járlasságára és 
buzgalmára, tisztátalannak tartják. 

A piros szín, mondja, nem épp halál, nem épp vér, de .. . 
Gyermekkorához tartozik a macska. A szomszéd ház ablakából 

agyanlőtte egy fi8. A piros vércsík végighúzódott az utcán, végi_i 
az éveken, és ott van a képein. 

Vđгös búcsú: kármin alapú felületen búzas đ rga, amorf emberi alak: 
fekszik, tartása az örök gyámoltalanságé; a meggyilkoltaké, a meg•• 
erőszakoltaké, a holtaké. Talán a megváltottaké! Arca fekete, nem 
létező , úgy járt, mint minden, am i szerves. A rózsaszín ű  égbő l egy 
ákombákom peremfigura tolakszik el ő . Nem merészkedik ki egé•• 
szen, đm a kíváncsiság mégis odavonzotta: a látás mohósága. 

Krisztus és Krisztina. Gyermekko гđról mesél. Biztonság, polgári 
jómód: hirtelen kitör a szociális vulkán. Kisajátítás. Szegénység, és 
Krisztiná:nál, a púpos nagynéninél töltött évek. 

Van egy hippi-Krisztusa, amely kissé Ché Guevarára emlékeztet. 
Krisztina is megfeszített. Mindig fekete ruhában járt. Mindig apró 
piros almát adott neki. Amikor meghalt, koporsója fedelét nem tud-
ták lecsukni. Krisztina púpja hegy, hegység, a tejútrendszer magas•• 
ságai:ba ér. 

Requiem K гfsztfnáé гt; talán Francis Bacon, esetleg Relji ć  is meg•• 
festhette volna. „Relji ć  angyalai kerékpárosok. Bacon pápái dene•• 
vérek." Ezért festi Maurits az érthetetlen sötétséget, a fal mögötti 
láthatatlan tárgyakat, a madarak és csillagok nélküli eget. Minden  

film közül emiatt kedveli leginkább Fritz Lang M-jét, tetszenek neki 
egy reménytelen társadalom sötét jelenetei, Beckett bohócemberei, 
akik hiába várnak Godot-ra, Camus Pestise és Thomas Mann Kivá-
I:asztottja. A jelenvalóság, az іј ftlёt, az angazsáltság klímája ez. Akár 
Miroslav Krleža е lbeszéléseiben és drámáiban. 

Dürer apokaliptikus lapjait szereti legjobban. Paul Klee halk 
világa  is  kedvére való. Tiszta forrású, ritka napjain szfvesen hall-
gatja Johanm Sebaltian Bachot. 

Profilból másmilyen, mint én face. Gyötrelmes vonás húzódik o,r гá-
tól a szájáig. A megfeszítettr ő l beszél. 

Proti.lból másmilyen, mint én face. Gyötrelmes vonás húzódik 
orrától a szájáig. A megfeszíttetr ő l beszél. 

Konstrukció, köralak, négyzet — ezeknek a helyé гі  illeszti a 
megfeszítettet, az esztétikussal szemben az •etikust. Nem elny ű ttek-e 
ezek a mítoszok is? E szavak: megfeszítés, áldozat, kegyetlenség? 
Igy említi őket: a formába szökkent metafora! 

Az első  lapok közül valók az ű rhajósokat ábrázoló rajzok. Ür-
búvárja, az architektonikus-gépiest hangsúlyozva, kockás papírból nö-
vekszik, kozmikus páncélban, készen a holdexpedíeiora. Maurits nem 
szereti a pilótákat, a m űszakit ellenségesnek találja. A Hold —  nem 
több, mint vérfolt az ű rben, sárga folt a zsidók mellén, a végte-
lenség egy szennyfoltja. 

Nyoma sincs a gép szépsége futurista eksztázisának. Az ipari 
karszak totemállata, a gép, hideg. Az újromantikus civilizáoió -elle-
nesség álláspontja? 

Az emberi lét újabb foka csak mint az ösztön és a tudás, a 
mítosz és a technika szintézise érhet ő  el. Maurits, a költő  és festő , 
rám figyel: nyugodtan, tétovázom, szkeptikusan. 

Festőnk témája az ember. Nem f ő-, hanem egyetlen témája! 
Levetkőzteti az embert. Lehullanak a leplek, a maszkok, lefejti bő-
rüket. A bels ő t mutatja meg, a" beleket, a bomlás b űzét, a haldoklás 
szagát. 

Közel áll hozzá a banális: a vulgáris élet íveit festi. Banális 
tintával, vulgáris Tussal. Brutális színekkel. Nagy szelídséggel. Félne 
tán? 

Kutat és elemez, boncolja és felfedi a semmisség teljét. Kusza 



vonalakkal, begöngyб it, sávozott alakokkal, összemosódó, lendületes 
színekkel. A rajzszer ű  az uralkodó. A színek haragosak, disszonán-
sak. Rikftók és világosak, fanyar sötétekkel. 

Sđгga víkendnek nevez a m űvész egy groteszk emberpárt, amely 
a naptól és homoktól lensárga tájban prköl ődik. A férfi zöldeskék, 
az állati és az ősemberi lét határán, kiforratlan, ösztönökt ő l vezérelt 
teremtmény. A n ő  hússzín ű , kagylóvörös mellel és borostyánzöld 
hajjal. A modern társadalom tphéliája, feltáruló n őiességének bana-
litásába fulladva. 

A Rák-reggel nyolc vázlata. Alaktalan emberi rémképek. Füst. A 
szemükbő l, az orrukból, gégéjükbő l, testük mindtl nyílásából. A 
gombaszer ű  kór széjjelbomlasztja és átjárja a húst. A látható és az 
elgondolható gennygócai. Metasztázisok izzó rózsái, eperszín űek, 
hennavörösek, a mattzöld körök és vonalak mellékmozgásával. 

A jó étvđgyat színes rajz. A fest ő  feje üvegzöld, gömbszer ű . 
Mint egy lampionból, fénylenek véres golyószemei. Lensárga fels ő -
teste vézna és sző rös, piros-fehér fü гdőnadrágban végződik. Az ün-
nepélyes festőállvány nagy, világos vászonfala el ő tt áll. Bal kezében 
valami villaszerűt tart, ami ecset is lehetne: A szájával fest, okádva. 
A fehér vászon ibolyaszín ű  és flamingóvörös tasisztikus alakzatokkal 
van bemocskolva. Absztrakt kép okádékból. 

Valaki mofoszkđl a hđfam mögöff. Tengerzöld szemüveg püffedt, 
fekete körmintás -ornamentikájú fejen. Az arc, az orr sz ő rös az össze-
kuszált vonásoktól. Az okkersárga háttérben a tollkaparás olyasmit 
formáz, mint az ákombákomok a vizeldék falán. 

A Szeretünk napozni és fürödni cím ű  ciiklusból. Miit idéz fel a 
festő , amikor ezeket a világos, kellemes szavakat használja: kiengesz-
telő  fény, érzékien ölel ő  víz? Mi.ndebbő l semmit. Az okkerszín ű  
homoksíkra egy formátlan alakot helyez, fehér-rózsaszín, csíkos mez-
ben. A zöldes-dagadt arc bomlófélben. Ismét a vörös golyószemek. 
Mit jelent ez a szörnyeteg? Egyfajta ént? Kriptaszülemény. Tatán vá-
laszt kapunk ett ő l a laptól arra a kérdésre, kik ezek a Frankenstei-
fok? Piros Frankensteinnak nevez a m űvész egy felpuffadt alakot, 
azt a vörösen széthulló húst, méregzöld mezben, azt a tátott szájú, 
széjjelfalyó arcot, amely nagy bogárra hasonlít. A horizonton ibolya-
kék vonal határolja a barna strandot. A vékony vonal egyúttal a 
végtelenség is. A ragadozás állatiassága a karmos lábak és kezek  

sajátja; erőszakaskodás, törtetés, birtoklás. 5zinonímája ez a fekete 
filmek Frankensteinjainak? 

Szuszogó ' nő  —ajkain bogarak mászkálnak. A mappa egyik-má 
sik rajzán felismerhet ő  az átváltozás folyamata. Emberré lett boga-
rak. A rögtönzött leírás, a spontán rajz, a pókhálószer ű  vonalvezetés 
nem mutat rokonságot Kafka lakonikus stílusával, ám a lények 
átváltozhatóságában, a bomlás jeleiben mégis van hasonlóság. 

Három alakrészlet a genitáliákról. A szex mint fétis, mint patolo-
gikus vágy, a szex mint állatiság , a szex mint gáltás . Az ifjúkor ka-
tolikus tabui. Védekező  magatartás, sebezhet ő  elszigeteltség. 

Maurits gyermekrajzait a tudatosság formálja. Az elie.nm űvészet 
eszményképe, szándékolt esztétikaellenes magatarfiás. M űvészetének 
keserű  kacaja agresszív. és dereng ő . A vadságra való hajlamnak, az 
undornak, az ő rök gyű löletesnek eschatologikusan hangolt víziói. 
megfeszített nevében. 

Az őnpusztítáš képei és vázlatai: vádak vagy panaszok. Hogya" 
látja eredetét ez az ifjúság, egzisztenciáját és az életben lehetséges 
utakat? Kérdések és feleletek rajzceruzával és bántóan disszonáns 
akkordokkal. Némely fiatal m űvész talán elcsügged majd, megöli ma-
gát. Am amíg rajzol és fest, az öngyilkosságot az alakokra hárítja. 

A megfestett és m гΡsgrajzolt figurák a becketti színpad sorskérdé-
sének ábrázolói: eltor::ult alakok, láthatatlan arcok, a soha el nem 
jövendő  isten szimbólumai. Micsoda gyötrelmek kínozhatták Kafkát, 
álmatlan éjjeleken és terméketlen nappalokon, miközben a Perre 
készült, átélte, írrwi kezdte. 

Alakjaiban és szellemében Francis Bacon kivetett, kallódó, el-
veszett embereivel mulat rokonságot; Germaine Richier rovarlényei-
vel Schröd ег-Sonnenstern perverz m űvészaktjait, Richard Lindner er ő -
szakos nőalakjait — féisbe vont, táncoló párducn őket, áristenn őket, 
phallosimádokat — feltehet ő leg látta Maurits. 

Az abszurd költészet lapjai ezek; egy látszatvilág alakjai. Szíve-
sen megmutattam 'volna őket Wolsnak. Az elaprózott vonalak egy 
finom rezdülésű  ifjúság antennái , amelyet a halál foglalkoztat, mi-
előtt az életet megismerte volna. 

Villózó hangok, elfojtott álmok, feszültség, rejtélyek, új ábrázolás 
és ősi kutatás a lét értelme után . tэetgrád , 1 970 februárfiában 

Néne etbő l fordította BRASNYő  István 
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сінkоц  
sartre 

A NŐT, MINT OLYAT TÉTELEZNI 
ANNYI, MINT MAS ABSZOLÚT MÁS-
LÉTET TÉTELEZNI, A KÖLCSÖNÖS-
SÉG KIZARASAVAL, EGYSZOVAL 
ANNYI, MINT TAGADNI, HOGY A  NO  
IS EMBER, TEHAT SZUBJEKTUM. 

(S, de Beauvoir) 
Minden élet determinált, a női élet ta-

lán kétszeresen az. Ha a „kis n ői csukák" 
életét elfogadva gondolkodunk, minden 
bizonnyal. De vajon „kis n ői csukák" 
vagyunk-e, egyáltalán miért kell külön 
foglalkozni a női lélekkel, definiálni lé-
nyegünk, nem döntő  bizonyíték-e ez ön-
magában ellenünk, s nem bizonyíték-e ez, 
hogy kezdettől fogva elfogadtuk a „kis 
női csukák" sorsát, bár lázadás tapasztal-
ható részünkről, de ez, mint minden lá-
zadás, az adott konkrétum ellen irányul, 
tehát létezik, valóban létezik egy külön 
„kis női csuka"-élet, titokzatos női lélek, 
önmagunk mítosza? Honnan ez a naciz-
mus, mellyel önmagunkban vájkálunk, 
honnan a vágy, felszínre hozni bels ő  lé- 
nyegünk, mindezt igazolásül, bizonyíté-
kul önálló értékeink mellett; ki el őtt, 
miért? 

A férfi nem bizonyít. Létezik, világa a 
világ, ő  az ÉN, maga a transzcendencia. 
Nem lázad férfi-sorsa ellen, mert nincs 
férfi-sors, ember-sors van, s ha valami 
érdekli, az az ember-sors, tehát a világ a 
maga egészében. đ  a tartalom, a n ő  tar-
talommá akar válni. A férfi, ha ír, meg-
alkotja a Buddenbrook-házat, önesszét 
ritkán, ott is a világról, elvekről, embe-
rekről szól. 

Vajon az a tény, hogy a n ő  nő-voltáról 
gondolkodik, elmerül önmagában, bizonyí-
tékokat gyűjt, lázad, egy fejlődő  folya-
matot jelez-e, melynek végén eljut a 
nem törvények és férfiak által biztosított 
emancipációhoz, hanem ahhoz a pillanat-
hoz, amikor már nem bizonyít, nem 16-
zad, tudomásul veszi, hogy nő, s ez alatt 
nem azt érti, hogy a Másik; amikor 
komplexumaitól megszabadulva nem bir-
tokolni, hanem megváltoztatni akarja a 
világot, nem a férfi ellenében, hanem 
vele együtt. A felszabadult nő  számára 
nem lehet külön női-sors, a „kis női csu-
kák", immanens világának, függvény-éle-
tének ismeretlennek kell maradnia el őtte, 
s valóban kimondható lesz: EGY NŐRŐL 
NEM MONDHATUNK SEMMIT, EGY-
SZERÜEN NEM DEFINIALHATO. (Beau-
voir). 

Arra, hogy a nő  Másikká, immanen-
ciává váljon, a történelmi múltban el-
foglalt helyzete kényszerítette, különbö-
ző  korok, társadalmak érdekeinek megfe-
lelően alakult sorsa, hol relatív szabadság, 
hol fiktív rabszolgasors várt rá, s mindezt 
a hatalmas komplex-hatás (nevelés, stb.) 
alakította ki, formálta a n őt Másikká, nő-
vé, egzotikummá, érthetetlenséggé. Tár-
sadalmunkban a törvény el őtt a női eman-
eipáció szinte maradéktalanul megvaló-
sult, mégis a nő  ma is, itt is, a Másik, 
tudia külön sorsát, szenved, lázad miatta. 
(NŐNEK SZt7LFTNI —MICSODA SZE-
RENCSÉTТ .ENSÉG! DE TALAN ENNÉL 
IS NAGYOBB. HA AZ, AKIVEL MEG-
ESETT_ NEM ÉRI FEL ÉSSZEL, HOGY 
SZERENCSÉTLEN. (Kierkegaard, kieme-
lés Beauvoirtól). 

Az a tény, hogy diadalként ünnepli 16-
zadásának minden sikerét, hogy egy Va-
lentina Tyereskova fogalommá válhatott, 
bizonyíték, hogy még mindig férfi-világ-
ban tudja magát, a világot meghódítani  

akarja, nem megváltoztatni. Ez a bels ő  
harc őrli fel, ez nehezíti meg, hogy elfo-
gulatlanul ítélkezzen világáról, hogy ön-
magáról megfeledkezve vegye ki részét 
a közö;sségi életbál ;  hogy saját tragédiáit 
emberi általánosnak, s ne női különösnek 
tartsa. 

Csakis férfi írhatta le: „Altalam vagy, 
mert meg én láttalak. S régen nem vagy, 
mert már régen nem láttalak."; n ő  sosem. 
A nő  sosem tartja a férfit önmaga függ-
vényénuk, inkább sorsa beteljesít őjének. 
A feminista mozgalom bátor n őharcosa 
tagadhatja azt, amit a n őről állítanak, de 
sohasem tagadja a férfit, mint szubjektu-
mot; megcsalhatja (jellemz ő  kifejezés), de 
nem állíthatja: „Altalam vagy..:', eh-
hez az kellene, hogy magát alanyként fog-
ja fel, transzcendenciaként. Eddig az álla-
potig nem jutott el, vagy csak egészen 
kivételes esetben. 
A pártában maradt lány és a kikosa-

razott kérő  helyzete merđben ellentétes, 
bár mindkettő  visszautasított. A sors aktív 
és passzív elviselése különíti el egymástól 
a hasonló állapotot, szituációt. Volt al-
kalmam látni, hogyan éli át a „bálban" 
a lány egy egészen primitív (hihetetlenül 
primitív tájaink vannak testközelben, s 
ez önmaga miatt is elgondolkodtató!) kör-
nyezetb•sn a magárahagyatottságot, nincs 
kín, mi ettől nagyobb lehetne, mint a 
táncos nélküli, „petrezselymet áruló", 
anyja mellett ülő  lányé, szégyene mérhe- 

tetlen. Súlyos paradoxon rejlik e szituá-
cióban. A nőt a férfivel a munka egyenlő  
megosztása teheti egyenrangúvá, s a n ő  
itt, ebben a környezetben nem parazita 
lény, mégis megmarad totális Másiknak, 
függvénynek, várakozónak. Sorsát elfogad-
ja. (Kierkegaard) T őle különbözik a 16-
zadó nő, tehát az, aki tudja, hogy „sze-
rencsétlen", tagadja a n ői passzivitást, a 
a tétova jelenlétet, elveti a „titokzatos 
női lélek" mítoszát. Küzdelme ellentmon-
dásos, hiszen a külső  harcnál, amit a 
férfi-világgal folytathat, sokkal proble-
matikusabb az a belső  küzdelem, amit 
önmagában önmagáért vív meg, s ez a 
belső  tér az igazi lehet őség a teljesség ki-
vívásához. 

AZ ASSZONY LEGMÉLYEBB TRAGÉ-
DIAJA VAN ITT MEGÉRINTVE, AZ, 
HOGY Ő  MÉG EGÉSZ, HOGY ŐBENNE 
NEM VÁLTAK MÉG KÜLÖN A FÉRFI-
ÉLET KVLÖNBÖZÖSÉGEI. (Lukács 
György). 

A nő  a teljességre törekszik minden vi-
szonyában, ez annak a következménye, 
hogy a nő  önmagát a maga totalitásában 
adja oda a világnak, a férfinek. A n ő  ér-
zelem-lény, a férfi gondolat-lény, tartják. 
Férfi is, nő  is — ember, s mint ilyen, 
érzelem- és gondolat-lény. A nő  ugyanúgy 
gondolkodik, mint a férfi, hibátlan töké-
letességgel, de gondolkodásának tárgyát 
beolvasztja önmagába, átélni kényszerül 
azt, amit a férfi csak érzékel. Számára 
az élet mindennél fontosabb. Az élet, 
ahogyan az egymásra halmozott pillana-
tokból felépül és lerombolódik, minden 
mástól lényegesebb. A MÚVÉSZETET 
MINDIG CSAK MINT ÉLETEM MEG-
MENTŐJÉT, ŐRZŐJÉT TUDTAM SZE-
RETNI. SOHASEM LESZEK M I N D  E-
NE  K E L đ  T T fRi, MINT SARTRE. 
Vallja önmagáról Simone de Beauvoir. 

A harc igen korán, abban a pillanatban 
kezdődik, mikor a lánygyermek ráébred 
nő-voltára, s felméri a nő-életen belüli 
lehetőségeket. A szerelem vonzza és ta-
szítja is, ösztönszerűen, ritkábban tuda-
tosan, megsejti, hogy a gyermeki egyen-
jogúságból egy alárendelt helyzetbe 
kerülhet, tiltakozik ez ellen, igyek-
szik a férfi szövetségesévé, cinko- 
sává válni, a férfit közös gon-
dolatok, tettek útján megközelíteni, nem 
szeretővé, de pajtássá, társsá lenni. Nem 
mindig és nem is szükségszerűen jelent-
kezik ez a tiltakozás-vágy. Sok n ő  eleve 
elfogadja szerepét, hiszen végtelenül er ős 
szálak fűzik a férfihez, hiszen a passzív 
nőlét nem kevés szépséget, kényelmet 
nyújthat számára, ha le tud mondani 
egyéniségéről. Környezete a legmesszebb-
menően segíti ebben. Fiatal lányok, „sok-
színű  —villogó — álmodozók", lelkes-
naivan, gyanútlanul készülődnek sorsuk be-
tölteni, megtanultak mosolyogni, tudják, 
ez fegyverük, dacosan vállalják a Másik 
életét, tudatos „kis n ői csukák", várják a 
Férfit, a Szerelmet. Minden más mellékes, 
esetleg fegyver a férfi megszerzéséért. A 
boldogság definiálhatatlan; valószín űleg 
boldogok is. Azzá lesznek, amit várnak 
tőlünk, s ha ez természetesen, minden 
konfliktus nélkül történik, többnyire ki-
egyensúlyozott, harmonikus életet élnek, 
látszólag elismerve a férfi fölényét, kiala-
kítják a maguk „érthetetlen—titokzatos-
női" világát. 

Más a helyzet a nőnél, aki lényeggé, 
ÉN-né akar válni. NEM FELTÚNO HAT, 
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HOGY MINDEN TEHETSÉGES ASZ-
SZONYNAK TRAGÉDIÁVAL VAGY 
FRIVOLSÁGGAL KELL VÉGZŐDNIE? 
(Balázs Béla) Itt kezd ődik a küzdelem. 
Egész lényének totalitásával, végtelen ko-
molysággal közeledik a nő  az élet dolgai-
hoz, közügyekkel foglalkozik, tanul, nem 
mellékesen, magáért a tudásért, dolgozik, 
ír. Függetleníti magát környezetét ől, nő i 
szerepétől; önmagát önmagának tartja, s 
csak mellékesen nőnek. A társadalmi 
élet buktatóit átérzi, ítélkezik felettük, 
gondolkodik, politizál, állást foglal, ver-
senyre kel a férfivel, bár tagadja a ver-
senyt. Önmagam vagyok, tetteimben fel-
lelhető  szubjektum, vallja magáról. Kör-
nyezete hajlandó férfias-n őnek nevezni. 
Nem létezik férfias-n ő . Léteznek szabá-
lyok, melyek szerint a n őnek viselkednie, 
élnie, gondolkodnia kell, normák, melyek 
meghatározzák a nőiesség fogalmát és kö-
vetelményeit, de ez nem jelenti, hogy az, 
aki elveti ezeket a normákat, és természe-
tesen, a maga szubjektumának megfele-
lően él, férfiassá, n őietlenné válik. 
Ez különben sem állandó fogalom, koron-
ként változik a nőiesség-eszménye. 

Emberi természetéb ől következik a 
vágy a férfi iránt, a szerelem állapotát 
azonban kvalitatíve másként éli át, mint 
a férfi. Kárász Nelli tragédiája nem vál-
hat egy férfinek sem tragédiájává. A férfi 
nem ismeri a szenvedésnek ezt a fajtá-
ját, meg sem értheti tehát. Az iszonyat, 
amit a nő  átél, ha olyan valakinek kell 
odaadnia magát (szándékosan használom 
ezt a kifejezést), akit nem érez magához 
elég közelinek, akiben nem tud feloldód-
ni, azonosulni, átváltozni, idegen érzés a 
férfi számára. Kárász Nelli iszonyodik fér-
jétől, az embert ől és a szeret őtől. Elvisel-
hetetlen kínlódás részére együttélni azzal, 
akit mint embert, társat nem értékel. 
Egészen leegyszerűsítve a tényeket, itt ta-
láljuk meg a női totalitásvágyat a leg-
igazabban. A férfi számára a n ő  lehet 
csak szeret ő, a nő  számára, ha nem pros-
tituált (ez egy külön kategória), soha. 
ŐBENNE NEM VÁLTAK KÜLÖN A 
FÉRFIÉLET KGLÖNBÖZŐSÉGEI. 

Férfi és nő  egymás MÁS-voltát kölcsö-
nösen a szerelemben, vágyban éli át. Ez 
a kapcsolat soha nem harmonikus, még 
akkor sem, ha egymás iránti ragaszko-
dásuk, vonzódásuk állandó; gyakran „hé-
ja-nász". 

CSALTAM, AMIKOR AZT ÁLLÍTOT-
TAM: „MI KETTEN EGY VAGYUNK." 
KÉT EMBER KÖZÖTT SOHA SINCS AD-
VA A HARMONIA, MINDIG ÚJRA, S 
ÚJRA MEG KELL TEREMTENI. (Beau-
voir). 
NÉHA HABOSAN ÉS TARAJOSAN 

Č)RVÉNYLIK BENNEM SZÍTKÖLŐN A 
MAGAM KIS PATAKJA, MAJD SÁRRÁ 
MEREVEDEM. ÉJJEL A SZOBÁBAN 
VÍZSZINTESEN ALAKTALANUL SÖTÉT 
TESTEM HULLÁMOK ÜREGE. NYIROK 
A SZО . S0-MARTA SZÁM KAGYLO-
MÉRGE TERRA ROSSA VÉREM FEL-
FŰZÖTT ÁGYÉKOM FELETT LIBEG Ő  
TÁNCOM VÍZ SZÍJKÖLÉSE. 

Az élet (és minden) -érzékelés e két vég-
pontja (tarajos örvénylés — sárrá me-
revedés) között alakul a n ői élet imma-
nens világa. Minden gondolata, vágya, 
tette itt realizálódik. Ezen belül. Ez nem 
jelent kényszerű  alárendeltséget, sorsot, 
csupán más-ságát, nem jelentheti, hogy 
képtelen saját függetlenségi tudatának 
kialakítására. 

Lázadása tudatos törekvés az emberi 
lényeg felé, nyilvánvalóan el kell azt érnie. 
Konkrét tetteken keresztül kell emanci-
pálódnia, személyiségével adekvát for-
mában kell megnyilatkoznia. Lehet őségei 
végsőfokon általános emberi lehetőségek. 

A LÉTEZŐ  AZ, ÉS CSAK AZ, AMIT 
CSELEKSZIK, A LEHETŐSÉG NEM HA-
LADJA MEG A VALOSÁGOT, A LÉ-
NYEG NEM ELŐZI MEG A LETET: AZ 
EMBER TISZTA SZUBJEKTUMKÉNT 
— SEMMI. KIZÁRÓLAG TETTEIVEL 
MÉRHETÓ. (S. de Beauvoir).  

• 	a létezés hirdetése 
Es a csók meglopta a boldogságot 

Unalmas pusztulás 

a kezdet, 

veled vagyok, 
bizonyíték a virág 

ritmusa és az emlék .. . 

Оjra él a kép s a javak 

elosztják gazdáikat. 

Alázatos az idő ! 

És a gondolat aránya, — 

életh ű  képmásom a szó, —

a szóban hadmozódik a vég. 

antik gyilkosok képére 
Árnyalatok közt vívódva; —

megbecsült játék, 

terjed a dallamos léptek 

tiszta izgalma s a távolodó 

moraj rafinált zenebonája 

csillogtatja a zaj diadalát: 

itt keresztezi útját a versnek 

a szó, zárt, rajztáblára feszített 

alakja; — sötét bitorló 

lehet a magyarázat már csak. 

Leírni a v ilágot körülöttem: 

majmol a visszatér ő  pillanat; — 

barátságos követ, — mint lámpalázas 

színész dadog a dics őség s a 
színm ű  így laposodik 

mesteri történetté az id ő  
felzaklatott tanulsága a kelepce, 

s megköveteti díját a m ű ; —

lesben, szemben a m űvel 

a mester К ikerüli a vért. 

k' uvegbő l van a szeme 
a halottnak 
A fény, 

meredek zuhatag, 

az élmény képzete; — 

a m ű  •néz így vissza kegyetlenül. 

S parancs a megmaradás! 

esszencia 
Kockázatos játék a rendszer, 

a remény kurva. . . 

Jól átgondolt vallások 

bizonyítják a b ű nt, 

az ellenség méltósága 

sosem alkuszik meg a verssel 

Kihívom a verset, 

hogy igazolja létezésemet. 

bordal 

mese 
Való a háttér mozdulata .. . 

S a mozgás rögzíti most 

bennem a verset. 
Dísz ez a harc is, 

komoly megtagadása a 

szó hitelének: 

várom a varázst, 
s a varázs oktalan rendszer, 

beleillik a képbe, 
így alkalmazkodik a formához 

az élmény. 

Virul a tor, 

az eszme, 

a bor 

itt-ott már meztelenedik 

s a n ők mosolya felfogja 

hivatását. 
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kofferek lehullani. Pedig nem annyira nehezek, mint lent. Do-
hányfüst. Ez is volt, Sűrű, úszó felhők. Csak voltak. Sötétség 
és lépcsőfok. Hol vannak a pókhálók? És a pókok? Szenvednek. 
A füstös szoba mennyezetén. Super Dráva mérgezés, szembeötl ő  
tünetekkel. Nincs szükség orvosra. A pók fonalát maga is meg-
szőheti. Leereszkedik, libeg, felkúszik. Monoton ritmusban, egé-
szen egyszerűen. Miért kellene akkor egy pók kimúlásánál or-
vosnak jelen lennie? Nevetséges. 

Nem igaz, hogy van ekkora üresség. Nem létezik. Képzel ő-
dés talán . Mert az üres boroshordó sem üres, ha leveg ő  van 
benne. Van egyáltalán abszolút üresség? Üres lehet az üresség 
maga, tehát van. Mint ahogy keskeny lépcs ők vannak. tTt. Csak 
ne szóljon senki a sarok mögül. Éjféli koldusok, lassan osonja-
tok! Hisz az utcai betonkarók fénye is er őtlenül lopakszik a ki-
száradt meggyfák ágai közé . Lopni megy. Azt csakis kell ő  
határozottsággal lehet . đ  akarta , kellő  határozottsággal . Kedvenc 
szavai minden lopása után ezek voltak: „Kagylóimról örök id ők 
óta szelíden mondok mesét . Halkan , mint ahogy a tenger szülte 
őket napkeltekor, titokban, mert hallgatag olajfák alól loptam 
és csendben, inert a ciprusok gyászát zavarni nem szabad." 
Rácsok mögött nem érdemes költőnek lenni. A Nap csíkja oldal-
vást kúszik a falon, kintr ől néha betéved egy hang és az ajtó 
előtt az őr néha elordítja magát . Bűzlik a fawécé. 

Lassan, lassan följebb. 
Lépcsőfok. 
A macska nem volt álom. A járda fölött tábla áll: „FERFI-

SZABO. Fakó divatlapok, rozsdamarta red őny. „Eladó egy alig 
használt sparhelt." Es: „Itt méz kapható A műhelyben olaj-
kályha és ócska kaptárok. Az udvar barackfáiról megszöktek a 
virágok . Csak menni , menni tovább , egészen a naggyal írt Tđ-
MEGIG. Hol a tömeg•? Ez nem kiválás , emberek , ez menekülés. 
Talán zsákutca . Semmi. SEMMI ezerszer ... számtalanszor. Es 
mindig csak az. A fekete ablakkeret űz fölfelé. Sötétszürke há-
zon fekete ablakkeret. Bent barna gerenda a mennyezeten. Mö-
götte ez nem az a ház. Nincs keret , gerenda , ház. Nincs sem-
mi. Csakis a SEMMI van. Es szürkület. Párhuzamot kell vonni 
a semmi és a szürkület között. Van akit a kényszerzubbony 
megnyugtat. És van akit nem. 

Nincs olyan sötét, mint az elején, induláskor. A kofferek 
lebegnek. Az énekes LSD-t vett be vacsora után, mert lebegni 
akart. Szétszórt végtagok a felh őkarcoló tövében, piros foltok 
az aszfalton. Teli gyomorral nem lehet lebegni. Csak színeset 
szabad álmodni. Műanyag parókával utánozni Sophia Lorent 
akkora abszurdum, mint maga a lebegés . Ezen derülni lehet. De-
rülni lehet a sánta utcasöpr őn , ha sapkáját elviszi a szél és egy 
ügyetlen motoros keresztülhajt rajta. Lehet, de nem illik, mert 
sánta. 

Borzongás a kövek fölött, alatt, mögött ... Es el őtt? 
Ennek a semminek jellemzője a semmi. 
Atomháború? A gomba felemelkedik, szétterül, gomolyog. Hu ll  

a fekete hamu , vörös vérsejtek hullanak , terjed a sárgaláz. 
Végveszély? đrültség, nyirkos kövek. Csak azok. De miért? Ki 
tudja... 

Lépcsőfok. 
Egészen föl, talán az őrült vasutasig, aki egyedül maradt 

üres háza mellett, hogy vörös kend őjével tovább-ot intsen az 
elszálló őszi varjaknak . Fekete , mint varjú , vörös , mint vasutas. 
Feltépett talpfák mentén kidöntött diófák. A darvak búcsú nél-
kül húznak el felettük. Felháborító a madarak közönye. És az 
igazgatóé is, aki balra fordítja a fejét, ha jobbról alamizsnáért 
könyörög az aszfalton ül ő  cigánylány. Mit lehet tenni fél marék 
aprópénzzel? El kell űzni a kéregetőket. 

Van kiút? Ez nevetséges, hiszen kiút nincs. Itt nincs, de 
máshol van. Halálraszánt embernek kiút a hídról a folyó, a ge-
rendáról a kötél, az üvegb ől a Veronál. A halálraítéltnek el-
felejtették megsúgni hol a kiút. Mert az utolsó kenet és a 
gyónás még nem az. Erre egy igazságszolgáltatás sem gondolt. 
Lehet, hogy nincs is гб  szükség. Ha a cs ő  kiveti halálmagvát, 
akkor úgyis mindegy. Minden út fölfelé vezet. Ez is, csak föl, 
egyenesen a fokokon. A semmi űz, az űr űz, a mélység, a sötét. 
Le kellene tenni a kofferokat. Rövid pihen ő, aztán újra föl. 

Lépcsőfok. Hányadik? 
Emberek, az istenért ;  hányadik? Válasz nincs. Bár ti gyertek 

elő, ti ődöngő  csillagok. Jöjjön egy tüzes fej, farok, egy egész 
üstökös. Tűnjön már fel egy hajóraj a végtelen űrből. Meteor-
hullás. Tulajdonképpen mi csapódott a földbe Szibériában? A 
fű, a tajga, a jégbefagyott mammut számára lényegtelen kérdés. 

Kimerítő  a kб  vonzása. Tapadó. 
Itt soha nem esik esđ. Havat, deret a lépcs őre! Ez nem kí-

vánság , ez szükséglet . Talán halálos is. 
A lépcső  olyan meredek. Kezdeténél a fal. Nem lehet tudni 

hol kezdődik. Lent, valahol mélyen, ahol égbe nyúltak a felh ő-
karcolók. Talán ott. Magassága felnyúlik a SEMMIBE. Az is 
lehet, még tovább. Ki tudja... 

Valahogy szűkül a tér. A lépcsők zsugorodnak, a két koffer 
nem. A hideg változatlan. Mi a teend ő, ha valaki a semmiből 
indul, két kofferrel, felgyűrt gallérral és üresen. Mögötte a fal. 
Mögötte a lépcs ő. Jobbról mélység, balról mélység, mindenhol 
sötét. Tovább kell lépni a keskeny lépcs őn. A lépcső  tetején 
egy másik fal. Ajtó nincs, csak fal, sima k őkockákból. Mint 
lent, a lépcső  kezdetén. Keskeny lépcs ő  a két fal között. HON-
NAN AZ EMBER? Talán a tömeg kivetett egyede. Két kofferrel 
és tanácstalanul. đгбk mozgás előre. Vigyázat, nem perpetuum 
mobile! 

A legutolsó lépcsőfok belenőtt a falba. 

A kőkockák simák és sötétszürkék. A fal magas. Valahol 
oldalt éles sarokkal végz ődik. 

Ember. Kivetett egyed a tömegb ől. Keskeny lépcsőfokok, raj-
tuk hajlott háttal ;  két kofferrel egy lépés. Fehér kofferek. Fehér 
folt a véges végtelenben. Itt. TJgy, mint télen a hó, :nyáron a só, 
tavasszal a gólya, ősszel a köd. Hideg van. Figyelem, ez itt nem 
Szibéria! Csak el őre, föl előre. Mert oldalt sötét, lent sötét, 
fönt sötét. Mintha mindenütt sötét lenne. 

Lépcsőfok. Föl. 
A falból kinőtt lépcső  hideg és sima, mint maga ;i fal. Csakis 

hideg fal szülhet hideg lépcsőket. Hol az ajtó? ~ іdulás előtt 
mintha lett volna. Vagy nem volt? Most már nincs. Csak fal 
van és lépcső . Ez minden. 

Nem szabad lenézni. A fehér táblán így szokta írni: „A 
PADLÓRA KÖPKÖDNI TILOS!" Egy másik emberre nem. 
Mélységiszony. Ez egy bizonyos fóbia és fura neve van. Lehet-e 
egyáltalán valakinek sötétben mélységiszonya? H O:! vannak a 
csillagok? Itt nincs köd. Az a folyóra szökött, hogy gyomrából 
kivesse a sötét bárkát. Asszony a parton, a rakpart kövein, aki 
minden este megjelenik és ezt kérdezi: 

— Te VAGY az fiam? 
A választ hozó bárkából kiszól a hang: 
— Én csak VOLTAM anyám .. . 
Ez a halálfolyó. Fekete a hó, fehér a gyász, keser ű  az ég. 

Viharsarok. Tornádó-fészek, s benne vijjogó szélfiókák. Űzik 
a sötét hajót a végtelen folyón. VALAKI határozottan van. VA-
LAHOL. Ez nem elég, ez roppant kevés. Majdnem semmi. A 
száz halálraítélt kivégzésére kirendelt hóhér megrettent. Ott 
egy tömeg, szemeik fekete kend ővel bekötve és hátrakötött 
kézzel, s ő, a HÓіER félszemű. Kinek jobb? Kétséges ilyesmin 
töprengeni. 

A lépcsők alatt keskeny viadukt. Alapja nincs. Egy szilárdan 
álló viaduktról felrepült a vonat. Kitárt ajtószárnyai dörögve 
csapkodtak a magasban. Repült, utasok nélkül, majdnem ko-
moran. Riasztani indult a távoli tanyákat. Sötétben ezt nem 
lehet. Egy szemernyi fényt elé! Elemet, akkumulátort, áramot! 
Úgy hírlik, a derdapi vízerőmű  hamarosan üzemképes lesz. Ta-
lán vissza? De hová? 

Lépcsőfok. 
Már csak néhány van. El őre, oda a tetejére, hogy le ne 

omoljon a keskeny viadukt. A k ő  rettenetesen nyirl:os. A kof-
ferek húznak. Megállni. Megállni, azt nem. Csönd. Sitket, nehéz, 
érthetetlen. A gerincetörött macska érdes sikolya... Igen, az 
éjjel volt. A keskeny utca keskeny aszfaltján. A közelben be-
csapódott egy ajtó. „Tízet tudok adni ;  de többet nini. Ha húsz-
éves lennél, más volna a helyzet." A sárga macska utolsót 
nyikkant. Almában. Az autóbusz tovább dübörög. Egy dögl ődő  
macska? Sok dolguk lesz még az éjjel a kutyapecéreknek. A 
sofőr vacsora előtt barackpálinkát ivott. „Cukrozottat adott az 
a marha". Ez dühítő . Kisajtolni a kóborkutyák lelkét. Úgysincs 
szükségük rá. Attól még nyugodtan megveszhetnek. 

Lépcsőfok. 
Hátul semmi . Egyszerű, sötét semmi . Miért akarnak hát a 
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három kívánság 
Hát volt egy özvegy királyné a fiával. Ment ő  éjt s nap, mert 

ő  olyan volt, hogy h е tvenhétféle színbe tudott változni. 
Várt egy kicsit. Felült a lovára, s a verést ő l ahogy az ujját föl-

tartotta —  nézd, velem ne jöjj —  azt mondta, —  eredj vissza 
ahonnan jöttél. Én nem félek egyedül se. 

Elhagyta, hogy menjen. 
Egyet, kettő t ugrott a ló, fölszállott a leveg őbe, tiszta ezüstruha 

lett rajta, úgy is történt. 
— Hol vagy te, hogy én nem látlak téged? 
— Beszélgetsz, de én nem látlak. 
— Ablakok, ablakok, nyíljatok a leveg őbe. 
S $ zsebkendő t elkapta, úgy mint az els ő t. Behajfot a a birkákat, 

merthogy holnap az ő  zsebkend ő je lesz kit űzve, így inkább csak a 
farát emelegette föl. 

Következett a harmadik nap. 
Kivezette az aranysz ő rű  lovakat, akkor felszállott a hiveg őbe, erre 

kisurrant a szakácsné és mondta, hogy a lábvize véres fagyon. 
— Fölszúrta — azt mondja. 
Hát látják, ott van a fejnélküli paripával. 
— Állj fel a hátamra, s a ló fejét akaszd belé abba a nagy szegbe. 
Így múlt el hét nap a kanca fejével együtt. 
— Hát hoztá' almát? 
— Igen, hoztam. 
— Sír-e a gyermek? 
— Sír bíz az. 
A hetedik napon megszakadt a szíve, amint behallatszott az ajtón. 
igy járt szegény királyfi a jóságával. 

a barna tehén fia 
Szegényasszony: Fi, fi, fi. 
Szegényember: Vigyázz, asszony, jön az aranybika. 
Szegényasszony: Akkor hamar húzzál ki a fülemb ő l egy sző rszálat. 
Szegényember: Jaj, nekem, jaj. 
Szegényaszony: Eljött értem az aranybika, k ő sziklák töredeznek alat-

tam. 
Aranybika: Én igen erős vagyok, ha aranyf űben legelet:. 

Ekkor levágták a barna tehenet az aranybikával együtt, és még 
ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.  

a három kismalac 
Egy, kettő , három, három ház szalad a mez őn. Apám meghalt, de 

még mindig nem éri el őket a karjával. Egy. Apám mégegyszer meg-
hal. Kettő . Az egyik kismalac kitágvl, belebújik a többi. Mondtam 
apámnak haljon meg mégegyszer, úgy rövidebb lesz. Három. A ma-
lac az éjszakába néz. 

Tavaszodik. 

a papucsszaggató 
királykisasszonyok 

Jött az ördög a hegyr ő l lefelé. Három varrógép volt alatta. Az 
egyik fekete volt, mint a gyík, a másik sz őke, mint a hal, a harma-
dik vörös, mint az alagút. Lámpást nemigen hordtak magukkal. Egy-
szercsak észreveszi ám az ördög a kiirálykisasszonyokat. Na, adott 
hát nekik papucsot, hogy jól kitáncolhassák magukat. 

Erre kisütött a nap. 

háromfelvonásos 
1 

az özvegy bólint jó estét jó estét jó estét 
a szekrényb ő l a hóember kijönni szeretne 
az özvegy keze gyorsabban jó estét 

2 
a második csöngetésre 
az özvegy sápadt a lábas megrázkódik 
az özvegy keze egyre gyorsabban jó estét 
a szekrény elfehéredik 

3 
első  felügyel ő  bejön kiviszi a szekrényt 
az özvegy a táskájába teszi a lábast 
a szín elsötétül havazik 
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cent 
„az ifjúsági 
tribün sem 
lehet 
mindenki 
tribünje!" 
— kiált fel indulatosan a Dolgozók 
anonymusa a lap mai számában, 
azt a tényt •kommentálva, hogy 
március 264n a Tribün vitaestet 
rendezett Ifjúság, politika, ifjúpo-
litika címmel, s a bevezet ő  elő -
adást „Bosnyák István, az újvidéki 
magyar tanszék asszisztense tartot-
ta," holott đt „március 20-án kizár-
ták a KSZ-ből". 

Babitsot parafrazálva mindenek-
előtt hangsúlyoznom kell, hogy túl-
ságosan is kezdő  írástudó vagyok 
még ahhoz, hogy szerény lehetnék. 
S különösképpen nem lehetek sze-
rény a szerénységem ellen indított 
— egyelőre még csak politikai —
hajsza eme névtelen lóvagjával 
Szemben, hisz akinek nincs neve 
fölnőtt ember létére sem, az nincs, 
az senki, s már miért szerény-
kédne az ember- a senkik előtt. 

Válaszolok tehát röviden senkink 
névtelenséggel álcázott orvtámadá-
sára, de mielőtt erre válaszolnék, 
szólni kell a Tribün-Tanács egyik 
megszólaltatott tagjának a nézetei-
ről is. 

Anonymusunk kérdésére válaszol-
va, hogy mi a véleménye arról, 
hogy március 26-án el őadást tartot-
tam a Tribünön, tanácstagunk els ő -
ként ezt konstatálja: „Szerintem 
Bosnyákot — és más íróembert —
irodalmi mércékkel IS (a kiemelé-
sek tőlem) kell mérnünk, annak el-
lenére, hogy természetesen a poli-
tikai kritériumoknak is alá kell 
vetnie magát." Az nem nevezhet ő  
túlzott eredetiségnek, hogy ta-
nácstagunk szerint az íróembert 
Irodalmi — s nem pedig, mondjuk, 
festészeti — mércékkel kell mérni, 
az azonban már fölöttébb eredeti, 
hogy fontosnak tartja hangsúlyozni: 
ilyenekkel Is kell mérni, ANNAK 
ELLENÉRE, hogy e „mérést" poli-
tikailag is el kell végezni ... Bal-
gaságom eddig azt hitte ugyanis, 
hogy e fránya „irodalmi mércének" 
immanens tartozékát képezik ama 
„politikai kritériumok" is, ame-
lyeknek, tanácstagunk szerint, ALA 
KELL VETNIE MAGAT az írónak. 
Balgaságomat megrettenti ugyan ez 
utóbbi szintagma, mert vonatkere-
kekre, Balatonszárszóra és a többi-
re asszociáltat félelmetesen, de a 
kezdő  literátorságomhoz illő  sze-
rénytelenséggel mégis bátorkodnám 
megemlíteni, hogy az irodalom-
kritika — mely ha tényleg az, 
akkor nincs külön ,irodalmi mér-
céje" és külön „politikai kritériu-
ma", hanem egységben szemléli az 
írói egységes, széttéphetetlen esztéti-
kai-etikai értékeit vagy értéktelen-
ségeit — mindeddig pozitívnak mi-
nđsítette szerény irodalmi tevé-
kenységemet. Tanácstagunk viszont, 
mint majd alább kitűnik, nem ol-
vas azon a nyelven, amelyen én 
írok, s idézett válasza mögött nyil-
ván ezért bujkál a kétely, vajon 
eleget teszek-e én a „politikai kri-
tériumoknak" IS, mint „más író-
ember". Mielőtt tehát, esetleg, meg-
tanulná azt a nyelvet is, amelyen 
én írok, szíves figyelmébe ajánla 
nám irodalomkritikánk rólam szóló 
megállapításait, azokat ugyanis 
könnyebb lesz lefordíttatnia. 

A fenti idézet után tanácstagunk 

Igy folytatja válaszát: „Bosnyák 
ezután is beszélhet bárhol, nem 
vonhatJUk meg polgári jogait" 
s ebből számomra rögtön vil$gossá 
vált, miért is igyekszik akkora 
auktoritással a „politikai kritériu-
mok" alá vetni engemet: saját ma-
gát is e félelmetes asszociációkat 
keltő kritériumok" birtokosának 
tartja, ti. többes számban beszélve 
azok közé sorolja magát, akik el-
döntik, ki hol beszélhet, kinek le-
het s kinek nem lehet megvonni 
polgári jogait stb. En mindenesetre 
megköszönném tanácstagunk еÍőze-
tes bizalmát, melyet máris el őlegez 
nekem, holott még — nyelvismereti 
problémáinál fogva — nincs is 
tisztában egészen, hogy is állok én 
a „politikai kritériumokkal". En-
gem, mi tagadás, lekötelez a nagy-
lelkűség: nem kis dolog, hogy ta-
nácstagunk ilyen vakmerően mel-
lém áll e nem könnyi pillanataim-
ban, s kerek-perec megígéri, hogy 
ami öt illeti, ezután is beszélhetek 
bárhol, nem fogja megvonni (a szá-
momra ismeretlen, baráti vagy 
egyéb körével egyetemben) pol-
gári jogaimat. Amit azonban ezek 
után leszögez, az már nem ennyire 
bátorító a számomra, s gesztusként 
sem tűnik túlságosan ildomosnak: 
a fenti, polgári jogokat osztogató, 
illetve sértetlenül hagyó hatalmát 
mintegy átruházza másokra, mene-
kül a tanácstagi személyes felel ős- 
ségétđl: „De végeredményben maga 
a tribün kell' hogy felmérje, az ő  
megítélésétől függ, SZOHOZ ENGE-
DIK-E JUTNI VAGY SEM." 

Végezetül tanácstagunk záró-ki-
tételéhez fűznék pár szót. ,Az 
egyén és a párt között létrejöhet bi-
zonyos konfrontáció, de az is nyil-
vánvaló, hogy a Kommunista Szö-
vetségnek meg kell óvnia egységét" 
— fejezi be nyilatkozatát, s meg 
kell mondanom, ezzel szélesre tárt 
kapukat dönget. „Bizonyos kon-
frontációkra" ugyanis nem a párt, 
s nem is a JKSZ és köztem került 
sor; ha valamivel egyáltalán kon-
frontálódtam, akkor ezt csakis és 
egyedül a tartományi székváros 
maroknyi funkcionáriusával tettem, 
akiknek torkában politikai szálka 
voltam elejétől fogva. Esetemben 
tehát nem általában a párt, nem 
általában a kómunista eszme s nem 
is a Jugoszláv Kommunista Szö-
vetség programja és gyakorlata 
meg egy mindevvel állítólag nem 
egyező  személy đsszeütközésérő l 
van szó — de ezt, természetesen, 
nem tanácstagunknak szándékozom 
bizonygatni, hanem ' pártomnak; a 
kommunisták pártjának, a JKSZ-
nek, melyből tanácstagunk is ' oly 
auktoritatívan s egyszer és minden-
korra kizárt, örökre kizártnak te-
kint, s rólam már csak mint p01-
gárról igyekszik — megható buz-
galommal — gondoskodni. 
Tanácstagunknak evvel kapcsolat-

ban nekem nincs mit bizonygatni. 
Nincs, máresak azért sem, mert 

đ  az emberek azon kategóriájába 
tartozik, amelyhez nekem mksról 
sincs sok szavam, nemcsak ilyen 
sorsdöntően fontos kérdésekről. 
Szóbanforgó tanácstagunk tudni-

illik nem más, mint Tomislav Ke-
tig, aki számos más funkciója mel-
lett arrói ismeretes értelmiségi 
körökben, hogy ő  a Tartomán" 
ponyvairodalmának egyel őre még 
csak búsásan fizetett, de koronázat-
lan királya, a hírhedt „CRTANI 
ROMANI", „VIKEND ROMAN" és a 
„PANĐRAMA" fđ-fđ  fabrikálója. 

A szemét-irodalom specialistájával 
pedig, ugye; tisztelt olvasó, mégis-
csak vicces dolog lenne párt-
ügyekről beszélni, hisz neki alap-
tevékenységénél fogva természet-
szerűleg mások a preokkupációi. 

Annyit azonban;  úgy gondolom, 
egy ponyvaszakértővel szemben 
megengedhetek magamnak, hogy 
némi patetikával kijelentsem: 
marxizmust, kommunistaságot, kom-
munista-értelmiségi gerincességet 
én nem holmi provinciális ponyva-
királyoktól tanultam, hanem Kun 
Béla katonájától, s ahhoz, hogy 
a kommunista ideáloktól adminiszt-
ratív intézkedésekkel ténylegesen 
is elszakíthassanak, ehhez az kellene, 
hogy ennek az embernek az élet-
művétől is elszakítsanak, amire vi-
szont — ezt ponyvakirályunk nem 
tudhatja, de igy van természe-
tesen sem most, sem a jöv őben 
nincs semmi kilátás. Hacsak, per-
sze, a ponyva- és egyéb szakértők 
időközben alá nem vetnek azoknak 
a félelmetes asszociációkat. kiváltó 
„politikai kritériumoknak 

De ígérétünkhöz híven térjünk 
csak vissza anonymusunkhoz, mind-
össze pár szóval csupán, hisz lé-
nyegében már az ő  dühösködésére 
is valaszoltunk a fentiekkel. 

Csak annyit még tehát, hogy az 
Ifjúsági Tribün csakugyan nem 
lehet mindenkinek a tribünje, de 
nem ám, ebben egyezünk. A Tri-
bün csak azoké lehet, akik a múlt-
ban, a jelenben és a jövőben - 
hallgatóként ;  vitatársként, szervező -
ként, szerkesztőségi tagként vagy 
előadóként — szerény lehetőségeik-
hez mérten hozzájárultak és hozzá-
járulnak az intézmény fiziónómiá-
jának, őrökké nyughatatlan non-
konformista szellemiségének alakí-
tásához, fejlesztéséhez. Ami a mul-
tat illeti — névtelen senkik el őtt 
nem restellem hangoztatni az 
elmúlt évtizedben ennek a krité-
riumnak én eleget tettem, s ter-
mészetesen a jelenben és a jöv őben 
is eleget szeretnék tenni. Ez azon-
ban, persze, nemcsak tőlem függ. 
hanem attól is, hogy a polgári 
jogok osztogatására és sértetlenül 
hagyására jogot formáló ponyva-
királyoknak, névtelen — s éppen 
ezért igen veszélyes — betűrovó 
senkiknek és más tényez őknek 
mennyire sikerül ebben meggátol-
ni. 

Оjvidék, X970. április 3. 
BOSNYАK István 

a szellem 
szabadságáról 
HA AZ EMBER, A TARSADAL-

MUNK ES A MAI SZINTEN LEVŐ  
SZOCIALIZMUS JELENLEGI ES 
JOVENDOBELI SZELLEMI ARCU- 
LATANAK POZITIV ELEMEIT 
VENNENK SZEMUGYRE, AKKOR 
ELsO HELYEN ASZELLEMI SZA-
BADSAGAT EMELNEM KI. 
BARMEKKORA LEGYEN IS A 

SZOCIALIZMUS ANYAGI FEJLŐ - 
DÉSE, BARMILY JO LEGYEN IS 
A „POLITIKAI HELYZET" —
MINDEZ NEM HATOLHAT BE AZ 
EMBER SZEMELYISEGENEK LEG-
REJTETTEBB MELYSEGEIBE Es 
NM SZABADITHATJA FEL AZ 
EMBERT AZ ELIDEGENEDETTSE- 
GE ALOL, AMENNYIBEN NEM 
ADUNK TAG TERET AZ ALKOTOI 
ES SZABAD SZELLEMNEK. AL- 
KOTОiNAK ES SZABADNAK, 
TERMESZETESEN, AZ UJ VILAG 
ES UJ TARSADALMI VISZONYOK 
EPITESE SZEMPONTJABOL, BE- 
LEERTVE A TEVEDESEKRE' ES 
HIBAKRA VALI JOGOT IS. NINCS 
SZOCIALIZMUS 	DEMOKRACIA 
NELKUL S NINCS DEMOKRACIA 
EGY OLYAN LEGKORBEN, A- 
MELYBEN AZ ALKOTOEGYEN 
SZELLEMISEGE NYOMAS ALATT 
ES SZORITASBAN ERZI MAGAT. 
EZ MINDENKIRE ERVENYES: 

A PÓLITIKUSRA, AKINEK ÉR- 
TELMET KELL VINNI A HAZAI 
ES VILAGESEMENYEK SZELES 
FOLYAMABA; A MUVESZRE, AKI 
A MAGA SAJATOS MODJAN NYI-
LATKOZTATJA KI AZ IGAZTA-
GOT AZ EMBERRŐL, A TERRŐL 
Es IDŐRŐL; A TUDOSRA, AKI 
GORCst$s KITARTASSAL KUTAT 
UJ FELFEDEZÉSEK REMENYE- 
BEN; A MUNKASRA, AKI A 
MUNKASONIGAZGATASBAN - TU- 
LAJDON SZOCIALIS FELSZABA- 
DЈLASAT ELI, S ATHATJA SZE- 
MELYISEGE SOKOLDALU.FEJLŐ- 
DESENEK KULONLEGES VAGYA 
Es AZ ERRE IRANYULO ANGA- 
ZSALTSAG. 

T6BBE MAR NEMCSAK A 
KLASSZIKUS POLITIKAI VISZO-
NYOK RELACIOIROL VAN SZI; 

ELGONDOLASAINK ES TOREK 
VESEINK HUMANIZALASANAK 
UJ KVALITASAIROL VAN SZO. 
S MINDEZ NINCS ES NEM LE-
TEZHET TÜRELEM NELKUL, A 
sZEMELYISEGNEK Es GONDOLA-
TAINAK TISZTELETBEN TARTA-
TA ES A 'HOZZÁJUK VALI KUL-
TURALT VISZONYULAS NELKUL. 
CSAK A FUGGETLEN ES ALKOTO 
EGYENISEGEKET HATHATJA AT 
EGESZEBEN AZ EMBERBE, A 
HALADASBA ES HUMANITASBA 
VETETT MELYSEGES HIT. 

(Stane Kavč ić : Dve 
moguónosti socijulizmci. 
NIN, 7970 március 22.) 

vajon csak 
közkatonája 
garaudy a 
francia kp-nak? 
„Jobban szeretném, ha legújabb 

könyvem legfontosabb gondolatait 
a L'Humanitée közölné, mintsem a 
Figaro" — mondotta Garaudy, mint-
egy válaszként, amikor a Francia 
KP Központi Bizottsága szemére 
vetette, hogy az antikommunista 
erők kommunistaellenes kampányát 
támogatta. 

Valóban feltehető  a kérdés, ugyan 
ki itt az igazi kommunista? Vajon 
az, aki a humánus, az önigazgató, 
dezalienált szocializmúsért harcol, 
„akár mint pártja közkatonája", 
vagy az, aki bürokratikus, semati-
kus és „mindentfelülmeghatározó", 
döntő , tudó és adagoló szocializmust 
védi? 
Garaudy nem egyedüli közkato-

nája hazájában az önigazgatásos 
szocializmus koncepciójának. A 
Francia KP vezetőségében is Van-
nak, akik (magukban) úgy gondol-
kodnak mint ő , aki ezeket a gondo-
latokat nyilvánosan is kifejtette. 
Ugyanerről tanúskodik az a 472 le-
vél, ami március 11-ig érkezett cí-
mére, s amelyben feladóik rokon-
szenvüket fejezik ki elvei iránt. 
Ezek közül mintegy négyszáz a 
Francia KP tagja. Nehezen tudnánk 
elhinni, mégha a formális logika 
hívei lennénk is, hogy rövid 
időn belül ennyi kommunista kö-
vetne valakit, aki „kommunistaelle-
nes kampányt folytat". 

Garaúdy mellett még sokmillió 
közkatonája van ' az önigazgatás 
szocializmusinak, a szabad alko= 
tósnak, a szabad gondolatnak és a 
kommunista ' elhivatottságnak egy 
ilyen szocializmus megvalósításáért. 
S ezek a kommunisták egy olyan 
országban működnek, amelynek tör-
ténelme példa, s ezt a példát akar-
va, nem akarva, a többi szocialista 
államok is követik, felismervén, 
hogy tarthatatlan az a helyzet, me-
lyet a termelés növelésére fordított, 
az embert degradáló és az eszközt 
céllá kikiáltó erőfeszítések okoztak. 

Garaudy Franciaországnak ezt, és 
nem a bürokratikus szocializmus 
modelljét ajánlja. Vajon jelentene-e 
egy mindenható adminisztratív po-
litikai rendszer valami újat ebben 
az államban, amelyben a polgári 
demokrácia még a múlt század Vi-
gén gyökeret. vert? Bizonyos, hogy 
nem. Sđt, mi. több, előbb jelentene 
visszafejlődést, mint minőségileg új 
társadalmi-gazdasági viszonyokat. 
Garaudy az embert helyezi el őtér-
be, kívánja affirmálni; szerinte ezt 
az affirmálást nem tudja véghez-
vinni az állammá idegenült szocia-
lizmus. Vissza szeretné adni neki 
mindazt, ami emberi tulajdona és 
emberi tulajdonsága: , munkáját. 
szabad, kreatív énjét. Ez az ember 
nem a kapitalista társadalom vál-
lalkozó invidualizmusának" megtes-
tesítője,- sem nem absztrakt, kira-
katba helyezett egyén, hanem aktív 
részvevője és alkotója saját sor-
sának, irányítója saját tevékeny-
ségének. 

Ha valaki nem vállal közösséget 
as  ilyen;  szocializmussal, az nem le-
het az igazi szocializmus híve. Ezek 
közé tartozik a francia pártvezet ők-
nek azon része, amely Garaudyt 
elítélte. 

SZALMA József 
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mivel a végcél nem mint utópia, 

hanem min elérendő  valóság van té-
telezve, a végcélnak az aktuális el őnye 
fölé való helyezése nem jelentheti a való-
ságtбl való elvonatkoztatási kísérletet, bi-
zonyos ideálokat a valóságra rákénysze-
ríteni, hanem annak feilsmerését és cse-
lekvésbe való áttételét, hogy melyek a 
társadalmi valóságon belül működő  olyan 
erők, amelyek a végcél megvalósítása felé 
vezetnek" 
Lukács György: Taktika és etika 

A KDLTŐ , A FORRADALMÁR 
ÉS A FORRADALMISÁG 
MEGHATÁROZÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGE 

Egyesek analógiát tételeznek a forra-
dalmiság és a költőiség között, ami azon-
ban nem fogadható el. Els ősorban azért, 
mert a forradalmár ahelyett, hogy meg-
sejtene bizonyos jelenségeket, teremti, 
alakítja azokat. Ez persze csak a mi tár-
sadalmunkra érvényes, melyben nincs az 
a távoli lehetőség, melynek közeledését 
meg lehetne vagy meg kellene sejteni. A 
sztrájkoknak és egyetemista tüntetések-
nek ugyanis — bár szükségeséknek mu-
tatkoznak — csak katalizátor szerepük le-
het, csak az adott feltételek kiaknázását 
sürgetik, s csak abban az értelemben kép-
viselnek minőségileg újat, hogy radikali-
zálják a lelassuló folyamatot. Ezzel azon-
ban nem határolom el magam az utópiá-
tól, csak éppen eszköznek és módszernek 
tartom egy távolibb és magasabb rend ű  
utópia: az önigazgatás eléréséhez. Biztos 
vagyok benne, hogy például Végel h ősei 
a valóságba lépve az önigazgatás formáit 
is választanák. 
A költő  és forradalmár tehát csak ab-

ban a társadalomban lehetnek szinoni-
mák, melynek az adott formák közvetlen 
megdöntése az els ő  feladata. A mi társa-
dalmunk ezzel szemben az adott formák 
kitöltve-tagadásának, fejlesztve-túlhaladá-
sának feladata el őtt áll, amihez nem in-
tuícióra, hanem gyakorlati kritikusságra 
van szükség. Következésképpen nálunk a 
foradalmár és a kritikus azonosságáról 
kell beszélnünk. A kritikus forradalmár 
tevékenységi formája a társadalombírá-
lat. 

Nem hiszem, hogy ma deskriptív mód-
szerrel meg lehet határozni a forradalmi-
ságot, mely szerintem csak önmagában, 
csak konkrét totalitásában közelíthet ő  
meg. Természetes tehát, hogy a forradal-
miságot csak a társadalomkritikus tudja  

autentikusan meghatározni. Ezzel nem 
misztifikálom a forradalmiságot, pusztán 
úgy vélem, hogy a forradalmiságról csak 
forradalmi módon érdemes: a forradalmi-
ság meghatározása programot jelent... 

A társadalomkritika gyakorlását tisztes 
távolságról szemlélő  helyzetből adódóan 
szükségszerűen bizonyos distanciát tart 
a forradalmisággal szemben. E distancia 
fokától függ, hogy az egyén mennyire 
tudja megközelíteni a forradalmiság lé-
nyegét. A distancia els ő  fokozata a fo-
galmi meghatározást, a forradalmiság kí-
vülről történő  meghatározást, körülírását 
jelenti. A distancia további növekedése 
azonban a forradalomhoz való viszonyu-
lás lényegesebb min őségi változását ered-
ményezi: pozitivista opportunizmust, mely-
nek elemző  módszere a kauzáldeterminiz-
mushoz közelít. Írásomban helyzetemb ől 
és lehetőségeimből következően azt a 
módszert fogom alkalmazni, melyet a dis-
tancia első  fokával jelöltem meg. 

A POZITIVISTA OPPORTUNISTA 

A pozitivista opportunista a szocializ -

mus fejlődésének bizonyos fokán uralko-
dó társadalmi viszonyokat nem a formák 
egy lehetséges és pillanatnyi változatának 
fogja fel, hanem — a kauzáldeterminiz-
mus szellemében — merevebben szükség-
szerűnek és statikusabbnak tartja azokat. 
Svetozar Stojanovi ć : Između ideála i 
stvarnosti című  könyvében olvashatjuk: 
„A társadalmi fejl ődés bizonyításának 
sztálinista módszere abból áll, hogy a ki-
indulópontot először a tervhez majd az 
elért eredményhez viszonyítják. Azon-
ban könnyű  észrevenni a misztifikációt. 
Az adekvát módszernek ugyanis nemcsak 
a parciálitás, hanem a totalitás osztály-
zatát is tartalmaznia kellene. A releváns 
kérdés: mi nem valósult meg, amit más 
módszerekkel el lehetett volna érni. „A 
pozitivista opportunista totalitás-igénye 
csak néhány megszorításban fejez ődik 
ki, mely leginkább az eredményeket és 
„erőfeszítéseket" ismertet ő  beszámolók 
végén hangzik el: „vannak még hibák", 
„korántsem valósítottuk. meg céljainkat" 
stb. Ha nem a fennálló viszonyok igazo-
lását tartjuk a társadalmi fejl ődés foko-
zása célszerű  eszközének, hanem az adott 
viszonyok alakítására irányuló permanens 
kísérletet, akkor a pozitivista opportu-
nista ellenforradalmárnak tekinthet ő . A 
pozitivista opportunizmus akkor tudatos, 
ha az egyént személyi érdekek motivál-
ják. Gyakran azonban közönyről van szó,  

valamint korlátoltságról, melyet Várady 
Tibor elemez Jegyzetek a forradalmiság-
ról, című  esszéjében (Új Symposion 59. 
szám). (Az emberek elfogadnak bizonyos 
elveket, de ahhoz már elég er ősek, hogy 
saját gyakorlatukban is alkalmazzák azo-
kat: elveik nem alakulnak saját maguk-
ra is érvényes kritériumokká.). 

A PUBLICISTA 

A pozitivista opportunizmus, a közöny 
valamint az elvek és a gyakorlat ellent-
mondásának leküzdésére a publicista te-
szi meg az els ő  lépéseket. A publicista 
kiindulópontját a közösség által lefekte-
tett elvek valósággal való összevetése 
képezi. Ebből következően a publicista 
feladata bizonyos jelenségek felfedezése, 
melyek ellentétben állnak a szocialista 
közösség intézményesen elfogadott hatá-
rozataival. 

Az a jó publicista, aki következetesen 
vállalja a fgyatékosságok és kihasználat-
lan lehetőségek kimutatását. A јб  publi-
cisztika elméletben nem jár kockázattal, 
mivel bizonyos határozatok érvényesíté-
sének sürgetésével a közösséget képvi-
seli: Á tapasztalat azonban azt mutatja, 
hogy . az elfogadott és rögzített. elvek kü-
lönböző  értelmezési lehetősége vagy ép-
pen mellőzése az önigazgatási egységek-
ben a határozatokkal való manipulálás-
hoz vezethet, következésképpen, a jó pub-
licistát a kitüntetés helyett gyakran meg-
róvás illeti. A jó publicisztika anyagfel-
halmozásával a forradalmi kritikusság 
kialakulását feltételezi. 

A legmagasabb rendű  publicisztika és 
az aktív közéleti tevékenység a decentra-
lizáció következ ő  fokát is előkészíti és 
maximális kritikusságot jelent, ami szá-
munkra a forradalmisággal azonos. Szük-
séges azonban, hogy a közvetkezetes és 
maximális kritikusságot elhatároljuk az 
anarchizmustól, mellyel a pozitivisták 
gyakran bélyegzik a jó publicistát és a 
forradalmi kritikust. 

AZ ANARCHISTA 

„Ha az autonómiát nem viszonylagosan, 
hanem abszolútan értelmezzük, akkor 
önmagunk, azaz saját sorsunk megválasz-
tásának gondolata elveszti értelmes tar-
talmát". —írja Heller Ágnes A szándék-
tól a következményig című  könyvében. 
Hozzátehetjük, hogy ez a közösség sorsá-
hoz mellérendelt (vagy éppen alárendelt) 
sorsunkra is vonatkozik. Az anarchista 
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nem számol azzal, hogy a körülményeket 
és a konkrét lehet őségeket tekintetbe vé-
ve csak relatívan valósíthatja meg auto- 
nómiáját, illetve az autonómiája megva-
lósításában kifejeződő  társadalmi célokat 
(a pozitivista opportunistának a körülmé- 
nyek nehézségeinek fetisizálása volt a hi-
bája). 

A következetes és maximális kritikus 
ság tehát — taktikai okokból — nem azo-
nos a „minden létező  bírálatával". A 
„minden létező  bírálata" csak immanen-
sen érvényesülhet az itt és most viszony-
latában. E megszorítás szükséges, mert 
a forradalmi társadalombírálat nem kor-
látozódhat az egyénre. A „minden létez ő  
bírálata" ugyanis, mivel nem ismeri a 
taktika és a módszer fogalmát, célját té-
veszti és az ösztönös kritikai viszonyulás-
sa egyenlítődik ki. Aki abszolút igénnyel 
bírál, relatív sikereket sem ér el. A 
„fenti" határozatokat les ő  pozitivista op-
portunizmusnak a „minden létez ő  bírá-
lata" az ellentétpártja. E két széls őséget 
egy közbüleső  megoldás köti össze, mely 
véletlenül sem nevezhet ő  kompromisz-
szumnak. A kompromisszum ugyanis a 
célról való lemondást jelenti, a jelen 
esetben azonban éppen ennek az ellenke-
zőjéről, a módszer adekvát megválasz-
tásáról van szó. Nem vonhatjuk ugyanis 
kétségbe, hogy jelenlegi társadalmi viszo-
nyaink, formáink bizonyos fejl ődési fo-
kot, tehát bizonyos eredményeket jelen-
tenek. E formák kizárólag kitöltve-tagad-
va fejleszthetők tovább. Az 1968-as jú-
niusi egyetemista megmozdulás, mely 
semmiképpen sem bélyegezhet ő  ösztönös 
megnyilvánulásnak, e „kitöltve-tagadástt" 
katalžzálták. Az ilyen tömeges megmozdu-
lásoknak tehát folyamatgyorsító szerepük 
van; adott esetben szükségesek, ha ön-
magukban nem is tekinthet ők módszer-
nek. 

Az anarchista metafizikai ugrással a 
cél felé veti magát, ám következetes mód-
szer és magatartás hiányában nem jut-
hat eredményhez. 

A KRITIKUS-FORRADALMNR 

A kritikus-forradalmár szemlélete eltér 
a pozitivista opportunizmustól és az anar-
chizmustól. Az utóbbitól abban külön-
bözik, hogy bár tekintetbe veszi és mér-
legeli az uralkodó viszonyokat, de az 
elért eredményekhez kritikusan viszo-
nyul. Kritikája úgy foglal állást a minő-
ségileg új formák mellett, hogy az adott 
formák minél sürgősebb továbbfejlesz- 

tését sižrgeti. A pozitivista opportunistá-
tól viszont abban tér el a magatartása, 
hogy nin' a jelen társadalmi viszonyai-
nak igazolása szempontjából elemzi a 
társadalmi fejlődés korábbi szakaszait, 
hanem egy relatív totalitás szempontjá- 
ból, azaz, ahogy Stojanovi ć  mondja: „mi 
nem valósult meg, amit más módszerek-
kel el lehetett volna érni". F őmotívuma: 
a továtblépés minkéntjének meghatáro-
zása. Konkrét célja két egymással szoro-
san összefüggő  feladat teljesítése: a vállala-
ti és a magasabb vezet ő  funkcióban trónoló 
bürokrácia figyelmeztetése, hogy a tör-
ténelmi hivatás véletlenül sem azonos 
a pozíciók személyi céloknak való aláren-
delésévE l; másrészt, ami ennek a követ-
kezménуe: a társadalmi viszonyok fejl ő -
dése újabb szintjének, a decentralizáció 
újabb stádiumának előkészítése. 

A kritikus-forradalmár a pozítivista-
opportunisták csoportjával áll szemben, 
akik az evolutív fejl ődés hívei mivél a 
termelőЕ  szközöket fejletleneknek tart-
ják, ahhoz, hogy radikálisan megváltoz-
tassák a társadalmi viszonyokat. Azon-
ban a kritikus-forradalmár is tudja, hogy 
a viszonyok a termel őerők fejlettségétől 
függően csak relatívan radikalizálhatók. 
Ő  azonban, rugalmasabbnak látva a tár-
sadalmi alap és félépítmény viszonyát, 
lehetségesnek tartja a társadalmi viszo-
nyok fokozottabb demokratizálódását. A 
kritikus forradalmár nem tételezi mere-
ven meghatározott mechanikus kapcsolat-
nak az alap és felépítmény viszonyát, 
annál is inkább, mert a szocializmus 
struktúr,žja lehetővé teszi a felépítmény 
szféráin<<k fokozottabb önmozgását. 

A TAKTIKA MINT KONKRÉT . 
CSEL ХV @ SFORMA 

Taktikáról, tehát a körülményekt ől 
függően alkalmazkodó és gyakran válta-
kozó módszerekr ől addig lehetett és kel-
lett besz;élni míg az osztályharc az új 
társadalom megteremtéséért folyt. Bár a 
szocializmusban is léteznek társadalmi 
osztályok:, a megszüntetésükért folyó harc 
közvetett, vagyis olyan társadalmi viszo-
nyok megteremtésén keresztül érvényesül 
melyek alapjellegüknél fogva lehetetlenné 
tennék az osztályok differenciálódását. A 
szocializmusban az osztályharc közvetett: 
elsősorban a formák továbbfejlesztéséért 
folyik. Egyértelműbben: a sztrájk csak 
akkor célszerű, ha a decentralizációt sür-
geti, amely egyetlen adekvát eszköze a 
szocializmus osztályharcának. 

A taktikát tehát a módszer, a társa-
dalmi viszonyok továbbfejlesztéséért foly-
tatott harc bizonyos formája váltja fel; 
taktikáról kevésbé beszélhetünk, mivel a 
több módszer lehetőségét egy konkrét 
módszer váltja fel. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy egy egészen más érte-
lemben vett taktika nem nélkülözhetet- 
len a szocializmusban. (Lásd b ővebben: 
Bosnyák István: Koegzisztencia, taktika 
és etika, Laskói esték, Fórum, 1968.) Vé-
leményem szerint Bosnyák István ponto-
san határozza meg a kritikus-forradal-
miság konkrét cselekvésformáját: „... az 
egyidejűleg globális és parciális, a társa-
dalom legkisebb sejtjeire, a „fönti" és 
„lenti" szintekre egyaránt irányuló, for-
májában pedig spontaneitást és szerve-
zettséget egymásba ötvöz ő  forradalmiság 
tűnik számomra a legreálisabbnak az „itt 
és most" koordinátáiban..." (Bosnyák 
István: Vallomás-féle a politikai forra-
dalmiságról, (Ii Symposion, 59.) Életfor-
ma vagy magatartás? 

S ami a leglényegesebb: a kritikus 
forradalmár csak viszonylagosan forradal-
már. Azt az embereszményt testesíti meg, 
amelyről mint öntudatos, a dolgozók 
testvériségét épít ő ... stb., stb. szocia-
lista egyéniségr ől írnak a tankönyvek, po-
litikai beszámolók és propagandabeszé-
dek. A szocialista dolgozó az önigazgatás 
gyakorlatában elméletileg a kritikus for-
radalmárral azonos tulajdonságokkal 
rendelkezik, csak elméletileg, s ezt a for-
radalmár kritikusságának következménye 
bizonyítja. 

A kritikus forradalmár leginkább egy 
tragikus paradoxon áldozata: mikor a 
dogmák és deklarációk világából a való-
ságba lép, az emberek visszahőkölnek 
tőle, mint az abszolút erényt megtestesít ő  
Kurátor Zsöfž alakjától, a falubeliek Né-
meth László Gyász című  regényében. Mi-
vel a kritikus forradalmár egy emberesz-
ményt képvisel, s mivel az emberek az 
eszméket csak eszmény-voltukban, csak 
valóság-felettiségükben vélik elfogadha-
tónak, ezért a kritikus forradalmárság 
nemcsak a jellem egy vonatkozását, ma-
gatartását jelenti, mely csak esetenként 
nyilvánul meg, hanem permanens kri-
tžkusságot, következésképpen egy életfor-
mát is. 

Mai viszonyainkban a társadalomkriti-
kus az az individuum, aki egy magatar-
tás előfutára, amely nélkül szocializmus 
nem képzelhető  el. 

VAJDA Gábor 
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Stefan Zweig emlékének 

Az emberi gondolkodás történetének 
egyetlen periódusában sem jelentkezett 
még az emberi emancipáció folyamatához 
kapcsolódó nyelvi szimbólumoknak olyan 
áradata, mint napjainkban. Az írott szó-
nak szinte valamennyi megjelenési for-
májában rájuk bukkanhatunk: a legkü-
lönfélébb könyvekben, politikai pártok 
programjában, szakdolgozatokban, s őt, a 
Coca Colától a szuperszonikus bombázóig 
terjedő  legkülönfélébb termékeket nép-
szerűsítő  reklámszövegekben is, hogy az 
ideológiai propaganda eszközeit ne is em-
lítsem. Az abszurdum határa már jóval 
túl van lépve: az ember „szabadsággal" 
ébred, „forradalommal" reggelizik, „hala-
dással" szorgoskodhat munkahelyén, ebéd 
közben az „igazságról" hallgathat igéket, 
délután „az emberek közötti testvériség-
gel" szunyókálhat békésen, „szociális 
egyenlőséggel" ülhet vacsorához s aztán 
„demokráciával" hajthatja fejét éjjeli pi-
henőre. 

Képzeljük el, hogy a Sátán egy csoport 
jakobinusnak rövid kirándulást engedé-
lyezett Európa bármely lakott szögleté-
be. Minden bizonnyal örömmel eltelve 
térnének vissza az alvilágba, s míg testük 
a pokol tüzén ég, gondolatban vissza-
vissza térnének kontinensünkre, abba a 
boldogító társadalmi berendezésbe, mely-
ben mi, mai európaiak élünk. Túláradó 
örömük forrása persze nem a nagyfokú 
technikai haladás lenne — az mindössze 
csodálatra késztetné őket hanem a 
vén Európa földjén megvalósult eschaton 
illúziója. Ez az illúzió egy olyan Európa 
percipiálása nyomán keletkezne, mely 
a forradalmiság, társadalmi haladás, de-
mokrácia, néptribünök demokráciáért és 
szociális egyenlőségéért folytatott szaka-
datlan harcának és azoknak a társadalmi 
intézményeknek a delíriumában él, melyek 
nek egyetlen célja az átlagpolgár érdekei-
nek szolgálása. Képzeletben föltámasztott 
jakobinusaink ilyen irányú megá Іlapítá-
sai érthet őek, ha figyelembe vesszük, 
hogy a megismerés módjai közül — ob-
jektív okokból —csupán a legalacsonyabb 
fokúra, a percepcióra támaszkodhatnának; 
tehát észleléseiket szószerint értelmez-
nék. Sajnos, a pillanatnyi európai hely-
zetet nem csupán képzeletbeli turistáink 
érzékelnék a föntebb vázolt módon; az 
ilyen szemlélet kontinensünk lakosságá-
nak túlnyomó részére is érvényes. Ezért, 
nézetünk szerint „forradalminak lenni 
ma" annyit tesz, mint felfedni a forra-
dalom, demokrácia, szabadság, fejl ődés, 
szociális egyenlőség s hasonló magasztos 
eszmék formájának elidegenülését e fo-
galmak tartalmától, melyekért az utóbbi 
két évszázad folyamán szüntelenül vé-
reztek Európa népei s melyek ma mégis 
a tömegekkel való manipulálás eszközéül 
szolgálnak. 

De mit is jelent valójában forradalmi-
nak lenni? Vajon egy magát forradalmi-
nak nevező  párthoz tartozni? Vagy éppen 
fegyverrel szabadítani föl azokat, kik egy 
önmagában való osztályból, önmagáért 
létező  osztállyá kell hogy váljanak? Va-
jon a forradalmárok az üdvhadsereg vagy 
a béke korpuszának tagjai? Mindeneset-
re, a különböző  gerillaharcosokkal, fallan-
gistákkal, generálisokkal és kommandók-
kal egyetemben, valamennyien forradal-
mároknak tartják magukat. Kézenfekv ő  
tehát a megállapítás, hogy alaposabb kri-
tikai elemzés nélkül senkinek sem ismer-
hetjük el forradalmi voltát, csupán csak 
azért, mert állítása szerint eszmei meg-
győződése, politikai programja vagy poli-
tikai doktrínája forradalmi; legyen bár 
az ilyen vélemény kizárólag személyes 
jellegű, avagy valamely szervezet tagja • 
által személyesen képviselt kollektív vé-
lemény. Tehát, hogy nem mindenki hala-
dó szellemű  és forradalmár, aki annak ne-
vezi magát, világosan kitűnik az eddig el-
mondottakból, mert ellenkező  esetben 
Európa a inegválósult eschatonban élne,  

márpedig köztudomásúan nem ez a hely-
zet. frásunk elején a forradalmiság né-
hány ideológiai kritériumát is megemlí-
tettük. Könnyű  belátni, hogy fasiszta és 
kommunista nem lehet egyaránt forradal-
mi; tehát az ideológiai kritériumra se tá-
maszkodhatunk úgy, mint a forradalmi-
ság biztos értékmérőjére. 

Kritériumokat emlegettünk az eddigi-
ekben anélkül, hogy definiáltuk volna 
azt, amit kimutatni és értékelni szándé-
kozunk általuk: a „forradalmiságot". Mi-
előtt még ezt megkísérelnénk, jegyezzünk 
le egy általánosabb definíciót: Forradal-
már az, aki individuális egzisztenciájának 
minden megnyilvánulásával, meghatáro-
zott forradalmi célt szolgál, melyben eg-
zisztenciájának lényegét látja. „A forra-
dalom filozófiai fogalma (ugrás) vala-
mely dolog vagy jelenség, egy vagy több 
jellemzőjének változását jelenti". (Filo-
zófiai szótár.) Sajnos a forradalom fogal-
mának ez a megszövegezése nem határoz-
za meg kellőképpen a szociális forradalom 
lényegét. A marxizmus klasszikusai a szo-
ciális forradalom fogalma alatt a fejlett 
termelési erők és elavult termelési viszo-
nyok ellentéte nyomán a termelési viszo-
nyokban hirtelen, ugrásszer űen bekövet-
kező  minőségi változások folyamatát értik. 
A7 elavult termelési viszonyok lerombo-
lása szükségszerűen eredményezi a rájuk 
alapozott felépítmény, az állam, á politi-
kai intézmények, jog, erkölcs és az eddig 
uralkodó ideológia összeomlását is, és a 
kialakuló új termelési viszonyok új tar-
talmat kölcsönöznek ezeknek az entitá-
soknak. Elmélet és gyakorlat egyaránt 
igazolták ezeket az alaptételeket. Viszont 
annál ellentétesebb nézeteket váltanak ki 
a következő  problémák: a forradalom le-
folyásának formái, a politikai és szociális 
forradalom közötti viszony s végül, de 
nem utolsó sorban a forradalom hordozói-
nak s ezzel szervesen összefügg ően az 
avantgarde problémája. Ezek felsorolásá-
val persze nem állítottuk össze a forradal-
lom dilemmáinak teljes jegyzékét, de a 
leglényegesebbeket megemlítettük. I гб -
sunk nem a múlt forradalommal kapcso-
latos problémáival szándékozik foglalkoz-
ni, hanem kizárólag a XX. század hetve-
nes éveinek Európájával. Elengedhetetle-
nül szükséges az ilyen tér- és id őbeli kö-
töttség, mert mondjuk húsz vagy ötven 
évvel ezelőtt teljesen más jellegűek vol-
tak a forradalom dilemmái. Ugyanazon 
entitások, melyekkel annak idején szem-
besültünk volna, ma teljesen más vi-
szonyban állnak egymással, mint akkor. 
Vizsgálódásaink térbeli kötöttsége Eu гб - 

pa földjéhez semmiképp sem magyaráz-
andó pánerurópaiságommal, hanem azzal a 
körülménnyel, hogy az európai államok 
társadalmi berendezése lényegesen külön-
bözik a többi orsz đgétól; de ha ez a meg-
állapítás nem is födné teljesen a való-
ságot, annyi mindenesetre kategórikusan 
állítható, hogy az európai államok .be-
rendezése bizonyos, szigorúan autochton 
vonást hordoz magán, mely nemcsak 
múltját, de jelenét és jövőjét is determi-
nđlja s ez nem egyéb, mint a legtágabb 
értelemben vett tradicionális öröksége. 

Mivel meghatároztuk a forradalom fo-
galmának tartalmđt, kíséreljük most meg 
a forradalom mai dilemmáinak alapján 
megfogalmazni a „mai forradalmiság" 
lényegét. Előbb azonban mutassuk ki a 
forradalom fogalmát definiáló kritéri-
umok segítségével az európai ideológiák 
forradalmiságának cáfolhatóságát. Tény 
ugyan, hogy az európaiak túlnyomó része 
nemzeti érzéseket melenget magában, de 
nacionalizmusuk ideológiai kifejezése 
csökkenőben van az utóbbi két évtized fo-
lyamán. Nem bocsátkozva a jelenség okai-
nak taglalásába (ez nem célkit űzése íгб-
somnak), megállapíthatjuk, hogy a nacio-
nalizmus célja az ancien régime vissza-
állítása vagy a status quo teljes meg őr-
zése, illetve legjobb esetben annak racio-
nalizálása. A nacionalizmus az utóbbi id ő-
ben a magukat szocialistának deklaráló 
országokban jelentkezik, a hazai vagy a 
nagyorosz etatista osztály elnyomási tö-
rekvésének reakciójaként. VÉGSŐ  KON-
ZEKVENCIAJABAN azonban még egy 
esetben sincs forradalmi (haladó) szerepe, 
mert saját nemzeti énjének ideologizá-
lása folytán az etatista osztály és a pro-
letariátus osztályellentétét a nacionaliz-
mus nívójára csökkenti, nem ismerve fel, 
hogy bár, ha idegen hadseregtől támogat-
va, mégis saját nemzeti etatista osztálya 
a közvetlеn kizsákmányoló. Igaz, Euгбрб -
ban létezik nemzeti leigázás, is de ennek 
is kizárólag osztályjellege van. A leigázó 
nemzet „uralkodó osztálya" éppúgy ki-
zsákmányolja saját proletariátusát is; ezt 
mutatja a spanyol=baszk, orosz—tatár 
példa vagy Csehszlovákia leigázása. El 
kell mégis ismernünk, hogy EGÉSZEN 
SAJÁTOS кđRŰLMÉNYEK ESETÉN a 
nacionalizmus CSAK RÖVID IDEIG le-
het ma forradalmi alapállás Európában. 

A hagyományos és keresztény liberaliz-
mus egyre inkđbb jelentektelenné válik, 
mert ideológiája a kapitalizmus egy már 
konzervatív formájának ésszerűsítése. Rö-
vid pre-revolucionális szerepet csak a gö-
гбl, spanyol, portugál fasiszta rendszerek, 



vagy a szélsőségesen oligárchikus albán 
etatista rendszer megdöntésében játszhat. 
A polgári és keresztény konzervativiz-

mus valamint a fasizmus többi par exel-
lence megnyilvánulási formája nem lehet 
forradalmi (progresszív). Ezt ideológu-
saink is nagyon jól tudják, hiszen krédó-
juk a fönnálló viszonyok meg őrzése vagy 
a régi restaurálása. Persze a fasiszta de-
magógia tagadja ezt, de elismeri egyet-
len olyan tulajdonságát is, mely nekünk 
kritériumul szolgál, egyértelmű  lenne a 
fasizmus sok millió áldozatáriák megcsú-
folásával. 

Három ideglógiai irányzatot*: a szociál-
demokrata, kommunista és a legtágabb 
értelemben vett új baloldalt kell .  még 
megemlítenünk (ez utóbbival sajátos jel-
lege miatt külön írásban foglalkozunk 
majd). A másik két mozgalmat alapvet ő -
en meghatározza ideológiai karakterük 
és ebből eredően a forradalmiság lényegé-
nek ideológiai értelmezése, illetve ennek 
végső  következményeként az ideológiai 
és etikai prakticizmus. lrásomban ezeknek 
az ideológiáknak nem kritikai elemzését 
kívánom nyújtani, hanem mai forradalmi-
ságuk szövegkörnyezetében vizsgálni 
őket. Emellett figyelmünke І  elsősorban 
azon államok berendezésének elemzésére 
irányítjuk, melyekben ezek az ideoló-
giák uralkodnak; meggyőződésünk sze-
rint ugyanis egy egyetemes világrend-
szerré válásra pretendáló politikai doktrí 
fával vagy ideológiával szembeni állás-
foglalás kialakításában kritériumunk 
egyedül a gyakorlat lehet. Mivel olyan 
ideológiákról van szó, melyeknek szerve-
zeti formái, a politikai pártok, legtöbb 
európai országban uralmon lév őek, gya-
korlatukon a kormányzásuk alatt álló or-
szágok berendezését értjük. Marx Tézisek 
Feuerbachról című  munkájának második 
tézisére, valamint a marxista doktrína 
egyik alaptételére, az elmélet és gyakor-
lat egységének elvére hivatkozunk vizs-
gálati módszerünk helyességének igazo-
lásául. És van még egy indítékunk, a ta-
pasztalat, hogy ezek a pártok a hatalo-
mért folyó fegyveres vagy parlamentáris 
harc folyamán igen b őkezűen és nagylel-
kűén ígérgetnek, de a hatalom elnyerése 
után politikai programjuk legforradal-
mibb (legprogresszívebb) pontjait nem 
valósítják meg. Ezt sajnos az európai po-
litika utóbbi két évtizedének történelme 
іnajdnenl teljes egészében bebizonyította. 
Vizsgálati módszerünk ellen azonban há-
rom komoly kifogás emelhet ő : hogy köz-
vetett módon elfogadjuk a nemzetközi 
kommunista mozgalom monocentrizmu-
sának és a szocializmusba vezet ő  út egy-
séges modelljének tézisét; hogy nem lá-
tunk lényeges különbséget a „Prágai új-
jászületés" és a neosztalinizmus között* 
és végül, hogy tagadjuk a svéd szociál-
demokrácia és az általa kijelölt, szocializ-
musba vezető  út autochton jellegét. Mi a 
leghatározottabban tagadjuk a kommu-
nista mozgalom monocentrizmusának té-
telét, és állítjuk, hogy Európában ma a 
kommunista pártoknak két diametrálisan 
ellentétes típusa létezik: etatista típusának 
a keleti blokk országaiban, valamint ezek-
nek kópiái nyugaton (Francia, Osztrák, 
Német stb. KP) és autochton kommunista 
pártok Nyugat-Európában (Olasz, Svéd 
KP). Ekét utóbbi párt, autochton jellege 
miatt, valójában már a tágabb értelem-
ben vett új haloldalhoz tartozik. A „Prá-
gai újjászületés" nem volt több, mint egy 
nyomasztó év tavasza, fegyveres elfojtá-
sa csak alátámasztja, a probléma helyes 
elméleti megközelítését. A szocializmusba 

* Tudatában vagyunk annak, hogy a 
keresztény konzervativizmus és libe-
ralizmus kategóriájával nem merítet-
tük ki a mai európai keresztény gon-
dolkodást, többi megnyilvánulási for-
májának ismertetését ől azonban elte-
kintünk, mivel azok vagy az új bal-
oldalhoz sorolhatók, vagy pedig jelen-
téktelen erđt képviselnek EGYELđRE. 

* Mivel meggyđződésünk, hogy elméleti 
fejtegetéseink csak a múlt-politikai 
prakticizmusra terjednek ki, ebben a 
munkában sehol sem foglalkozunk 
konkrétan Jugoszláviával. 

vezető  svéd út és a Svéd Szociáldemok-
rata Párt valóban autochton és az új 
baloldalhoz tartozik, mert mindaz, ami 
megkülönbözteti a többi szociáldemokrata 
párttól, az az újbaloldali gondolkodás sa-
játos :megnyilvánulása (vonatkozik ez az 
említelt kommunista pártokra is). Ami 
viszont; az etatista kommunista párt nyu-
gati v iltozatait illeti, a hatalomért foly-
tatott harć  folyamán teljesen elszociálde-
mokra tizálódtak, illetve ez történne vélük 
hatalomrajutás esetén. Ellenkező  esetben, 
gyakorlatuk az alábbiak során elemzésre 
kerülő  pártok gyakorlatával lenne azo-
nos. E: inek bekövetkezését ől azonban, te-
kintettel politikai programjuk jellegére, 
egyelőre igazán nem kell tartani. 
Írásunkban szándékosan nem hatarol-

tuk el egymástól a haladó és a forradalmi 
fogalmát. Véleményünk szerint ugyanazon 
entitás szinonimái. Éles elhatárolásuk s 
a haladó és a forradalom ideológiai míto-
szának megteremtése még a II. és III. in-
ternacionálé közötti harcok idejéből szár-
mazik. Az első  a szociáldemokrácia, a má-
sik a kommunista mozgalom alapja. 

A szociáldemokrácia 1914-ben a hadi-
célokat szolgáló hitel megszavazásával be-
fejezte mtlfkáspártj periódusát. A prole-
tariátus elárulásával a polgári pártok so-
rába lépett, s ötvenéves opportunista és 
szélsőségesen prakticista tevékenysége fo-
lyamán az európai kapitalizmus uralkodó 
ideológiájává n őtte ki magát azon hamis 
dilemma elé állítva magát, hogy acél 
fontosabb-e vagy a célhoz vezet ő  eszkö-
zök (Bernstein), a szociáldemokrácia az 
eszköz č kit választotta. A hadikölcsönökre 
szavaz' a kezdett megfeledkezni acélról 
és teljesen elfeledte azt az egy évtizeddel 
ezelőtti pártprogramjának újabb revízió-
jakor, amely azonban választási gy őzel-
met hozott számára a nyugat-európai or-
szágok nagyrészében. Mivel mint ideoló-
gia szerepét a kapitalizmus racionalizá-
lására csökkentette, a szociáldemokrácia 
teljeser elvetette a forradalom lehet ősé-
gét, ne:n csak mint a kapitalizmus túlha-
ladásának módját, hanem úgy is, mint 
az osztálytársadalom megszüntetésének 
módsze °ét és végső  konzekvenciaként, az 
emberišég emancipálódásának lehet ősé-
gét is. Ideológusai vannak olyan bölcsek, 
hogy ne ismerjék be a forradalom elve-
tésének eme második dimenzióját, mert 
deklaratíve még mindig munkáspártnak 
vallja :fagát. Ideológiailag misztifikálták 
a kérdést, evolúcióval vagy forradalommal 
szüntetni meg a kapitalizmust, módszer 
kérdésére egyszerűsítve így le azt. Az 
evolúciб  eredményeként a társadalmi fej-
lődést igyekeznék elfogadtatni velünk a 
technikai fejlődéssel bizonyítva. Számuk-
ra a tec:hnilógiai (ipari) forradalom a pol-
gári társadalom immanense, mely enyhít 
és végül, fokozatosan fejlődve, teljesen ki-
küszöböli a szociális konfliktusokat, a b ő -
ség birodalmává változtatva a polgári 
társadalmat. 'A szociáldemokrácia ideoló-
gusai úgy tartják, hogy a kapitalizmus 
anyagi fejlődése a termelési viszonyok és 
a felép'itmény hirtelen változásainak ki-
küszöbölésével föltétlenül determinálva 
van. 62 ideológiai misztifikáció abban 
rejlik, bogy a szociáldemokrácia, pragma-
tikus o:гokból, a kapitalizmus ésszerűsí-
tését nevezi fejlődésnek. Amit itt a fejl ő-
dés kategóriáján értenünk kellene, való-
jában a kapitalizmus teljes relativizációja  

— ez ugyan haladás bizonyos előző  álla-
pothoz viszonyítva, de ugyanazon min ő -
ség illetve társadalmi-gazdasági formáció 
keretein belül. A fejl ődés tehát nem ra-
cionalizáció, mennyiségi változás, hanem 
a létező  megszüntetése, minőségi változás. 
Vice versa: a polgári társadalom fejl ő-
désének útja egyedül az emberiség huma-
nizálódása lehet s ez egyben e társadalmi 
forma megszűnéséhez vezet. tIgy látszik, 
a forradalmat a fejl ődés misztifikálásával 
sem lehet elkerülni! Az előbb elmondot-
takból világosan látszik, miért tartják a 
szociáldemokraták az ipari forradalmat 
magánvaló dolognak, és nem a termelési 
erők exkluzíven kvalitatív fejlődésének. 
Mit forradalmasít az ipari forradalom? A 
termelési er őket és a termelési viszonyok 
technológiáját. Ennek a tényleg eljsmeré-
se annyi, mint elismerni a termelési vi-
szonyok minőségi változtatásának szüksé-
gességét és ismét csak a kapitalizmus 
megszüntetésének szükségszerűségéhez 
jutunk el. Allításunk legjobb bizonyítéka, 
hogy az atomenergiának az ipar f ő  ener-
giaforrásaként való alkalmazására és a ter-
melési folyamatok teljes automatizálására 
eddig még nem került sór, annak ellené-
re, hogy ez ma már technikailag megold 
ható, ám ez megvalósíthatatlan a fenn-
álló termelési viszonyok keretein beltil. 
Ezeknek az új technológiai megoldások-
nak a bevezetése a kapitalizmus megszű-
nését föltételezi. 

A szociáldemokrata számára a kom-
munista társadalo зΡn utópia aszó pejora-
tív értelmében. Végs ő  célja a b őség társa-
dalmában megvalósuló (a polgárjogokat 
tiszteletben tartó) racionalizátor — ál-
lam. Ha absztraháljuk is azt a tényt, 
hogy a szabad állam contradictio in 
adiecto, tagadnunk kell e cél forradalmi-
ságát, mert a forradalom célja az állam 
megszüntetése, nem pedig glorifikálása. 
Úgy látszik, Marxnak a Gothai prog-
ramról írt kritikája egy évszázad után is 
ismeretlen a szociáldemokraták el ő tt. 

Mi abszolút értelemben tagadtuk a szo-
ciáldemokrácia forradalmiságát a forra-
dalom történelmi dimenzióiban. Teljes 
ideológiai elvakultság lenne nem látni 
benne a haladás egyetlen tényez őjét sem. 
A szociáldemokrácia az anyagilag jól 
szituált proletariátusnak köszönheti ura-
lomrajutását (az éhes proletárhoz köze- 
lebb áll a kommunizmus vagy fasizmus). 
Közvetlenül vagy közvetve a szociálde-
mokrácia érdeme a nyugat-európai pro-
letariátus mai életszínvonalának biztosí-
tása. Ez a társadalmi berendezés jelent ős 
fejlődést jelent a monopolkapitalizmus -

sal  vagy az oligarcho-monopol kapitaliz-
mussal szemben. Ez a fejlődés nemcsak a 
munkásosztály anyagi helyzetének javu-
lásában mutatkozik meg, hanem a társa-
dalom demokratizálódásában és a másik 
tömbhöz való viszony megjavítására irá-
nyuló törekvésben is. 
Korunk egyik nagy tévedése az a meg- 

győződés, hogy a kapitalizmus megdönté-
sére csak szocialista társadalom képes, il-
letve hogy az a társadalom, mely kapita-
lizmus зΡnegdöntésével jött létre par exel-
lence forradalmi. Mivel bennünket a múlt 
most nem érdekel, kritikai elemzés nél-
kül fogadjuk el, hogy a kommunista párt 
uralomra jutása Kelet-Európában a szo-
cialista forradalom gy őzelmét jelentette. 
Ha azonban be tudjuk bizonyítani, hogy 
ezek a társadalmak ma nem szocialisták, 
hanem csak ezután kell azzá válniuk, 
akkor ebből nem csupán az következik, 
hogy nem forradalmiak, hanem az is, 
hogy uralkodó ideológiájuk és annak szer-
vezeti formája — pártjuk sem forradal-
mi. Ez a probléma többféle szempontböl 
is megközelíthet ő, a miénk a következ ő : 
egy társadalom akkor, egyedül csak ak-
kor szocialista, ha uralkodó osztálya a 
munkásosztály. Ha nem ez a helyzet, ak-
kor NEM SZOCIALISTA típusú társada-
lomról van szó. UralkodÓ osztály alatt azt 
az osztályt értjük, amely a termelési esz-
közöket és az erőszak apparátusának (ál-
lam) monopolét birtokolja. Az említett 
országokban a termel őeszközök az állam 
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tulajdonában vannak, a személyi és je-
lentéktelenül kicsi magántulajdon mellett 
kizárólag csak állami tulajdon létezik. 
A probléma csak komplikálódik, ha föl-
tesszük a kérdést: ki a termel ő  eszközök 
tulajdonjogának hordozója a proletár ál-
lamban? Ez vagy a proletariátus, vagy az 
államapparátus lehet. A kelet-európai 
proletariátusnak törvény által biztosított 
joga van a munkára, a munkahely megvá-
lasztásának jogát azonban teljesen (Szov-
jetunió) vagy részben megvonták t őle. 
Nincs joga elidegeníteni (vagy birtokba 
venni} a termel ő  eszközöket, munkájának 
eredménye viszont teljesen el van idege-
nítve tőle. Egyáltalán nem rendelkezhet 
munkája többletével, ezért az a munkás-
osztály, parasztság, intelligencia (a leg-
tágabb értelemben vett proletariátus) 
kizsákmányolásának eredményeként je-
lentkezik. A közösség nem választhatja 
meg, hogy mit termeljen, s őt a rákénysze-
rített termék min őségének és mennyiségé-
nek meghatározásába se szólhat bele. A 

• munka föltételei és bérezése is rákény-
szerítettek, még a munkaer ő  szabad áruba 
bocsátásának lehetőségei sincsenek meg-
adva. Szemmel látható tehát, hogy a pro-
letariátus nem birtokolja a termel ő  esz-
közöket és nem rendelkezik önállóan sa-
ját munkájának eredményével, ha egy-
általán rendelkezik vele. Ha az államtu-
lajdon birtokosa nem a proletariátus, ak-
kor egyedül az államapparátus lehet az. 
Másszóval: az állami tulajdon az állam-
apparátus közös tulajdona, mert az mind-
azzal rendelkezik, amivel a proletariátus 
hierarchiájában elfoglalt helyét ől függ. 
A bírált ideológia ezt tagadja, de annyit 
beismer, hogy az államtulajdon még csak 
közvetve sem társadalmi. Vajon kinek a 
tulajdona hát? A jogfosztott polgári osz-
tályé. Abban az esetben viszont nem jog-
fosztott, hanem uralkodó és kapitalista, 
iiempedig szocialistia társadalomról kel-
lene beszélní s ez igazolná a mi tézisün-
ket. Az általunk bírált ideológia képvi-
selői persze cáfolják ezt azon tézissel 
együtt, mely szerint az állami tulajdon 
közvetetten egy társadalmi csoport tulaj-
dona. Az következik tehát, hogy a tulaj-
don SENKI TULAJDONA?! 

Egy társadalomban az az uralkodó osz-
tály, amelyik a termelési eszközöket bir-
tokolja. Ezt nem tagadják az általunk 
bírált ideológia teoretikusai sem. Mivel 
a proletariátus nem birtokosa a termel ő-
eszközöknek, uralkodó osztály sem lehet. 
A magukat szocialistáknak deklaráló or-
szágok uraikodó osztálya az államappará-
tus, mely a gazdasági és politikai monopó-
lium birtoklása következtében egy önálló 
etatista osztályf ő  fejlődött ki. 

Ezzel a megállapítással szemben eset-
leg az a kifogás emelhető, hogy az állam-
apparátus a proletariátus szabadon vá-
lasztott képvisel ő iből áll. A következő  bi-
zonyíték fölöslegessé teszi, hogy sok id őt 
vesztegessünk ennek az ellenvetésnek cá-
folatára. Az etatizmus ideológusai is ta-
gadják annak lehetőségét, hogy a proleta-
riátus kizsákmányolja önmagát, viszont 
az említett országokban „valaki" mégis 
kízsákmányolja a proletariátust. Ez a 
„valaki", amint már bebizonyítottuk, az 
uralkodó etatista osztály (államappará-
tus). 

Bebizonyítottuk tehát, hogy a magukat 
szocialistának deklaráló országokban a 
proletariátus NEM URALKODD OSZ-
TALY és vice versa NEM SZOCIALISTA 
ORSZAGOK. Amint az említett országok 
uralkodó osztályainak ideológusai forra-
dalminak hirdetnek, nem több, a forra-
dalom ideológiai misztifikációjánál. 

Elfogult antikommunistáknak kellene 
lennünk ahhoz, hogy ezeknek az orszá-
goknak, illetve uralkodó osztályaiknak és 
ideológiájuknak minden forradalmiságát 
kétségbe vonjuk. Am ha az abszolút ér-
telemben vett forradalmiságot keressük 
— e fogalom jelentésének történelmi di-
menzióiban — a magukat forradalminak 
deklaráló országokban sajnos nem fogjuk 
megtalálni. 

SZÉKELY László 

Ez a tanulmány a forradalmiság és a 
napi politika viszonyát tárgyalja. Társa-
dalomtörténeti szempontból egyrészt id ő-
szerűség.e miatt, másrészt, mert a forra- 
ralmiság és a napi politika kapcsolata 
sok új erkölcsi etikai dilemmát vet fel, 
ezt a viszonyt csak egy társadalmi rend-
szerben, a szocializmusban vizsgálom rész-
letesen. 

Mi a forradalmiság? A társadalmi fej-
lődés szemszögéb ől könnyebb objektíven 
meghatározni; forradalmi minden tevé-
kenység, amely a. társadalom jelenlegi 
hiányosságaira, kiküszöbölésére, új társa-
dalmi értékek létrehozására és a terme-
lőeszközök fejlettségi fokához mérten a 
lehető  leggyorsabb társadalmi fejl ődés 
megvalósítására irányul. 

Szubjektíven, az egyén szemszögéb ől 
már nehezebb meghatározni a forradal-
miságot. Milyen az a magatartás, amely-
nek alapján valaki forradalmárrá válik? 
Vajon elég-e,hogy az egyén tudatában le-
gyen, a társadalom jelenlegi hiányossá-
gainak, vagy pedig szükség van arra is, 
hogy teljes egészében lássa a kiutat, azo-
kat az új értékeket, amelyekért harcol-
nia kell. Másszóval, forradalmi magatar-
tás-e az, ha valaki nemcsak látja annak 
a társadalmi rendszernek a hibáit, amely- 

ben él, hanem harcol is azok ellen, holott 
nem látja tisztán az új értékeket, ame-
lyek helyettesíthetnék a lerombolt aka-
dályokat. Vagy milyen a forradalmi ma-
gatartás a szocializmus építésének körül-
ményei között, amikor már nem az elavult 
társadalmi rendszer lerombolásáról, ha-
nem az új megteremtésér ől, a győzelmes 
eszmék anyagba öntésér ől, életre keltésé-
ről van szó? 

Ezek olyan kérdések, amelyekre nem 
lehet a történelmi pillanat figyelembevé-
tele nélkül egyöntetű  feleletet adni. 

Elmondhatjuk tehát, hogy a forradal-
miság tartalma a történelem folyamán 
nem változott, hisz a forradalmiság min-
dig a társadalmi haladást gátló folyama-
tok elleni és a társadalom lehet ő  leggyor-
sabb fejlődéséért folyó harcot jelentette. 
Ezzel szemben a forradalmiság megjele-
nési formája, az egyén forradalmi ma-
gatartása a történelmi körülményekt ől 
függően különbözőképpen nyilatkozott 
meg. 

A forradalmi magatartás különböz ő  for-
mái mindig ugyanazt a tartalmat takar-
ják. Ezen az alapon lehet kiválasztani a 
különböző  társadalmi magatartások közül 
az adott történelmi pillanatban forradal-
mi magatartást. 

A forradalmi magatartás tehát az 
egyénnek az a tevékenysége, amely az 
adott történelmi pillanatban a társadalmi 
fejlődés akadályai ellen harcol és a le-
hető  leggyorsabb haladás megvalósítására 
irányul. A továbbiakban megkísérlem fel-
vázolni a forradalmi magatartás különbö-
ző  formáit és elemezni a forradalmi ma-
gatartás mibenlétét a szocialista társadal-
mi rendszerben. 

A történelem folyamán a forradalmi 
magatartásnak két alapvet ő  formája ala-
kult ki; az öntudatlan és a tudatos. Mind-
addig, amíg a társadalomtudományi gon-
dolat nem fedte fel a társadalmi fejl ődés 
törvényszerűségeit, az egyén forradalmi 
magatartása abban nyilvánult meg — mi-
vel objektíven az elnyomott osztályhoz 
tartozott —, hogy lázadt a meglev ő  társa-
dalmi rend ellen. Ennek a forradalmi ma 
gatartásnak az eredménye végs ő  fokon a 
termelőerők és a termel ő  viszonyok fej-
lettségétől függött. 

Ha a termelőerők még nem voltak 
olyan fejlettségi fokon, hogy szükségessé 
vált volna a társadalmi átalakulás (pél-
dák erre a rabszolgalázadások az ókorban 
és a parasztlázadások a középkorban), 
akkor az egyén forradalmi aktivitása 
csak a meglevő  társadalmi rend hiányos- 
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ságai ellen irányult. Ebben a helyzetben 
a forradalmár csak a társadalmi helyze-
téből adódó igazságtalanságokat látta, és 
ezek ellen szállt harcba. A kiutat, az új 
társadalmi rendet nem látta, nem is lát-
hatta, mert a termel őerők fejlettsége ob-
jektíven még nem tette lehet ővé a for-
radalmi átalakulást. A parasztlázadó ma-
gatartása, függetlenül a pillanatnyi bal-
sikertől, mégiscsak forradalmi volt, mert 
a társadalmi rend hiányosságai ellen irá-
nyult, és ezzel a tevékenységgel közvetlen 
új társadalmi rendet követelt. 

Ha a termelőerők fejlettsége lehetővé 
tette az új társadalmi rend kialakulását, 
akkor a még mindig öntudatlan forradal-
mi magatartás, amely els ősorban a letűnő  
társadalmi rend visszásságaival szembe-
szállt, ezzel egyid őben új társadalmi rend 
kialakulását segítette el ő . Ez volt a hely-
zet a polgári forradalmakban. Az egyén 
forradalmi magatartása ezekben öntudat-
lan volt, annak ellenére, hogy a polgári 
forradalmak ideológiája részletes elém-
zéseket adott a forradalom eseményeir ől, 
céljairól. A részletes elemzések ellenére 
sem tette ez az ideológia tudatossá az 
események részvevőinek forradalmi ma-
gatartását, mert nem tárta fel a társada-
lom fejlődésének törvényszer űségeit, az 
osztályharcot, a termel őerők fejlettségé-
nek jelent őségét. Ez az ideológia meg-
maradt a jelenségek leírásánál, az új tár-
sadalmi rend alapelveinek megfogalma-
zásánál. Ez tehát deszkriptív ideológia 
volt, amely megmaradt a társadalmi je-
lenségek, tendenciák vázolásánál. Nem 
vizsgálta azok okozati összefüggéseit, nem 
mutatta ki az egymást váltó társadalmi 
rendek közötti kontinuitás lényegét. 

Az egyén forradalmi magatartása leg-
inkább tömeges tevékenységen keresztül 
nyilvánult meg a történelem folyamán. A 
tömeges tevékenység alapja a szocialista 
eszmék megjelenéséig kizárólag a rész-
vevők azonos társadalmi helyzete volt. 
Itt csak öntudatlan forradalmi magatar-
tásról beszélhetünk. 

A szervezett munkásmozgalom megjele-
nésével a tömeges tevékenység alapja 
már nem kizárólag az azonos társadalmi 
helyzet, az elnyomottság érzete volt, ha-
nem a közös cél, az osztálynélküli társa-
dalom víziója. A forradalmi magatartás 
itt már tudatos, célratör ő . 

A történelem folyamán a forradalmi 
magatartásnak nemcsak a formája, ha-
nem a célhoz vezet ő  útjai is változtak. 
A célt, az ember felszabadulását a forra-
dalmár egészen a szocializmus megjelené-
séig a reakciós forradalmi rendszer elle-
ni harccal, végső  fokon a rendszer lerom-
bolásával szolgálta legjobban. A szocia-
lista forradalom gy őzelme után pedig 
a rendszer fejlesztésével, a szocialista 
eszmék valóraváltásával, tehát az építés-
sel szolgálja. 

A továbbiakban a forradalmár hely-
zetét vizsgálom a szocializmusért folyta-
tott harc egyes szakaszaiban. 

A szocialista eszmék megjelenése óriási 
változásokat hozott a munkásosztály 
harcában. Az egyén forradalmi magatar-
tásé tudatos lett; most is küzd a fennálló 
társadalmi rend visszásságai ellen, de már 
tudja mit akar a lerombolt rendszer he-
lyébe; a szocializmust víziója tudatossá 
teszi a romboló forradalmárban a rom-
bolás értelmét és célját. 

Ami a forradalmárok. számát illeti, itt 
is nagy változás következett be. Az ön-
tudatlan forradalmi akciók is többé-ke-
vésbé tömegesek voltak, de az a világos, 
az egész munkásosztály számára elfogad-
ható cél, az egyenjogú dolgozók szabad 
társadalma akkora tömegeket kapcsolt be 
a tudatos osztályharcba, amekkorára ad-
dig egy forradalmi megmozdulás sem szá-
míthatott. 

A munkásmozgalomnak ebben a kez-
deti szakaszában, amikor még nem léte-
zett egyetlen szocialista állam sem, ami- 

kor az osztálynélküli társadalom csak 
megvе lósítandó cél volt — egyenes volt 
és jól látható a hozzá vezet ő  út. Az egyén 
forradalmi magatartása ebben az id ő-
szakbs.n gyakorlatilag még mindig a meg-
lévő  társadalmi rend megdöntésére, le-
rombolására irányult, elméletben is csak 
kevesE a foglalkoztak a leend ő  szocialista 
társadalom építésének problémáival. Eb-
ben  a  időszakban alakult ki a munkás-
osztály forradalmi szervezete, a kommu-
nista párt, amely megjelölte az utat a 
végcél, az osztály nélküli társadalom 
felé. Ez az út határozta meg a párt föl-
építésеt, a forradalmárnak a párthoz való 
viszonyát. 

Terгnészetes, hogy az elnyomó osztály 
tűzzel- vassal küzdött a kommunista párt 
tevékenysége ellen. Ilyen körülmények 
között arra volt szükség, hogy a tagság 
lehetőleg vita nélkül és minél egységeseb-
ben, fegyelmezettebben sorakozzon fel a 
vezető ség mögött. A vitára szükség sem 
volt, s zonban lehetőség is kevés. A konk-
rét akció megszervezését a vezet őség kü-
lönőse b konzultációk nélkül elvégezhet-
te, annál is inkább, mert sokkal jobban 
ismerte a politikai körülményeket, mint a 
tagság nagy része. Sokszor az is gátolta 
a széles körű  vita kibontakozását, hogy 
a pár; illegalitásban dolgozott és a ta-
nácskozások részvevőit a letartóztatás 
közvetlen veszélye fenyegette. 

Az egyén forradalmi aktivitása tehát 
tudatosan — az osztálynélküli társadalom 
megvalósítása céljából — a meglev ő  tár-
sadalmi beréndezés megdöntésére irá-
nyult. Ez a folyamat az egyént ől hatal-
mas fegyelmet követelt meg és a direk-
tívák vita nélküli végrehajtását. Ez volt 
a helyzet a szocialista társadalomért foly-
tatott harc els ő  szakaszában. 

A szocialista forradalom alatt az egyén 
magatartása megtartotta a forradalom 
előtti szakasz minden jellegzetességét. 
Változás ebben az időszakban csak a fe-
gyelemmel kapcsolatban jelentkezett. Az 
életha:.álharc, amelyet a munkásosztály 
vívott a legtöbb esetben nemcsak a hazai 
elnyomó osztály, hanem a megszálló ha-
talom elen is szinte gépi fegyelmet kí-
vánt. Másrészt, mivel forradalmárnak 
lenni életveszélyes volt, ebben az id ő-
szakbe a nagy szerep jutott a személyes 
bátorságnak. A forradalomban kínzások 
elviselése által kellett hitet tenni a szo-
cializmus eszméi mellett. Az egyén szá-
mára két magatartás volt lehetséges. 
Vagy kitartott — függetlenül a fizikai 
kínoktól — a szocializmus eszméje mel-
lett, és ezzel igazolta forradalmár voltát, 
vagy nem tartott ki az eszmék mellett és 
akkor árulóvá, ellenséggé vált. A szocia-
lista forradalomban az egyén számára 
nem léteznek dilemmák. 

A szocialista forradalomban a fegyelem 
szinte nagyobb már nem lehetett és a 
forradalmi magatartáshoz szervesen kap-
csolódott — olyannyira, hogy már korre-
latív i ogalommá vált — a személyes bá-
torság, 

Az osztálynélküli társadalomért folyó 
harc l armadik szakasza a szocialista for-
radalo a győzelmével kezdődik. Mi jellem-
zi ebien az id őszakban az egyén forra-
dalmi magatartását? Els ősorban a fenti 
értelemben vett tudatosság, másodsorban 
az, hogy a kialakult társadalmi rend épí-
tésére irányul. 

A jElenlegi szocialista társadalmakban a 
munkásmozgalom végcélja, az ember fel-
szabadulása még nem valósult meg, de 
ehhez már nincs többé szükség társadal-
mi rend megdöntésére. Ellenkez őleg, a 
végcél elérni az ember felszabadítását —
a meglévő  alapokon tovább fejlesztett 
társadalmi rendszerben. A szocialista for-
radalom előtt tehát a végcél az ember 
felszatadulása megvalósításának útja, a 
meglé' ő  társadalmi rend lerombolása, a 
forradalom után a szocialista társadalmi 
rend Építésén keresztül vezet. 

Az elavult társadalmi rendszer lerom-
bolására irányuló forradalmi tevékenység 
egysík :l a rombolás módszereit illet ően. 

Eszmeileg úgyszólván nem is merül fel 
probléma. Más a helyzet a szocialista 
társadalmi rend kiépítésére irányuló for-
radalmi tevékenységnél. A szocialista or-
szágok gyakorlata azt mutatja, hogy a 
szocializmus építése nem egysíkú tevé-
kenység. Az építés módszereit illet ően sú-
lyos nézeteltérések támadtak már a múlt-
ban is, és támadhatnak a jöv őben is, a 
szocializmust épít ő  országok között. Ezen-
kívül, magukban a szocialista országok-
ban is megoszlanak a vélemények a kü-
lönböző  gazdaságfejlesztési intézkedések 
foganatosításával kapcsolatban. Ezekre az 
ellentétekre jellemz ő, hogy a döntés pil-
lanatában sokszor nem lehet teljes biz-
tonsággal megállapítani, melyik módszer-
rel lehet elérni a leggyorsabb fejl ődést. A 
harc új körülményei között megváltozik 
a forradalmár helyzete is. A szocialista 
forradalom előtt a forradalmár számára 
nem volt dilemma. Ha harcolni akart a 
szocialista ideálok megvalósításáért, ak-
kor nem válogathatott a módszerek kö-
zött, rombolnia kellett a meglév ő  társa-
dalmi rendet. A forradalom gy őzelme 
után választani kell az építés különböz ő  
módszerei között. A választás szükséges-
sége minőségileg új tartalmat ad az egyén 
forradalmi magatartásának. 

A politikai és gazdasági gyakorlatban 
sokszor megtörténik, hogy választani kell 
két vagy több megoldás között. Ezenkí-
vül megtörténhet, hogy a társadalmilag 
haladóbb megoldás nem válhat valóra, 
mert szavazáskor kisebbségben maradt. 
Vajon mi a feladata annak, aki tudja, 
hogy a többség rosszul döntött? (Itt nem 
veszem figyelembe azokat az eseteket, 
amikor valaki csak egyéni érdekeinek 
védelmében szorgalmazza a rossz megol-
dást. Ez a magatartás etikai szempontból 
nem nevezhető  forradalminak, mert nem 
veszi figyelembe a közösség érdekeit. 

Hogyan nyilvánul meg a forradalmi 
magatartás az ilyen esetekben? A szo-
cialista társadalmi rend építésére irá-
nyuló forradalmi tevékenységnek a vak 
fegyelem többé nem lényeges jellem-
vonása. A fegyelem másodlagossá válik és 
csak akkor juthat teremt ő  módon kife-
jezésre, ha tudatosan és önkéntesen vá-
lasztott megoldás megvalósítását segíti 
elő. Ahhoz, hogy valaki a szocializmus 
építésének különböz ő  módszerei között 
tudatosan és önkéntesen választhasson és 
a választása mellett nyíltan kiálljon, egy 
dologra van szükség: megfelel ő  és ele-
gendő  tudásra. Éppen ezért, az egyén for-
radalmi magatartása szempontjából óriási 
jelentőséget kap az eszmei-politikai kép-
zettség. A megfelel ő  eszmei-politikai kép-
zettség nemcsak azt teszi lehet ővé, hogy 
a több lehetőség közül az egyén kivá-
lassza a helyes megoldást, hanem azt is, 
hogy ez a tudás etikai szempontból alapul 
szolgáljon a többséggel való esetleges 
szembeszegülésre. 

A szocialista országok tapasztalatai azt 
mutatják, hogy sok esetben az egyénnek 
volt igaza nemcsak egy-egy pártszerve-
zettel, hanem az egész párttal szemben is. 
Ezt a legjobban bizonyítják a sztálini 
esisztkák és a kés őbbi rehabilitációk. 

Azt, hogy az egyén forradalmi magatar-
tása sokszor el ősegíti a haladást, annak 
ellenére, hogy eltér az általánosan elfo-
gadott véleményt ől — Lenin példája bi-
zonyítja legjobban, aki megindította és 
győzelemre vitte a szocialista forradalmat, 
annak ellenére, hogy Marx elemzései sze-
rint a forradalmi átalakulásnak el őször 
a fejlett nyugati t őkés államokban kellett 
volna létrejönnie. 

A forradalmi magatartás tartalmának 
a fent vázolt változása oda vezet, hogy a 
szervezetben ható forradalmár helyett 
megszбletik az egyéni aktivítású forra-
dalmár típus. 
A szervezeten keresztül ható forradal-

már legfőbb ismérve a fegyelmezettség. 
Az egyéni aktivitású forradalmár szaba-
dabb ember, aki tájékozottsága, tudása 
alapján dönt, és tiszta lelkiismerettel vár-
ja döntéseinek következményeit. 



t©th ferenc 

яп  

Az Új symposion utóbbi számainak 
hátlapján tanítványaimnak is szemébe 
tűnhetett a nagybetűs kérdés: Mit jelent 
ma forradalminak lenni? Hiszem, hogy 
mindannyian elgondolkoztak ezen, és 
igyekeztek választ találni rá, hisz közép-
iskolások: gimnazisták. De vajon azonos-e 
ez az értelmiségi vagy értelmiséginek szá-
mító fiatal azzal, akit ől nemcsak az ér-
deklődést várjuk az ilyen kérdések iránt, 
hanem az állásfoglalást is társadalmi éle-
tünk, szocialista fejlődésünk sorsdöntő  
pillanataiban? Ez a kérdés azért indo-
kolt, mert nem merem egyértelm űen azt 
állítani, hogy pedagógiai tevékenységünk 
megfelel az emberi méltóság emelte kri-
tériumoknak; a nevelés jelent őségét és 
hatását pedig nyilván senki sem vonja 
kétségbe. Nevelhet ő, befolyásolható, irá-
nyítható fiatalok egyéniséggé fejl ődésé-
ben, világszemléletében — ha nem akar-
juk is ott munkálnak vagy ott lapul-
nak a mi szavaink is, felel ősségükben 
vagy felelőtlenségükben a mi felelősség-
felfogósunk, kiállásukban vagy konfor-
mizmusukban a mi etikai magatartá-
sunk. Az a tizennyolc éves, aki tanára 
ódai szárnyalású el őadásait hallgatja a 
kommunista optimizmúsáról, még negy-
ven évesen is azt fogja szajkózni, hogy a 
kommunista csak optimista lehet, derült, 
bizakódó életszemléletű, — s mint a dol-
gok jó kimenetelében hiv ő, sohasem szá-
mol a bekövetkezhet ő  rosszal: vak. A va-
kon hivők tevékenységéből hiányzik a 
mérlegelés, a változások elfogulatlan fi-
gyelése, az alkotó munka... Az absztra-
hált ember lényegét ő l megfosztottan az 
órtodoxok közé sodródnak, életükkel az 
egyéniség hajótörését példázzák oly anó-
don, hogy normákból és frázisokból szer-
kesztett pilléreken álomba ringatják a 
társadalmat. Az álom pedig megállítja, 
bilincsbe veri a társadalmat és elfeled-
teti vele, hogy változás is van a világon. 
Társadalmunkban, ahol „a szocializmus 
ügye egy már fennálló rend bels ő  etiká-
jának kérdése", nemcsak álláspontok új-
radefiniálása szükséges, hanem a szavak 
újraértelmezése és újraértékelése is. Ha 
valaki úgy állítja egymással szembe az 
optimizmust és a pesszimizmust, mint a 
jót és a rosszat, nem véletlen, hogy 
Marxot is, akárcsak önmagát, optimistá-
nak tartja. El kell hitetnünk vele (a szó-
tárak ellenére), hogy az utóbbi nem a 
hitetlen jelentését tartalmazza, ennél sok-
kal inkább magába foglalja az állandó 
kételkedésen alapuló kritikai magatartás 
fogalmát, egy olyan életszemléletét, ami-
lyen nélkül a marxi életmű  egyáltalán 
nem születhetett volna meg. 

Olyan egyéniségeket kell nevelnünk, 
akik a befogadáson, az elsajátításon és a 
reprodukáláson kívül kérdésfeltevésre is 
képesek. Az alkotó, a teremt ő  munka 
egyik formája a kérdezés. A kérdezés 
elégedetlenség, tett. Ahhoz, hogy társa-
dalmunk ne ragadjon bele a tegnapi va-
lóságnak még megfelel ő, de a ma már 
sablonná iszaposodó formák világába —
kérdező , kételkedni tudó, önmagukkal és 
másokkal elégedetlen individuumok kel-
lenek. 

Nem szeretném, ha elhinnék nekem, 
hogy a pedagógusok mindannyian ennek 
a totális embernek, embereszménynek a 
megvalósításán fáradoznak. Fest őbarátom 
„esete" úgyis csorbát ejtene jóindulatú 
közeledésükön, szembeállítaná őket egy, 
az embert géppé, szenvedélytelen auto-
matává alacsonyító tendenciával. Zenét 
és képzőművészetet tanított az iskolában. 
Lelkiismeretes és jó tanár volt. Munkáját 
a hivatás, az alkotó munka szintjére 
emelte. Igy megmenekült a már áldo-
zatul esett társak sorsa el ől: nem vált 
eszközzé. Csoda-e hát, ha kinézték ma-
guk közül? A dologgá korcsosultak a Va-
lakit? A nonkonformistát? Tanév végén 
a zenéből és képzőművészetből adott ne-
gatív osztályzatokat kijavították. Mit te-
hetett a többséggel szemben? Mit tehet a 
tanár, ha zenét és képz őművészetet tanít, 
olyan tantárgyakat, amelyekhez — mint 
az az osztályzatok kijavítását megindok- 

ló magyarázatból kitűnt — „különleges 
adottság, tehetség" szükséges? s mit tesz-
nek a tanulók? Hogyan néznek ők arra 
a tantárgyra, amelyb ől — tapasztalatból 
tudják — tanulás nélkül is megkapják az 
átmenő  osztályzatot? s nem fogalmazó-
dik-e meg bennük a mégállapítás: A mi 
világunkban nincs szükség zenei és kёр-
zбгйvёszеtі  ismeretekre, még kevésbé 
esztétikai fogékonyságra? 
A bűnösök tehát jobbára köztünk, ne-

velők között vannak. Egy olyan el őítélet 
cinkosai ők, akik a szabályok nevében 
és védelmében elutasítják a művészetet, 
mert — mint mondják — „így is magya-
rázható meg úgy is". Kár, hogy nem is-
merik fel: az ember éppen alapvet ő  tu-
lajdonságai, az elégedetlenség, a vágya-
kozás, a százlábú szabályokkal folytatott 
harc révén tökéletesedik, alkot, valósítja 
meg százszorosan is önmagát. A nagyobb 
baj azonban az, hogy véleményüket a 
tanulókkal is közlik. A ;második osztály 
előtt álló tizenhat évesek, akik még nem 
határozták el, hogy társadalomtudomá-
nyi vagy természettudományi tagozatra 
iratkozzanak-e érdekl ődéssel hallgatják 
szavaikat: „A mának olyan emberekre 
van szüksége ..... Mindig akad közöttük 
kettő-három, akit hányinger fog el a 
megalázó szavak hallatára, akik nem a 
ma hívó szavára hallgatnak, hanem ön-
magukra. Nem rohannak az elégedett 
mosolyúakkal a követelmények kiszolgá-
lására, hanem azt nézik meg legel őször, 
mi az, amire leginkább képesek, amiben 
alkotói eredetiségük, fantáziájuk legjob-
ban kiteljesedhet. Őket nem féltem. A 
többiekért, a többi huszonkilencért aggó-
dom. Elindultak arra, amerre „a kor hív-
ja őket", de még csak ezután tanulnak 
Rousseau-ról, a fausti emberr ől, Németh 
Lászlóról, sinkó Ervinr ől... Az átlagos 
magatartás lesz-e sajátjuk, vagy sámso-
nok módján: erkölcsi alapelveikhez híven 
— önmaguk árán is — félredób јбk a tak-
tikai •megfontolásokat? Elég bátrak lesz-
nek-e, hogy megkíséreljék a mindeddig 
lehetetlennek bizonyulót, merik-e vállal-
ni az Adyk, a József Attilák, a Lukács 
Györgyök, a Németh Lászlók, vagy a 

Bosnyak Istvánok magatartásával járó 
kockázatot, vagy szánalmas félénkségük-
ben még ma is azt kesergik majd, hogy 
József Attila öngyilkos lett? Az alkalmaz-
kodás, a donquijotteria vagy az igazság-
talanság ellen vállalt tudatos munkálko-
dás, folyamatos, kitartó küzdelem emel-
kedik-e bennük követend ő  példává? 

Ha nevelésünk kétszín űségében vagy 
sokszínűségében keresem a választ, majd-
csaknem szkeptikus lehetek, hisz még 
negyedikeseink közt is vannak olyanok, 
akik nem tudják megkülönböztetni a 16-
nyegest a kevésbé lényegest ől. Minek 
alapján remélhetném hát, hogy tanulóink 
csakis a helyeset fogadják el? Ám ha a 
jugoszláv egyetemi hallgatók akcióira 
gondolok, szociális tartalommal telített 
tiltakozásaikra és követeléseikre, elkese-
redésem cáfolatát olvasom ki a tettekb ől. 
A társadalmi lét intenzív fejl ődése nem-
csak az újra, a szokatlanra törekv őket 
tartja ellenállásban a régivel, a megköve-
sedővel szemben, hanem a látszólag 
passzívakat is magával ragadja. 
Az utóbbi id őben — egyetemistáink 

után — egyre többen „felismerik" a mun-
kanélküliséget, a munkások önkényes el-
bocsátását, a szociális egyenl őtlenséget, 
a megvesztegethet őséget, a konformiz-
must, azokat a társadalmi problémákat, 
amelyeket az egyetemisták neveztek meg 
és bíráltak —lázadással. Ezekből az utó-
lagos felismerésekb ől azonban éppen az 
hiányzik, ami a kritikát méltóvá teszi a 
nevére: a tiltakozás. Csak az erkölcsös 
kritikát, az önkritikát is magába foglalót 
méltányolhatjuk. 

Ha tanítványaink magukévá teszik sin-
kó Ervin fent idézett gondolatát, s bels ő  
parancsra, „az emberi méltóság dicsére-
tére" alkotnak, hiánytalan részeseivé vál-
nak az embert eltárgyiasító bürokrácia 
és elszemélytelenít ő  konformizmus elleni 
harcnak. Csak alkotó munkával, az em-
berhez egyedül méltó munkával rázhatjuk 
fel a magukba roskadtakat, a közömbö-
seket, az alvót tettet őket, a szabványok 
rabjait, az ön-Prokrusztészokat, s nyer-
hetjük meg őket a forradalomnak. Az 
Életnek. 



elkészülni 

elkészülni 

napirenden 
tisztázandó alapfogalmak 

vigli azz 
vigyázz 

a rajtjel kétszer is 
háromszor is elhangzik 
a pálya homokján 
úgy nyilall át a hang 
mint a Saturnus kalapjára 
tűzdelt holdakon a zümmög ő  meteorok 

nonf 
nonkor 
nonkonforminizmus 

de Iám 
még harmadszorra sem tudja 
kimondani 

azt állítja a kutyám 
látta gyakorolni azon a sípályán 
amelyrő l mind csak igazgatók 

csúsznak szét 

néhányan együtt ugatunk bundással 
de fogsorunk villogása 
csak továb cserzi a falat 
s a bő rt az arcokon 

már majdnem befejeztük a festményt 
fehér ördög ugrált a falon 
fehér ördög lobogó nyelvekkel 
fehér 	 emberek 
fehér 	 ördöge 

a helyi iroda főnöke 
úgy elborzadt amikor belépett 
hogy cerkófmajmok 
ugráltak be a száján 
s szétszaggatták az idegeit 

tótit 
Ferenc 
versei 
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ortodox és fehér ördög 

éppen beköszöntött hozzánk a szeptember 
festő  barátommal oly jókat 
derültünk a nevén 
mint baudelaire matrózai 
a rabul ejtett pipás albatroszon 

ádm  ádm  
te első  ember az évben 
ki űzettél a paradicsomból 
s most nálunk kopogtatsz 
gyere csak ádm  
gyere 

azzal odaszóltam a barátomhoz 
hozzál abból az almából 

s ő  egy könyvet szakított le nekem a polcról 

akkoriban érhetett véget a gy ű lés 
felhallatszott az emberek beszélgetése 

rendszertelenül látogatta az üléseket 
vilma néni túl hevesen szajkózo t 
krákogott 
úgy szorongatta torkát az öntudat 

a benzinkút elő tt fiatalok csoportosulta k 
figyelmeztették őket ne dohányozzanak 
mégis tovább énekeltek 

... eltaposni nem dics őség 
lehullóban kell elkapni a sárga levelet .. . 
a mellettem ül őnek 
leütötték a szemüvegét 
de nem megy orvoshoz 

nagysokáca megérkezik apám 
a vödörrel 

ezüstnitrát+konyhasó 
ezüstnitrát+konyhasó 

alulra öntöm az igazgatót 
fölé az összetört szem ű t 

kezdődjék hát 
a cserebomlás 

a bomlassss 
az  omlassss 

a sssssssssss 

értekezlet 
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biacsi antal 
A címet adó kifejezésnek olyan tartal-

ma van, amelyet — bár első  hangzásra 
nagyon is világosan érzékelünk és a kü-
lönböző  lexikográfiai meghatározások 
alapján hinni véljük jelentését — ebben 
a törekvésünkben határozottan a konkrét 
gyakorlat ontológiai és axiológiai síkjában 
kellene vizsgálni. Hogy ilyen vonatkozású 
tématárgyalásunk szükségképpen csak li-
liputi keretekben válthatja valóra a szán-
dékot, ennek oka az, hogy a „rögtönzött 
jegyzet" még csak látszólag sem adhat 
többet a kezdeményezés kísérleténél. 

Induljunk ki abból, hogy a forradalmi-
ság vagy forradaminak lenni kifejezés-
nek egyenlőre nem tulajdonítunk egyéb 
szemantikai jelentést azokon a köznapi 
beszélgetésekben, publicisztikai írásokban 
ismeretterjeszt ő  Еlőadásokban elhangzó je-
lentéseken túl, amelyeket az el őadás, írás 
vagy beszéd tárgyához kötött tartalmak 
a beszédben résztvev őknél, az írást olva-
sóknál vagy az előadást hallgatóknál per-
ceptíven ébresztenek. 

Igy például a forradalmiságot illetően 
sok fajta forradalmiságról szólhatunk. 
Klasszifikálhatjuk a forradalmiságot az 
emberi tevékenység területei, társadalmi 
jellege vagy éppen lefolyásának milyen-
sége szerint. Ilyen kritériumok alapján 
tudunk megkülönböztetni gazdasági, tech-
nikai, művészeti, kulturális, jobbágyi, pol-
gári, burzsoá, proletár, szocialista, nyílt, 
permanens, csendes, véres stb. forradal-
miságot... vagy ahogy már a lexikográ-
fiai értelmezések hangzanak: „Olyan te-
vékenység, amely révén gyökeres fordu-
lat, átalakulás áll be a gazdasági életben, 
a technikában, a tudományban, az iro-
dalomban, a művészetben vagy kulturális 
életben általában", vagy „Olyan folya-
matban való tevékenység, amelynek ré-
vén a néptömegek műveltsége, kulturális 
igénye rohamosan nő", vagy „A forrada-
lomban szereplő , forradalmi eszméktől ve-
zetett, azok szerint cselekv ő  személy, in-
tézmény, csoport, réteg, osztály munkás-
sága.", vagy „Olyan ami, aki a régi, szo-
kott formákkal nem törődik, azokat szán-
dékosan mellőzi.", vagy „Szellemi vagy 
gyakorlati tevékenység, amely gyökeresen 
átalakít, új eszmékkel lényeges változást 
idéz elő  az élet valamilyen területén.", 
vagy „A társadalmi haladásért való olyan 
lelkesedés, harciasság, amely valamilyen 
szervezetben (kommunista pártban) elkö-
telezte magát a haladásért (a munkásosz-
tály felszabadulásáért, a kommunizmus 
megvalósításáért)". 

Ilyen felfogásban a forradalmiság vagy 
forradalminak lenni meghatározásának in-
dító pontjául felsorolhatunk meghatáro-
zott episztemológiai területeken felt űnt 
„forradalmiságokat". Ez azonban még 
nem jelenti azt, hogy a forradalminak 
levéshez elég valamely parciális életterü-
leten leellen őrizni egy-egy cselekvést és 
amennyiben ez kielégíti a formális struk-
túra követelményeit, a tevékenység mö-
gött álló szubjektum máris forradalmi. 
Mert annak ellenére, hogy empirikus 
meghatározásuk alapján ezek a forradal-
miságok a maguk területén igazak, ez az 
„igaz" a forradalmiság univerzális (egye-
temes) felfogása alapján azonban csak 
parciális (részleges) igazság, mivel a cse-
lekvés vagy tevékenység nem tartalmaz 
egy általános társadalmi magatartást, ha-
nem csak részleges tevékenységek empi-
rikus eredményeit — az ember a környe-
zetével való kapcsolatának csak egy-egy 
tulajdonságát jelölik meg: újítás, rend-
hagyás, formabontás, negálás, avantgar-
dizmus, lázadás, zendülés stb. 

Tény, hogy az, amit forradalminak len-
ni jelentéssel határozunk meg — akár-
hogyan teljesedik is ki = mindig a 
konkrét emberhez kapcsolódik, benne va-
lósul meg, benne gyökerezik, magatar-
tásában és cselekvésében kapja ontoló-
giai és axiológiai momentumait. Az axio-
lógiai tulajdonságban az emberi maga-
tartás és cselekvés motivációs hátterét 
kell keresni, olyan értékmomentumokat, 
amelyek az ítélet kritériumát adják az  

ma 
forradalminak 
lenni... 
eldöntéshez forradalmi-e a konkrét szub-
jektum vagy sem. A jobb érthet őség ked-
véért meg kell ismételni, hogy a forra-
dаlnr ság értékösszevet őit — a magatar-
tásnak és cselekvésnek axiológiai mo-
mentumait — amelyek alapján a szub-
jektum megkapja a forradalmi tulajdon-
ságot, a konkrét ember konkrét maga-
tartásában kell keresni és társadalmi 
környezetében, ahol ez az ember kifej-
tette tevékenységét. A forradalmiságot 
olyan társadalomtudományi keretben kí-
vánjuk meghatározni, amely Marxnak ab-
ból az emberre vonatkozó axiológiai di-
menziójából indul ki, amely szerint az 
ember vezető  szempontja csak maga az 
ember lehet. Az így induló fejtegetés a 
konkrét, a reális (nem elvont), a min-
dennapi, a társadalmi gyakorlat összes-
ségének történelmi emberében kutatja a 
magatartás és cselekvés értékeit — a for-
radalmiságot. Vagyis, ha a marxi ember-
felfogás szerint „a társadalom számára az 
ember a legértékesebb lény", akkor „fel 
kell forgatni mindazokat a viszonyokat. 
amelyekben az ember lealacsonyított 
megvetendő  lény ..." Ebben az álláspont-
ban társadalmilag is megtalálhatóak a 
forradalmiság ismérvei és ezeknek meg-
határozott axiológiai dimenzióik vannak. 
Az embernek csakis az ilyen vonatkozá-
sú diszpozicionális és mag rtartásbeli 
egyetemes tulajdonságaiból adódhat a 
rávonatkozó forradalmiság fenomenoló-
giája. Ez pedig mellőz minden olyan 
szempontot, amely az ember tevékenysé-
gének egy-egy oldala, vagy „húzása"sze-
rint tekinti őt forradalminak. 

Bizonyosak lehetünk benne, hogy itt is, 
csakúgy mint sok más esetben, ez alka-
lommal is hálátlan dolog a társadalmi 
ember komplex, multideterminált tulaj-
donságát — a forradalminak lenni fogal- 
mát — egymondatos definíció keretébe 
zárni. Az ilyen definíciók e. legtöbb eset-
ben vagy túl szűkek, vagy túl tágak —
túl merevek vagy túl általánosak. Egy 
operacionális definícióra mégis szüksé-
günk van. Az elmondott álláspontok alap-
ján szerintünk a forradalmiság vagy for-
radalminak lenni egyetemes el őfeltétele 
a meglevővel szembeni fejl ődés és radikális 
haladás követelménye. Különösen a meg-
levő  és elért intézményes viszonyokkal 
szemben megkövetelt továbbfejl ődés, ne-
hogy ezek alárendelt helyzetbe vessék az 
embert, aki őket megteremtette. Ezek sze-
rint a forradalmiság vagy forradalminak 
lenni meghatározható úgy is, mint a foly-
tonos haladásért való szüntelen kiállás és 
megalkuvást nem ismerő  magatartás és 
cselekvés összessége. 

Az alábbiakban egy példával — „ideális 
típussal" — kísérelünk rámutatni e 
meghatározás értelmezésére, a gyakorlat-
ra: — Ha én egy munkaszervezet igazga-
tója vagyok, olyan személy, akinek el-
gondolásai, kifejtett munkássága, társa-
dalmi tekintélye és hatalma alapján az 
elmúlt termelési időszakban a vezetése 
alatt álló munkaszervezet az alkalmazot-
tak, az üzletpartnerek és a termékek fo-
gyasztóinak általános közmegelégedésére 
termelt, és ha a további tíz év folyamán 
is az eddigi munkásságom és az igazga-
tásom alatt álló termelési viszonyok alap-
ján fenn tudnám tartani általános köz-
megelégedésre a status quo állapotot, de 
egy felajánlott új termelési eljárás beve-
zetésével az egyik üzemrészlegben meg-
könnyíthetem száz munkás fizikai mun-
kafeltételeit, amivel azonban ugyanakkor 
csökkentem öt munkavezet ő  szellemi ké-
nyelmét, ami miatt ezek zúgolódni kezde-
nek ellenem, miáltal kérdésessé válhat jó-
fizetésű  igazgatói állásom, én (mivel for-
radalmi vagyok) mégis vállalom a harcot és 
a kockázatot, hogy száz munkás számára  

lehetővé tegyem az emberibb egziszten-
ciát ... 

Mármost bizonyos, hogy miért képezi a 
forradalminak lenni vagy forradalmiság 
gyökereit az ember tevékenységének disz-
pozicionális és magatartásbeli tulajdon-
sága, ezeknek univerzális összessége, ame-
lyek úgy egyéni, mint társadalmi kapcso-
lataiban oldódnak fel vagy kristályosod-
nak ki. Mondhatjuk úgy is, hogy az egye-
temes fejlődésért, a személyi hedonizmu-
son túl lev ő  célokért való kiállás és cse-
lekvés az inherens értékegység (érték-
mérce), amelyen elbillen forradalmi-e va-
laki vagy sem. S ez a valaki mindig 
konkrét ember eleven egyén, aki társa-
dalmi és személyi szerepköreinek kitölté-
sében hordozója a forradalmiság ontoló-
giai kiteljesedésének és axiológiai össze-
tevőinek, ezek pedig meghatározzák és a 
közvélemény elé vagy a történelmi szín-
re vetítik e szubjektum (egyén, csoport, 
réteg, intézmény, osztály) forradalmisá-
gának arcát, és arculatát. 

Ha nem nézzük túl mereven a dolgot, 
nevezhetjük a reprezentált meghatározást 
a forradalminak lenni formai-tartalmi 
alapstruktúrájának, amelyet meghatáro-
zott társadalmi keretekben tevékenykedő  
szubjektumok magatartására és cselekvé-
sére értünk és evvel szemantikailag de-
terminált jelentést és értéket adunk ma-
gának a kifejezésnek. 
Magát a forradalmiságot mindig a 

konkrét társadalmi viszonyok tudományos 
igazságának fényével kell megvilágítani. 

Ezzel a posztulátummal térhetünk át 
napjaink egy konkrétabb témájára: Ho-
gyan értelmezzük a forradalmiságot je-
len egzisztáló szocialista rendszerünkben? 

ČOnigazgató szocialista rendszerünk csak 
olyan forradalmiság révén jöhetett létre, 
olyan cselekvéssel, amivel haladó társa-
dalmi szubjektumok (egyének, csoportok, 
rétegek, osztályok, a Jugoszláv KP) meg-
döntötték az addig uralmon lev ő  társa- 
dalmi rendszert. Tehát a meglev ővel 
szembeni radikális negáció (társadalom-
politikai akciók, szervezés, fegyveres harc, 
az osztályellentétek megszüntetése stb.) 
rnegszülte az újat, a most jelenlev őt, 
amely történelmi szempontból fejlettebb, 
emberibb foka az ember társadalmi eg-
zisztálásának. 

A fejlődést és haladást sürget ő  maga-
tartásával és az ettől függő  cselekvéseivel 
az ember megváltoztatta a társadalmi vi-
szonyokat, relatíve olyanokká téve őket, 
hogy azok megfeleljenek önmagáról és 
társadalmi mibenlétér ől kialakult tuda-
tának. De vajon azt jelentené ez ugyan-
akkor (ahogy nagyon szemléletesen meg-
rajzolta Büchner „Danton halála" cím ű  
drámájában), hogy ha a legforradalmibb 
ember önmagához, tudatához mért egzisz-
tenciális környezetet teremt magának, ő  
is megszűnik forradalminak lenni, mivel 
valóra váltotta önmagával szemben igé-
nyelt céljait? 

Az olyan ember igen, akinek a forra-
dalmiság leple alatt csak önmagával 
szemben, egzisztálásának magasabb fo-
káért vannak igényei. Az ilyen ember va-
lóságában nem forradalmi. Forradalmi-
nak az marad meg, aki a társadalmi vi-
szonyok megváltoztatásával nem lép be 
a volt örökébe, hanem tudatát tovább 
fejlesztve megszakítás nélkül törekszik a 
társadalmasított emberiség — az össztár-
sadalmiság minél hamarabbi megvalósí-
tásáért. A forradalmár magatartását és 
cselekvését a közösség fejlesztésének cél-
jai nem hagyják az elért jólét hedonista 
élvezetein nyugodni, hanem tovább ser-
kentik, hogy a meglevőt — többé nem 
negációval, hanem felülmúló romboló-épí-
tő  bírálattal (munkával és konkrét cse-
lekvéssel) — a haladás irányába fokoza-
tosan fejlesszék. Ezzel a ma forradalmi-
nak lenni egy alapvet ő  eleme, ismérvér-
téke a folytonosan alkotó történetiség. 
Ezek szerint, a forradalmiságot olyan 

ismérvek határozzák meg amelyeket, mint 
elvet a szubjektumok társadalmi életé-
nek egészére tudunk vonatkoztatni. Az 
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elv, amely determinálja a forradalmi ma-
gatartását és cselekvését, egyszóval össz-
társadalmi gyakorlatát, a tudatnak egy, 
a köznapinál sokkal magasabb fokát 
igényeli, mivel „erőit" a jobb, az embe-
ribb jövőnek víziójából meríti. A forra-
dalmi a tudományos igazság alapjaira 
épített eszközökkel — kezdve a bírálat-
tól a radikális tett-eljárásig — szorgal-
mazza az emberi élet kapcsolatainak hu-
mánus alakulását. Tehát olyan haladó tör-
ténelmi emancipációt, ahol a folyamatnak 
meghatározott távlati bázisa van. Ebben 
az értelemben beszélhetünk a forradal-
miság folyamatáról, amelynek hullámve-
résein következetesen „az ért ől az óceá-
nig" végigveri magát az, aki forradal-
miként indul és az is marad mindvégig. 
A folyamatnak megvannak a maga tör-
vényszerűségei: forradalmi gyakorlatának 
tömkelegében az ember (a forradalmi 
ember) magatartása és cselekvése nem 
szűnik meg — a fejlődés történelmi priz-
máján át nézve — az általános haladást 
szolgálni, amiben önmaga mindennapi in-
dividualitása mellett is, egyidőben vi-
szonylagosan társadalmi környezete és 
önmaga céltudatos alakítója. 

Tól tudjuk, hogy a történelem folya-
mán a forradalmakat — beleértve szocia-
lista forradalmunkat is — mindig egy 
meghatározott társadalmi osztály vitte 
véghez. Az osztályhoz tartozók, vagy 
legalábbis a politikailag hozzá közelállók, 
az osztállyal együttérz ők voltak szellemi 
értelmezői és lefolyásának f ő  hordozói. 
Ezekben a forradalmakban cselekvését a 
forradalmat hordozó osztály mindig egy 
másik osztály rovására (megszüntetésére) 
gyakorolta. 

Az önigazgató szocializmusban forradal-
minak lenni, vagy a forradalmi cselek-
vés hordozója lenni, semmiképpen sem je-
lentheti a klasszikus osztályharci negá-
ciót. Először, annál az egyszer ű  ténynél 
fogva, mert a szocializmusban nincsenek 
osztályellentétet magunkban hordozó tár-
sadalmi osztályok. Másodszor pedig azért, 
mert az önigazgatási szocializmusban a 
jelen megdöntését szorgalmazni akaró 
puszta negáció már nem forradalmi esz-
me. 

Az önigazgatói szocializmusban a for-
radalmiság olyan meghatározott egyete-
mes mozgás -- haladásért kiálló cselekvés 
és magatartás — amely pozitív társadal-
mi fejlődést szorgalmaz általában, amib ől 
nem zár ki egyetlen társadalmi szubjek-
tumot sem és nem ruházza a haladás 
ügyét csak egy-egy „rávonatkozó" sz űk 
csoportra, vagy bürokratikus intézmény-
re. Ezért kell általános társadalmi szem-
pontból a forradalmiságot ma, mint kö-
zös és általános ügyet szorgalmaznunk, 
amely a társadalmi élet anyagi és ideo-
lógiai megjelenési formáiban megvalósít-
ja a dolgozó ember számára az egzisztá-
lás olyan történetiségét, ahol a viszonyok 
és kapcsolatok értékei fokozatosan maga-
sabb axiológiai síkba haladnak. Vagyis az 
egzisztálás ontológiája mind emberibb 
lesz. Ilyen történetiségben a forradalmi 
semmiképpen sem léphet színre valamilyen 
partikuláris negációval, hanem csak 
mint a romboló-építő  bírálat univerzális 
képviselője, mint valamennyi rendelle-
nesség és társadalmi fonákság megsziin-
tetésének hordozója, vagyis úgy, ahogy 
a munkásosztály a proletár forradalom 
idején és az utána következő  proletár 
diktatúra idején volt valamennyi osztály 
megszüntetésének hordozója. 

Igy például, jelen társadalmi életünk-
ben a forradalminak nem szabad, hogy 
érdeke legyen egy bizonyos elért önön-
rendi életének és munkafeltételeinek adott 
állapotú fenntartása. Ellenkez őleg célja a 
hasonnemű  kívánalmak általános meg-
szüntetése kell legyen, amihez a feltéte-
leket az általános emberi fejl ődésért vi-
selt harcával tudja csak megvalósítani. 
A történetiség keresztmetszetében nézve a 
forradalmi elavult társadalmi viszonyai-
ból kiváltja — megváltoztatja — önma-
gát, amivel megszünteti önmagát, mint  

minč enkorra adott kreációt, mint mono-
póliumot — nemcsak vezet ői hatalmának 
gyakorlásában, hanem társadalmi szere-
pein belül végzett tevékenységeinek jel-
legébe nézve is. És így az általános ön-
alakítás folyamatában a haladóbb felé 
kiszabadítja magát azokból a béklyókból, 
amelyeknek láncait el őzetes társadalmi 
szerepeiben végzett tevékenységével te-
remtett meg, de amelyeknek rabságából 
az állandó önalakítás folyamatával a ha-
ladóbbért, fölszabadítja magát és ezzel 
forrs dalmisága szükségszerűen társadal-
mila.; történeties. Forradalmi ezért csak 
az lehet, akinek a társadalmi fejl ődést 
kezdeményező  és szervező  feladat nem 
jelent csak számára megadott kiváltsá-
got, amiről kialakítja magában a téves 
képzetet, hogy csakis neki van rá erköl-
csi es anyagi joga, tehát bizonyos birto-
kolá;5i joga és érzete, hogy őrizze mint 
önnčn vagy egy szűk kiváltságos csoport 
érde Leinek — a nép vagy a társadalom 
nevében — kölcsönösen megbízható tár-
sadalmi támaszát. Az ember, aki tekin-
tettel magatartásának és cselekvésének 
motivációs rendszerére a társadalmi tevé-
kenу  ség korlátoltságának örvényébe esik, 
mindig a társadalmi haladás fékjévé vá-
lik. 

A szubjektum, aki az. osztályharcok 
idején talán még megjátszhatta a „forra-
dalmi elit" szerepét, a jelenkori önigaz-
gató i szocialista társadalmi feltételek kö-
zött le kell hogy mondjon „társadalmi 
elitcsoport" igényér ől' és vá'_lalnia kell az 
egyetemes társadalmi haladásért vívó 
szubjektum „önalakítási szerepét". Ez pe-
dig megköveteli az eszmei élet rugalmas-
ságát, a gondolat és látókör szélességét, a 
nyilvános tájékoztatás és tájékozódás 
alaposságát, a kritikus gondolkodást, tár-
gyilagos megítélést és a törvényszer űsé-
gek megismerésére és elismerésére, az 
alkotó gondolkodásra való képességet. 
Olyan elvi jelentőségű  tény ez, amely a 
szocializmusban a tudományos igazság 
megvilágításában, a forradalommal elért 
és megváltozott viszonyokban kapott 16-
nye€;ileg új tartalmat, amelynek gazda-
sági alapját elsősorban kizárólag a mun-
ka :zerinti díjazás adja és az „össztársa-
dalnii rendet" épít ő  marxista világnézet. 

M ig néhány szót kell szólnunk arról, 
miéгt nem lehet a puszta negáció forra= 
dalnii tett a szocialista társadalomban. 
Üni€;azgatói szocializmusunkban negációval 
a társadalmi életen kívülre helyezni bizo-
nyos. ,.vajúdó kérdéseket", annyit jelent, 
min : nem hinni a szocializmus dialektikus 
fejk désében. Ha az ellentmondásos onto-
lógiai folyamatokat pusztán a merev fe-
hér-fekete negációs axiológiai síkban ér-
tékeljük, szűklátókörűséggel olyan mes-
terseges ellentéteket kreálunk ki, amelyek 
biztosan aláássák társadalmi rendszerünk 
zsenge hajtású alapját. A forradalmisá-
got ezért olyan bírálatra kell építeni. 
amely a társadalmi ellentmondások és 
rendellenességek, a bürokratikus csöke-
vén; тek, a maradi modellek bírálata mel-
lett megadja a jobb, az új, a haladóbb 
körvonalait, vagyis legalább a problémák 
megoldásához mért orvosolást. Mert bi-
zonyos, hogy demokratikus önigazgatási 
rendszerünk a forradalmiság szabadságán 
áll vagy bukik, épp úgy, ahogy a forra-
dalrziság áll vagy bukik a szabad véle-
mérynyilvánítás és a bírálat megfelel ő  
helyen való gyakorlásán. 

Nem leplezhetjük magunk el őtt, hogy 
társadalmunkon belül a munkamegosztás 
egy meghatározott „hatalmi" differenciá-
lód€st vagy aránytalanságot az infra-
struktúrák állandó mozgása mellett, az 
élet társadalmi fejlődésének törvényszerű  
nivEllálása — az emberek, a társadalom és 
a természet kölcsönös fejl ődése — ter-
melte ki, aminek következtében disszo-
nanciák támadnak az emberek között —
legj ellemzőbbek a nemzedékek közötti 
elleptétek. Velük kapcsolatban aktuális 
megjegyezni, hogy fejlődő  társadalmunk-
ban az „eszmei összeütközésnek" egy új 
módozatát adják. Megoldásukra a forra- 

dalminak olyan új módszereket — for-
mákat és tartalmakat kell keresnie, ame-
lyek különböznek azoktól az eszközökt ől 
és harci eljárásoktól, amelyekkel az osz-
tályh .'cban oldódtak meg az eszmei ösz-
szeütközések. Az új módszerek egyike a 
nyilvános dialógus, amelynek specifikus 
változata a már említett romboló-épít ő  
bírálat, vagy ahogy ezt Marx fogalmazta 
meg: .....minden  létez ő  kíméletlen bírá-
lata ..." a haladóbbért. 

Ebben az értelmezésben állandóan szá-
molni kell, hogy egy bizonyos ideig szem-
ben fogjuk magunkat találni egy „oppo-
zíciós problémával", a haladó folyamatok 
iránt való meg nem értésb ől fakadó hi-
bákkal. Igy vált eddigi fejl ődésünk folya-
mán is számos „meghonosodott elképze-
lés" a haladás fékjévé. A legszemlélete-
sebb példákat a gazdasági reform, a nem-
zetiségi viszony és a kulturális problémák 
megoldatlan kérdéseiben találjuk. A to-
vábbiakban is létezni fognak olyan em-
berek, akik nemcsak látszólag állnak 
szemben kollektív társadalmi értékeink-
kel és egymással is, hanem érdekeik el ő -
jelei alapján. Társadalmi ellentét szem-
pontjából itt nem beszélhetünk osztály-
jellegű  ellentétekr ől, de mivel ebben a 
konfrontációban a társadalmi haladás ví-
ziójával állnak szemben olyan monopo-
lisztikus tendenciák, amelyek erejüket 
mellékes érdekekb ől táplálják, mégis köz-
vetlen célérték eltérés keletkezik, amely 
mint a szocialista fejlődés terhe önálló-
sodik és támaszát bizonyos emberek ál-
tal tartott politikai, gazdasági és admi-
nisztrációs hatalmi eszközök képezik. En-
nek az önállósulásnak leküzdése, az igaz-
gatás és vezetés fejlettebb formáinak 
megépítése célpontja kell legyen a for-
radalminak, vagyis az, hogy az em-
ber humánusabb létfeltételeinek forrásait 
mindenki számára hozzáférhet ővé tegye. 

Azonban semmiképpen sem forradalmi 
célmegoldás, ha az elhonosodott monopo-
lizálási törekvéseket, ellentmondásos tár-
sadalmi különbségeket a naturalizmusos 
„egyenlő  gyomrok" vulgarizált szólamai-
val van szándékunkban megoldani, vagy 
leküzdeni. A vulgáris egyenl ősdiség a 
szocialista fejlődés „gyermekbetegsége", 
amelyben a forradalmiság egyetemes fel-
adatai bizonyos személyi életszemléletek-
re zsugorodnak össze, ami nem különbö-
zik a hagyományos politikai és admi-
nisztrációs hatalmi irányítás sz űk látókö-
rétől. 

A forradalmiság társadalmi megvaló-
sulása az emberre mint személyre nézve. 
legtartalmasabban a társadalmilag tuda-
tos ember önrendelkezésének és önfej-
lesztésének szabad terében mutatkozik 
meg. Annál inkább jelent ős momentuma 
ez a forradalmiságnak mivel alkotásá-
ban az embernek ilyen médiumban nem 
állják útját a mindig terméketlenít ő  ad-
minisztrációs beavatkozások. Mert forra-
dalminak lenni azt is jelenti, hogy szub-
jektivista ideológiai egységek helyett a 
társadalmi élet anyagi-eszmei dialekti-
káját fejlesszük, amely az emberi kapcso-
latok és a társadalmi valóság tudományos 
szociológiai láncolatára építi értékeit, 
vagyis arra a céltudatos tevékenységre, 
amely ideológiáját a humanista össztár-
sadalmi létkörnyezet elméletéb ől meríti. 

Társadalmi valóságunk nem lépett a 
szocializmussal olyan korszakba, amely 
mentes lenne a küzdelmektől és a velük 
járó konfliktusoktól, társadalmi ellent-
mondásoktól. Az önigazgatás nem zárja 
ki a forradalmi er őfeszítéseket, hanem 
többszörösen megköveteli őket és ezzel 
ellenpólusa a passzív magatartásnak, a 
csak fogyasztói gondtalanságnak. Tehát 
meg kell oldani a forradalmiság új elmé-
leti és gyakorlati kérdéseit és kiépíteni 
azokat az eszmei és tárgyi eszközöket, 
amelyeknek az emberrel kapcsolatban 
társadalmi összefüggéseik vannak a „ma 
forradalminak lenni" gyakorlati megva- 
lósulásában. 
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1. 
Forradalminak lenni: forradalmárnak 

lenni: forradalmat csinálni. 

2. 
A forradalom az forradalom. 
Mindig, mindenhol ugyanazt jelenti; a 

víz az víz, a kenyér az kenyér... 

3. 
A forradalom: nem-békés. 

„A gyarmatosított számára az élet 
csak a gyarmatosítók hullájából fakad-
hat." (F. Fanon) 

— „A fogyasztói társadalomnak er ősza-
kos halállal kell kimúlnia." (C. Bendith) 

4. 
A forradalom: végtelen. 
I. Babel írja naplójában: „ezzel a nap-

pal kapcsolatban a legf őbb a vörös ka-
tonák és a leveg ő  leírása". 

Tehát (itt és most): a leveg ő  leírása .. . 

5. 
Az eddigi forradalmak mind szüksége-

sek és sikeresek voltak; egy láncolat sze-
mei, ahogy a szocializmusból a kommu-
nizmusba vezető  út is e forradalmak lán-
colatába tartozik, noha a marxi értelem-
ben klasszikus forradalmak ideje még 
csak most jött el, még csak most jön el. 

6 '.  
A forradalom: lehetséges. 

. 68 előtt már a marxisták is kezdték el-
veszteni hitüket a forradalom lehetséges-
ségében. Ám a párizsi diáktüntetések ki-
törésekor ujjongva állapítják meg: LE- 
HETSÉGES! 

Mihajlo Markovié, aki akkor éppen Pá-
rizsban tartózkodott, így írt a NIN-ben: 
„Az utóbbi két hétben; az egyetemisták 
és a munkások tömegmozgalmának fran-
ciaországi fellángolása a korszerű  törté-
nelem új időszakát nyitotta meg... Te-
hát, amikor hallgatólagosan már sok 
marxista kétségbe vonta Marx elméletét 
a forradalomról, az lehetségesnek bizo-
nyul..." 

7. 
A forradalmi helyzetet a diákmozgalom 

teremtette meg. 

A diákmozgalom: az a „hely", ahol 
„egészen tisztán lobog a láng". 

— „Mert kell, hogy egy helyen egészen 
tisztán lobogjon a láng, minden megal-
kuvás nélküli, egészen tiszta, mocsokta-
lan legyen a proletariátus érdekeiért 
folytatott küzdelem. Ez a hely az ifjú-
ság lelkében  van.  . ." (Lukács) 

Tehát: a leveg ő  és a tiszta lobogású 
láng ... 

A diákmozgalom e láng els ő  öntuda-
tosodása, első  világméretű  öntudatoso-
dása. 

A diákmozgalom: a „mozgalom" egy 
lépése: „az igazi mozgalom egyetlen lé-
pése többet ér, mint tucatnyi  program.  , ." 
(Marx) 

8. 
Ez a forradalom: új : ment forradalom. 

9. 
A forradalom: világforradalom. 
Az Optimisták tehát nem voltak nai-

vak, csak kissé korán jöttek... 

10. 
A forradalom CÉLJA: az ember forra-

dalma. 
Ezért új, ezért világforradalom. Ezt a 

célt egyetlen forradalom sem valósíthatta 
meg, érhette el, mert cél volt. Az új 
forradalomnál, a forradalomnál: ez a ki-
indulópont: a dolgok gyökere, ahogy 
Marx mondja: maga az ember. 

A CÉL: 
— „AZ EMBER REFORMJA" (Lukács) 
— „A TÉT AZ EMBER FORMALASA" 

(Sollers) 
— „AZ EMBERI LÉTEZÉS EGY MÉLY 

DIMENZIеЈАNAK MEGNYITÁSA ÉS 
AKTIVIZÁLÁSA" (Marcuse) 

Problémánkat legpontosabban és leg-
szebben Sinkó fogalmazta meg az Opti-
mistákban: 

„S RÁJÖTTEM, HOGY BÁR SOK 
MINDEN TŐRTÉNIK VELÜNK, OLY 
RITKA AZ, HOGY VALAMI BENNÜNK 
IS TÖRTÉNJÉK. KEVÉS AZ, AMIT OLY 
ERŐVEL ÉLÜNK AT, HOGY ODAIG 
LEÉRJEN, AHOL TULAJDONKÉPPEN 
VALI ÉLETÜNK, AHOL MI MAGUNK 
VAGYUNK. EZ A MI MAGUNK MOST 
ÚGY TÜNIK NEKEM, MINT VALAMI 
SÖTÉT MAG..." 

A CÉL: mi magunk, maga az ember, 
a SÖTÉT MAG MEGVÁLTOZTATÁSA: 
a kiindulópont. 

A SÖTÉT MAG („a szabadság instiktív 
gyökere az egyes emberben” — az eszté-
tikai dimenzió, ami Marcuse szerint, lé-
nyegében rokon a szabadsággal) még so-
sem nyílott, hajtott ki (kivéve egyes for-
radalmárokat és művészeket): héját pe-
dig hiába törték, törik, a csíra nem haj-
tott, nem hajt, csak az önmagából induló 
fehér lángocska nyomhatja szét, égetheti 
át a SÖTÉT MAG páncélját. 

Jézus az istálló homályában született. 
Mi félünk az istálló homályától: ezért 

hibázzuk el mindig az újat. Kétségtelen 
azonban: a titok egy része a tápanyag-
ban, az abrakban van: például szabad 
idő, tudomány, művészet ;  ponyva s a 
többi. 

11. 
R. Dutschke a XXI. század új embe-

reiként Guevarát és Fanont nevezi meg. 

12. 
Che a világforradalom Keresztel ő  Já-

nosa. 
— „Az emberi élet adott pillanatokban 

olyan jelentőséget nyer, hogy a művészi 
alkotással lesz rokon." (Lukács) 

13. 
A kiindulópont: a MAG felnyílása. De 

nem csak egyeseknél és nem csak egy 
országban. 

A fiatalság függetlenítette, lemeztele-
nítette, majd befestette magát és színes 
rongyokat öltött. Ez a héjon való válto-
zás egyáltalán nem mellékes. Az öltözék 
most ugrott ki először a divat körforgá-
sából (függetlenül attól, hogy kés őbb még 
fokozottabb manipulálás tárgya lett). 

Íme egy erősen literavizált jelenet: 
A hippy teljes díszben, mondhatjuk 

harci díszben, beállít egy „irodába". Nem 
akar semmit, majdhogynem véletlenül 
kerül oda. A „tisztviselő" ijedtségében 
kiugrik az ablakon. 

A két ember eleve kizárja egymást, 
nem léteznek egymás számára .. . 

14. 
Azt mondjuk, a forradalom: nem-békés. 

Igen, ám, ahogy Fanon mondaná, az er ő- 
szak átirányul, illetve csak egy irányból 
jön. A forradalom az utolsó pontig klasz-
szikus: sztrájkok, barikádok (ezt nevez-
te Malraux színháznak). Az utolsó pont-
nál az erőszak ismét átirányul: önmaga 
felé irányul, mint ahogy kis jelenetünk-
ben megkíséreltük érzékeltetni. 

— „A kritika fegyvere a fegyver kri-
tikája." (Marx) 

Ha már egy ember is megváltozik: ak-
kor az ember változott meg: ez a kiin-
dulópont: a CÉL: a forradalom. 

— „A forradalom hihetetlen, mert 
igaz." (68-as párizsi felirat) 

Hihetetlen, mert az ember még nem 
változott meg: „a Régi nem múlik, az Új 
nem születik, annak ellenére, hogy már 
mindkettőnek itt á határideje" (Bloch), 
sőt a Rossz csak fokozódik ( avilághábo-
rúk hétköznapjaink pórusaiba húzódtak), 
de mi, a Rossz fokozódásában csak a for-
radalom feltételeinek fokozódását látjuk 
és azért állítjuk olyan határozottan, hogy 
a SÖTÉT MAG megváltozik: mert még 
nem változott meg: mert a határid ő  le-
j árt. 

15. 
Nézőpontunk csak általánosításokat en-

ged, ha rezdülnénk elvesztenénk a „pon-
tot" amelyen, mint az Araráton a bárka 
majd fennakad... 

16. 
Mindenkitől sötétlátóbbak vagyunk: 

mindenkitől optimistábbak. 
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Miért kell annyi törvény, annyi törek-
vés után, ismét felhívni figyelmünket a 
kormányzat visszaéléseire, a gazdasági 
kérdésekre és a közellátásra? Az önök 
bölcsessége és a hazafiak jogos dühe még 
nem győzte le a rosszindulatot, mely min-
denütt harcol a nép és a forradalom el-
len: a törvények forradalmiak; akik vég-
rehajtják őket, nem azok. 

Itt az ideje, hogy kimondjunk egy igaz-
ságot, amelyre mostantól fogva szüntele-
nül gondolniuk kell azoknak, akik kor-
mányoznak; a köztársaságot nem alapoz-
zuk meg addig, amíg a népfelség akarata 
nem fojtja el a monarchikus kisebbséget 
és nem uralkodik fölötte a hódító jogán. 
Kíméletlenül kell fellépniök a dolgok új 
rendjének ellenségeivel szemben, s a sza-
badságnak bármi áron, de gy őznie kell. 

Közjóléti Bizottságuk, mely az összes 
eredmények középpontjában áll, számba 
vette a közélet bajainak okait; az okokat 
abban a gyöngeségben találta meg, mely-
lyel az önök rendeleteit végrehajtják, to-
vábbá a közigazgatás silány gazdálkodá-
sában, az állam nézeteinek ingatagságá-
ban, a kormányzatot befolyásoló szenve-
délyek forgandóságában. 

A bizottság tehát elhatározta, hogy be-
mutatja önöknek a helyzetet, el őtárja az 
eszközöket, melyeket alkalmasnak vél a 
forradalom konszolidálására, a föderaliz-
mus leverésére, a nép felemelésére és 
jólétének megteremtésére, a hadsereg  

me€;szilárdítására, az államot zaklató ösz-
sžee sküvések felszámolására. 

Semmiféle felvirágzást nem remélhe-
tün i addig, amíg a szabadság utolsó el-
len:.ége még lélegzik. Nemcsak az áruló-
kat kell megbüntetniök, hanem még a 
közimböseket is; mindenkit meg kell 
büntetni, aki passzív marad köztársasá-
gunkban, és semmit sem tesz érte. Mert 
amióta a francia nép kinyilatkoztatta 
akaratát, senki sem részese többé a nép-
felségnek, aki ennek ellenszegül, s aki 
nem részese a népfelségnek, az ellenség. 

Ha az összeesküvések nem kavarták 
volna föl ezt a birodalmat, ha a haza nem 
ese :t volna ezerszer is áldozatul engedé-
ker. y törvényeknek, akkor kellemesen 
uralkodhatnánk a béke és a természetes 
iga::ságosság irányelvei alapján: ezek az 
irányelvek jók a szabadság barátai kö-
zött; ámde a nép és ellenségei között 
nincs többé semmi közös, csak a pallos. 
Vassal kell kormányozni azokat, akiket 
igazságossággal nem lehet: el kell nyomni 
a aarnokokat. 

Č)nökben megvolt az erély; a közigaz-
gatásból hiányzott. đnök a gazdaságos-
ságra törekedtek; a számvitel semmiben 
sem segítette er őfeszítéseiket. Mindenki 
fosztogatta az államot. A tábornokok há-
bo гΡ йt viseltek hadseregük ellen; a ter-
mék-, és ártulajdonosok és a monarchia 
összes bűnei összeszövetkeztek a nép és 
önlik ellen. 

A népnek csak egyetlen veszedelmes 
ellensége van: a kormánya; az önöké ál-
landóan és büntetlenOl hadat visel önök 
ellen. 
Ellenségeink sehol sem ütköztek aka-

dályba, amikor összeesküvéseket sz őttek. 
A régi kormány idején megválasztott kö-
zegek, a royalisták párthívei, a haza el-
leni minden merénylet született bűntár-
sai. Igen kevés hazafias miniszterünk van; 
ezért történhetett meg, hogy a hadsereg 
és a közigazgatás legfőbb vezetői, akik, 
hogy úgy mondjam, idegenek a népt ől, 
minduntalan prédáivá váltak ellenségeik 
szándékának. 

A nép tévedhet, de azért kevésbé téved, 
mint az egyes ember. Nincs rokonszenv 
a tábornokok és a nemzet között, mert a 
tábornokok megválasztása nem a nem-
zettől és nem is képvisel őitől függ kisebb 
megbecsülésnek örvendenek a katonák 
részéről; a választás kérdése olyan jelen-
tős, hogy a tábornokok kisebb tiszteletet 
parancsolnak; ezt megszenvedi a fegye-
lem; a tábornoki kar még a monarchia 
természetének tartozéka. 

Talán nincsenek-e olyan katonai pa-
rancsnokok, akik szerencséjüket titokban 
a királyok érdekében elkövetett árulásra 
alapítják? Nemigen azonosíthatjuk a had-
fiakat a néppel és a hazával. 

Ugyanez elmondható a kormány leg-
főbb közegeiről; balszerencsénk egyik oka 
a számvivők rossz megválasztása: az ál-
lásokat vásárolják, s nem mindig rendes 
emberek vásárolják meg; az intrikusok 
örök életűek: ha kidobják a csalót az 
egyik igazgatói állásból, keres magának 
másikat. 

A kormány tehát örökös összeesküvést 
jelent a dolgok jelenlegi rendje egyen. Ha 
minisztertől függ az állásokba való kine-
vezés, lehet, hogy makulátlanok, de ké-
relmezők ostromolják őket, s vakon vá-
lasztanak; az utánuk következő  főembe-
reket szintén ostromolják és ezek ugyan-
úgy választanak; ily módon a kormány 
a tévedések és jogsértések hierarchiája. 

A miniszterek beismerik, hogy közvet-
len és másodfokú alárendeltjeikt ől lefelé 
már csupán tehetetlenséget és nem tör ő-
dömséget tapasztalnak. 

Megeshet, hogy Franciaország ellensé-
gei három hónapon belül összeesküv őkkel 
foglaltatják el az önök egész kormányza-
tát. S ha mindössze három ellenség lép 
funkcióba, ezek majd elhelyeznek hatot; 
s ha e pillanatban komolyan megvizsgál-
nók azokat a férfiakat, akik az államot 
igazgatják, harmincezer alkalmazott közül 
talán alig néhányra adná a nép szava-
zatát. 
Polgártársak, a köztársaság valamennyi 

ellensége helyet foglal a kormányzatban. 
Hasztalan emésztik magukat ebben a te-
remben, hogy törvényeket gyártanak; 
hasztalan a bizottságuk, hasztalan, hogy 
egyes miniszterek önök mellett állnak, 
minden és mindenki ellenük és önök el-
len konspirál. 

Megállapítottuk, hogy a kórházak igaz-
gatásának közegei hat hónap óta szállí-
tanak lisztet Vendée lázadóinak. 
A gazdagok még gazdagabbak lettek az 

árszabályozás óta, holott ezt f őképp a nép 
kedvéért vezettük be; megkett őzték kin-
cseik értékét; megkett őzték vele a csábí-
tás eszközeit. 

A jómódúak, ez kétségtelen, a háború 
folytatását akarják. ik azok, akik a fel-
vásárlásoknál mindenütt versenyben áll-
nak az állammal. Letétbe helyezik ja-
vaikat a hűtlen közigazgatási szerveknek, 
bizományosoknak, alkuszoknak kezébe; a 
kormányzat összeszövetkezett velük. Ül-
dözik a harácsolókat; de képtelenek ül-
dözni azokat, akik látszólag a hadsereg 
számára vásárolnak. 

Lángelme kellene ahhoz, hogy olyan ti-
lalmi törvényt hozzunk, amely semmine-
mű  visszaélést nem tűr meg; az elcsapott 
tolvajok a lopott javakat utódaik kezébe 
csempészik. A gyanúsnak nyilvánítottak 
többségének betétje van a szállításokban. 
A kormányzat a biztosítópénztára minden 
rablásnak és minden bűnnek. 
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Minden egymásba fogódzik a kormány-
zatban; az egyes részekben meglevő  rossz 
kihat az egészre. Az államkincstár elté-
kozlása kozzáјбrul az áruk megdrágulá-
sához és az összeesküvések sikeréhez, 
mégpedig a következőképpen: 

A szállítók és mindenfajta ügynökök 
által ellopott hárommilliárd áll ma ver-
senyben az állammal a beszerzéseknél, a 
néppel a piacokon és az üzletekben, a ka-
tonákkal a helyőrségekben, a kereskede-
lemmel az exportban. Ez a hárommilliárd 
erjed a köztársaságban. Az ellenség szá-
mára verbuvál; a tábornokokat korrum-
pálja; a közhivatalokat megvásárolja; a 
bírákat és bíróságokat részrehajlásra csá-
bítja; a bűnt a törvénynél er ősebbé teszi. 
Azok, akik meggazdagodtak, még gazda-
gabbak akarnak lenni; az, aki a szükséges 
után sóvárog, türelmes, de az, aki a fö-
lösleg után sóvárog, kegyetlen. Innen a 
balsorsa a népnek, melynek erénye tehe-
tetlen ellenségei tevékenységével szem-
ben. 

Törvényeket hoztak a harácsolók ellen; 
éppen azok harácsolnak, akiknek be kel-
lene tartaniok a törvényeket: így hozott 
törvényt á nőtlenség ellen két agglegény, 
Papius és Poppoeus konzul. 

Senki sem őszinte a közigazgatásban: a 
hazafiasság kalmárkodás a szavakkal; 
mindenki feláldozza a többieket, és sem-
mit sem áldoz fel a saját érdekeib ől. 

Sokat tettek a népért azzal, hogy ki-
vontak 1800 milliót a forgalomból, csök-
kentették vele a haza gyötrelmeit. De az 
árszabályozások óta azok, akiknek t őké-
jük volt, nyomban megduplázták t őkéjü-
ket, mint ezt már mondottam; meg kell 
tehát adóztatni a fényűzést, törvényszé-
ket kell felállítani, hogy mindazok, akik 
négy év óta a köztársaságdénárjait ke-
zelik, számot adjanak vagyonukról. Ez a 
hasznos felülvizsgálat távol fogja tartani 
a csirkefogókat a hivataloktól. Az állam-
kincstárnak meg kell telnie a tolvajok- 
tól elvett kártérítésekkel, s a büntetlen-
ség után most már az igazságnak kell 
uralkodnia. 

S ha már elvágták a baj gyökerét, s 
szegénnyé tették a nép ellenségeit, akkor 
azok már nem fognak a. néppel konkur-
гбlni; akkor önöknek sokkal kevesebb 
kiadásuk lesz a hadseregek felszerelésére 
és fenntartására: akkor a szűkölködő  né-
pet már nem fogja megalázni a gazda-
goktól való függőség. Keserű  a kenyér, 
melyet a gazdag ad, megszégyeníti a sza-
badságot;, egy bölcsen vezetett államban 
a kenyér jogos tulajdona a népnek. 

De ha önök a gazdaság helyreállítása 
és az árulók megsarcolása helyett újabb 
assignatákat bocsátanak ki, s nem az 
árulókkal fizettetik meg a háború költsé-
geit, akkor ezek még gazdagabbakká vál-
nak, önök pedig egyre több kártékony 
eszközt adnak ellenségeik kezébe. 
Meg kell mondani a teljes igazságot. Az 
árszabályozásokra szükség volt a körül-
mények miatt; de ha folytatódik az assig-
naták kibocsátása, ha a kibocsátott assig-
naták forgalomban maradnak, a gazdag, 
akinek tartalékai vannak, megint csak 
konkurrálni fog a néppel, a mez őgazda-
sággal, a hasznos mesterségekkel, hogy 
elragadja tőle a szükséges munkáskeze-
ket. 

A földművelő  el fogja hagyni ekéjét, 
mert jobban keres, ha a dúskálót szol-
gálja. Szabályozták a termékek árát, de 
el fogják venni önöktől azokat a kezeket, 
melyek megtermelik, s ha a termékek-
ben hiány mutatkozik, a gazdag mégis-
csak képes lesz megszerezni őket magá-
nak, az éhínség pedig csúcspontjára hág. 

Ha az áruk árát az el őző  árak harma-
dában, negyedében, felében szabályoztuk, 
akkor ki kell vonni a forgalomból az 
assignatának, illetve a pénznek a harma-
dát, negyedét, felét. 
A gazdag, akinek az árszabályozások 

megkettőzték jövedelmét, köteles vissza-
adni a hazának e jövedelem - egy részét, 
mégpedig az árszabályozásból keletkezett 
hasznának arányában. 

Az áruk árának leszállítására és a túl-
zott vagyonok csökkentésére az egyik 
legjobb eszköz megtakarításra kényszerí-
teni, azt, akinek túl sokja van. 
Ezeket az egyszerű  igazságokat min-

denkinek fel kell fognia, hiszen inkább 
a szívéhez, mint az észhez szólnak. 

Mondottam már, hogy a köztársasági 
rendszer az arisztokrácia kiirtásától függ. 

Csakugyan, az események ereje talán 
olyan eredményekre vezet bennünket, 
amelyekre nem is gondoltunk. A gazdag-
ság a forradalom elég nagy számú ellen-
ségének kezében van; a szükségletek füg-
gő  viszonyt teremtenek a dolgozó nép 
és ellenségei között. Létezhet-e egy állam 
oly módon, hogy a nolgári kapcsolatok a 
kormányzat formájával ellentétes viszo-
nyokra vezetnek? Aki félig csinál forra-
dalmat, csak a saját sírját ássa. A forra-
dalom elvezet bennünket azon elv felis-
merésére, hogy aki országa ellenségének 
mutatkozott, nem rendelkezhet benne tu-
lajdonnal. Még kell néhány nagyszer ű  tett 
ahhoz. hogy megmeneküljünk. 
Netán azért ontja a nép a határokon 

vérét, azért visel minden család gyászt 
gyermekeiért, hogy zsarnokai zavartala-
nul élvezzék az életet? El kell ismernfök 
a következő  elvet: csakis annak vannak 
jogai hazánkban, aki felszabadításában 
közreműködött. Szfintessék meg a koldu-
lást, amely megbecstelenít egy szabad ál-
lamot; a hazafiak tulajdona szent, de az 
összeesküvök javai a nincsteleneket ille-
tik. A nincstelenek a föld hatalmasságai; 
nekik van joguk úrként szólni az őket 
semmibe vevő  kormányokhoz. Ezek az el-
vek döntik meg a korrupt kormány-
zatokat: az önöké is tönkremenne, 
ha eltűrnék. korrumpálódását; áldoz-
zák fel hát az igazságtalanságot és a b űnt, 
ha nem akarják, hogy önök essenek áldo-
zatul. 

Fel kell hívnom a figyelmüket arra is, 
hogy milyen módon tehetjük a demokrá-
ciát és a kénviseletet megingathatatlanná. 
Minden hatóság, és mindenféle közvetít ő  
a nép és önök között, er ősebb önöknél és 
a népnél. 

Hozzanak egy általános törvényt, mely 
fegyverbe hívja az egész nemzetet, tör-
vényüket végrehajtják, s az egész nem-
zet fegyverben fog állni. Am hozzanak 
rendeletet egy tábornok ellen, a kor-
mányzat valamely visszaélése ellen, s ko-
rántsem biztos, hogy minden esetben en-
gedelmességre találnak. Ez a törvényho-
zás gyöngeségéb ől, változandóságából fa-
kad, meg az arisztokrácia érdekében tett 
szemérmetlen javaslatokból, melyek meg-
rongálják a közvéleményt. Ez a közhiva-
talnokok büntetlenségéb ől fakad, abból, 
hogy a nép még a népi társaságokban is 
csak közönsége a hivatalnokoknak, ahe-
lyett, hogy bírálná őket. Abból fakad, 
hogy ezer meg ezer intrika verseng az 
fgazsággal. mely nem mer odacsapni. Mi-
nél inkább elfoglalják a hivatalnokok a 
nép helyét, annál kevesebb a demokrá-
cia. Amikor egy népi társaságban tartóz-
kodom, és a népet figyelem, mely tapsol, 
ám másodrangúvá vált, mennyi gondolat 
szomorít! A strasbourg-i társaság, amikor 
feladták Elzászt, csupa hivatalnokból állt, 
akik dacoltak kötelességeikkel; felel ős kö-
zegek központi bizottsága volt ez, mely 
hazafias mezben háborút viselt a forra-
dalom ellen. Tegyünk mindent a helyére: 
az egyenlőség nem a nép számára hasz-
nos hatóságokban van, hanem az embe-
rekben; az egyenl őség nem abban áll, 
hogy mindenki gőgössé váljon, hanem 
abban, hogy mindenki szerény legyen. 

Merem állítani, hogy a köztársaság ha-
marosan virágzásnak indulna, ha a leg-
főbb befolyást a nép és a képviselet tar-
taná kézben, s ha a népszuverenitást 
megtisztítanók az arisztokratáktól és a 
számvivőktől, akik szinte bitorolják, hogy 
büntetlenségre tegyenek szert. Van-e va-
lami remény az \ igazságra, ha a gonosz- 

Tudják-e, hogy mi az utolsó támasza 
a monarchiának? Az az osztály, amely 
nem csinál semmit, amely nem lehet meg 
luxus és szeszélyek nélkül; amely, mert 
nem is gondolkozik, csak a rosszra gondol; 
azok, akik mindenüvé magukkal hurcol-
ják unalmukat, élvsóvárságukat és a kö-
zösségi élet utálatát; akiket csak az érde-
kel, hogy mások mit szólnak, akik föl-
tételezik, sőt állítják, hogy átlátnak a 
kormány szándékain, s kíváncsiságból 
mindig készek pártot változtatni. Ezt az 
osztályt kell visszaszorítani. Mindenkit kö-
telezni kell arra, hogy valamit csináljon, 
hogy válasszon a szabadság számára hasz-
nos foglalkozást. Ezeknek a henyél őknek 
nincsenek gyermekeik; a szolgáik n őtle-
nek, mindig az ő  nézeteiket vallják, s 
prostituálódnak a külföldi befolyás hatá-
sára. Nem kell-e nekünk hajókat szer-
kesztenünk, manufaktúrákat gyarapíta-
funk, földeket termővé tennünk? Milyen 
joga van a hazában annak, aki semmit 
sem csinál? Az ilyenek vallanak oly ször-
nyű  elképzeléseket a boldogságról, ezek 
állnak a leginkább szemben a köztársa-
sággal. 

Van egy másik korrumpáló osztály is: 
a hivatalnokok háztartása. Mihelyt valaki 
jövedelmező  álláshoz jut, másnap már 
szerez magának egy palotát; alárendelt 
szolgái vannak, neje panaszkodik az id ők- 
re, hogy nem tudja rendes áron megven-
ni a hermelint meg az ékszereket, pa-
naszkodik, hogy milyen sok bajjal jár az 
élvezetek elérése. A férj a színiel őadásuk 
földszintjéről a csillogó páholyba került; 
s míg ezek a nyomorultak d őzsölnek, a . 
nép műveli a földet, gyártja a katonák 
csizmáját és a fegyvereket, melyek meg-
védik a közömbös nyúlszivűeket, akik az-
tán este, nyilvános helyeken panaszkodnak 
a kormányzatra. Ha én lennék á minisz-
ter, mondja emez, ha én lennék a gazda, 
mondja amaz, minden jobban menne. 
Tegnap még szégyenben és becstelenség-
ben voltak. Az együttérzés elhalmozta 
őket javakkal; de koránt sincsenek kielé-
gítve; egy lázadásra van szükségük, mely 
megszerzi nekik a holdbeli madarakat. 

Figyeljék meg azokat, akik panaszkod-
nak az időkre, ezek egyáltalában nem a 
legszerencsétlenebbek; a közepes sorban 
élők sokkal kevesebbet panaszkodnak. 
Haute-Vienne és Corréze département-ban 
mindig gesztenyén éltek; Puy-de-Dome 
département-ban a nép kenyéren és olaj-
ban főtt zöldségfélén  61. Ez régi szokás 
ebben az erkölcsei által boldog vidéken; 
az összes falvak csak gyümölcsön élnek, 
s az állatok, melyeket rabszolgaként fe-
velnek, nem arra szolgálnak, hogy táp-
lálják és öltöztessék őket; a kereskedelem 
aranysúlyban adja el nekik a tőlük vett 

tevőknek hatalmukban áll elítélni bírái-
kat? — kérdi William. 
Ni bocsásson meg és ne hagyjon bün-

tetlenül a kormányzat semmit, ami rossz; 
az igazság a köztársaság ellenségei szá-
mára félelmetesebb, mint maga a terror. 
Mennyi áruló- szökött meg ama terror el ől, 
mely csak beszélt, ámde nem tudnak 
megszökni az igazság elől, mely mérleg-
re teszi a bűnöket! Nálunk az igazság a 
nép ellenségeit és a zsarnokság híveit 
örök rabszolgaságra ítéli. A terror még 
reményt hagy nekik, hogy kivárják a 
végét, mert minden vihar elül egyszer, ezt 
önök is látták. Az igazság a hivatalno-
kokat becsületességre ítéli; az igazság 
boldoggá teszi a népet és konszolidálja a 
dolgok új rendjét: a terror kétél ű  fegy-
ver, melyet egyesek a nép megbosszulá-
sára, mások a zsarnokság szolgálatára 
használtak; a terror megtöltötte a börtö-
nöket, ámde a vétkesek nem b űnhődtek 
meg; a terror zivatarként tovavonult. 
Tartós szigort a közéletben csakis az in-
tézmények .erejét ől várhatunk. Viharain-
kat mindig szörnyű  nyugalom követi, s a 
terror után mindig engedékenyebbek is 
vagyunk, mint annak előtte. 
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Az  elvek forradalma megöli Istent kép-
viselőjének személyében. A XX. század 
for: adalma magukban az elvekben öli 
meg azt, ami még az Istenb ől bennük 
megmaradt, és tartóssá teszi a történelmi 
nihilizmust. Bármely utakon is halad ez 
a Nihilizmus, attól a perct ől kezdve, 
me yben minden erkölcsi szabályt elvet-
ve a században működni akar — Cézár 
templomát építi. A történelmet, kizárólag 
a ;örténelmet választani annyi mint —
a Lázadás tanításaival ellentétben — a 
nihilizmust választani. Aki az irracionali-
tás nevében lerohanja a történelmet és 
értelmetlenségét kiáltjá ki, a rabsággal és a 
terrorral találkozik és a koncentraciós 
világban köt ki. Azok, akik abszolút ész-
szerűségét hirdetik — a rabsággal és a 
terrorral találkoznak és a koncentrációs vi-
lágban kötnek ki. A fasizmus a Nietzsche 
féle felsőbbrendű  ember hatalomralépését 
akarja megvalósítani. Egyben felismeri azt ;  
hogy Isten, ha létezik, lehet ez is meg az 
is, de először is a halál ura. Ha az em-
ber Isten akar lenni, illetéktelenül for-
mál magának jogot arra, hogy mások 
élete és halála felett uralkodjék. Futó-
szalagon termelve a holttesteket és az 
alsóbbrendű  embert, ő  maga sem válik 
Ist еnné, hanem a halál aljas szolgája lesz. 

Az ésszerű  forradalom pedig Marx totális 
emberének megvalósítására törekszik. A 
történelem logikája, attól a pillanattól 
kezdve, melyben teljesen elfogadottá vá-
lik, lassan legnagyobb szenvedélye ellen 
fordul, mindinkább megcsonkítja az em-
bert és objektív bűncselekménnyé ala-
kul át. Nem helyes a fasizmus és az 
orosz kommunizmus céljainak azonosítá-
sa. Az egyik jelképezi a hóhér felmagasz-
talását a hóhér által. A másik, a drama-
tikusabb, a hóhér felmagasztalását jel-
képezi az áldozat által. Az el őző  sohasem 
gondolt minden ember felszabadítására, 
hanem hogy egyeseket felszabadítva rab-
jukká tegye a többieket. Az utóbbi, leg-
mélyrehatóbb elveiben, el akarja érni 
minden ember felszabadítását, azáltal, 
hogy mindenkit szolgává tesz. El kell is-
merni a szándék nagyságát. Ellenben esz-
közeiket azonosítani lehet a politikai ciniz-
mussal, melyet mindkett ő  ugyanabból a 
forrásból, . az erkölcsi nihilizmusból me-
rít. Úgy történt minden, mintha Stirner 
és Necsájev utódai Kalyajevre és Prou-
dhonra támaszkodtak volna. Ma a nihilis-
ták uralkodnak. Azok az elvek, melyek 
világunkat a forradalom nevében szán- 
dékoznak vezetni vaiбјбban a beleégye-
zes, nem pedig a lázadás ideológiájává 

és általuk gondozott gyapjút. Leginkább 
azok sértik meg a népet, akiknek többjük 
van, mert az ő  költségére élnek. Mi az 
érdem abban, hogy valaki hazafi, ha el 
van halmozva javakkal, ha egy pamflet 
harmincezer livre járadékot hoz neki, ha 
elnyomja a polgártársakat, ő  maga pedig 
szabad és hatalmas? 
Miként a vagyon szeretete, a hírnév 

szeretete ugyancsak mártírt csinált so-
kakból: ez is egy csapda, amit a külföld 
a gyönge lelkeknek szállít; ezzel is meg-
szaporodott az összeesküv ők száma. Akad 
olyan ember, aki, mint Herosztratosz tet-
te Delphoiban, inkább felgyújtaná a sza-
badság templomát, semmint elviselje, 
hogy nem beszélnek róla. Innen származ-
nak a hirtelen viharok. Az egyik legjobb 
és leghasznosabb hazafi az állítja, hogy a 
forradalom befejez ődött, s valamennyi 
gazembernek amnesztiát kell adni. Az 
ilyen előzékeny javaslatot felkapják az 
összes érdekeltek, s íme, megszületett egy 
hérosz! A másik azt bizonygatja, hogy a 
forradalom korántsem jutott el csúcspont-
jára; minden bolondságnak megvan a ma-
ga vásári dobogója. Az egyik a renyheség 
felé hajtja a kormányzatot, a másik a 
szertelenség felé akarja hajtani; s mind-
kettőnek az a törekvése, hogy a közvéle-
mény vezére legyen, hogy a legnagyobb 
hírnévre tegyen szert. 
Ez a valóság. Aki szerényen foglalkozik 

a nép dolgával, bizony csakugyan nem 
csilloghat! Igyekezzünk tehát, hogy min-
den szívben az igazságosság és min-
den szellemben az igazság uralkodjék 
avégett, hogy biztonságos kormányzatunk 
legyen. 

Mindenki kormányozni akar, senki sem 
akar egyszerű  állampolgár lenni. Hol van 
hát az ország? Majdnem teljesen a hiva-
talnokok bitorolják. A gyűléseken ők ren-
delkeznek a szavazatok és az állások fö-
lött; a népi társaságokban ők irányítják 
a közvéleményt. Valamennyien kieszköz-
lik maguknak a függetlenséget és az ab-
szolút hatalmat, azzal az ürüggyel, hogy 
forradalmian cselekszenek, mintha a for-
radalmi hatalom őbennük lakozna. Min-
den elszigetelődő  forradalmi hatalom 
újabb föderalizmust jelent, ami kétségkí-
vül hozzájárul az ínséghez. A kormány-
zat forradalmi, de a hatóságokat nem 
hatja át belülről a forradalmiság. Forra-
dalmiak, amennyiben végrehajtják a ne-
kik diktált forradalmi rendszabályokat; 
amikor azonban saját kezdeményezésük-
ből cselekszenek forradalmi módon, ak-
kor ez már zsarnokság, akkor ez a nép 
balszerencséjét okozza. 
Az önök feladata tehát, hogy a hatósá-

gok korlátait pontosan megszabják; hi-
szen az emberi szellemnek is megvannak 
a korlátai; s őt, még a világnak is, ame-
lyen túl csak a halál és a semmi van. 
Maga a bölcsesség sem korlátlan, a sza-
badságon túl a rabszolgaság található, mi-
ként a természeten túl a káosz. Hogyan, 
hát azt akarják, hogy a természet cser-
benhagyjon bennünket? Egy riadt tekin-
tet, egy őszintétlen, mogorva és er őltetett 
iromány, melyben a talán régóta felállí-
tott kelepce bohózattá teszi a szabadsá-
got, ez volna minden érdeme a hazafias-
ságnak a legdrágább érdeke. Legyenek 
kat. S maga is forradalmi a nép ellen, 
a köztársasági erény ellen: a b űn szelle-
mében forradalmi. đnöknek azonban a 
feddhetetlenség és a törvényhozás szelle-
mében kell forradalminak lenniük. 

Szilárdítsák meg a forradalmi kor-
mányzatot; ma ez a népnek és a szabad-
ságnak a legdrágább érdeke Legyenek 
szándékaik oly elmélyültek, mint az em-
beriség iránti szeretetük. Hiszen semmit 
sem tettek a király feláldozásával, ha nem 
áldozzák fel a korrupciót, mellyel a kül-
föld pártja visszatereli önöket a király-
sághoz. Az erkölcstelenség a polgári álla-
pot föderalizmusa. Altala mindenki fel-
áldozná összes felebarátait, csak a maga 
külön szerencséjét keresné, s mit sem tö-
rődnék azzal, hogy szomszédja boldog-e 
és szabad-e vagy sem. 
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váltak. Íme ezért válik a mi világunk a 
megsemmisítés magán és közösségi eljá-
rásainak világává. 

A forradalom — a nihilizmusnak enge-
delmeskedve — lázadó eredete ellen for-
dult. A halált és a halál istenét gy űlölő  
ember, aki csalódott a személyi túlélésben, 
a faj halhatatlanságában kereste a ment-
séget. De sokan halnak meg még addig, 
amíg nem egy csoport és nem egy faj 
uralja majd a világot. Az id ő  sürget, a 
meggyőzés szabad időt, a barátság ál-
landó építőmunkát követel, tehát a hal-
hatatlanság legrövidebb útja a terror 
marad. De ezek az extrém elferdülések 
egyidejűleg az eredeti lázadó érték utáni 
vágyak is. A mai forradalom, ha minden 
értéket kétségbevonni szándékozik is, már 
magában véve értékítélet. Az ember ural-
kodni akar általa. De minek uralkodni, ha 
semminek sincs értelme? Minek a halha-
tatlanság, ha az élet arca irtózatos? Ab-
szolút nihilista eszme az öngyilkosságon 
kívül nincs, mint ahogy abszolút materia-
lizmus sincs. Az ember megsemmisítése 
is az embert bizonyítja. Az ember — egy 
végletes módon — a terror és a gy űjtő-
táborok által is az egyedüllétt ől menekül. 
Az egyesülés vágyának meg kell valósul-
nia, akár a közös sírban is. Ha ezek em-
bert ölnek, azért teszik, mert visszauta-
sítják a halandóságot és halhatatlanságot 
akarnak mindenki számára. Tehát, csak 
egy bizonyos ,formában ölik egymást. Ez-
zel egyben azt is bizonyítják; hogy ember 
nélkül nem tudnak meglenni; egy ször-
nyű  éhséget, a testvériség éhségét csilla-
pítják. „A teremtménynek örömre van 
szüksége, mert ha ez hiányzik, egy másik 
teremtmény kell neki." Azok, akik elve-
tik az élet és a halál kínjait, uralkodni 
akarnak. „Az egyedüllét — hatalom", 
mondta Sade. A hatalom ma a magányo-
sok ezrei számára a más szükségességé-
nek beismerése, mert a más szenvedését 
jelenti, melyet a gyűlölködő  egyedülállók 
végül is az emberi testvériségnek nyújta-
nak. 

A nihilizmus, még ha nem létezik is, 
igyekszik megvalósulni. Ez már elég ah-
hoz, hogy kietlenné tegye a világot. Ez a 
diihöngés adta a mai világnak ezt a visz-
szataszító képet. A humanizmus hazája, 
Európa az embertelenség hazája lett. Vé-
gül is ez a korszak a miénk és hogyan 
tagadjuk meg? Ha történelmünk pokol is 
számunkra, nem fordíthatjuk el t őle ar-
cunkat. Ezt a borzalmat nem lehet ki-
kerülni, csak elfogadni, és ezáltal múl- 
hatják felül azok, akik luciditással éltek 
benne, és nem pedig azok, akik el őidézve 
azt hitték, joguk van ítélkezni felette. 
Egy ilyen növény csak a felhalmozódott 
egyenlőtlenségek dús termőtalajából szök-
kenhetett szárba. A halálos küzdelem 
végletességében, melyben a század őrült-
sége minden embert a felismerhetetlen-
ségig összekever, az ellenség testvére ma-
rad. Mégha látjuk is hibáit, nem vethet- 
jük meg, nem gyűlölhetjük: a mai világ 
szerencsétlehsége a közös haza, az ígéret-
nek megfelelő  egyetlen földi királyság. 

Vissza kell fojtani a pihenés és a nyu-
galom utáni nosztalgiát, mert csak az 
igazságtalanság elfogadásával jöhet létre. 
Azok, akik a történelem boldog korsza-
kai után sírnak, arról vallanak, hogy a 
nyomor elhallgatását és nem pedig elt ű-
nését kívánják. Legyen dics őített az az 
idő , melyben a jóllakottak álmát a nyo-
mor ordítása zavarja! Már Maistre is em-
lítette a „szörnyű  beszédet, melyet a 
forradalom a királyoknak hirdet". Má 
még sürgetőbb módon hirdeti a forrada-
lom ezt a mai világ. szégyenletes elitjé-
nek. Meg kell hallani ezt a beszédet. Min-
den szavában és minden tettében, mégha 
büntetendő  is, egy érték ígérete rejlik, 
melyet meg kell találni és felszínre kell 
hozni. A jövőt nem lehet belátni, és 
megtörténhet az is, hogy nem lesz újjá-
születés. De még ha a történelmi dialek-
tika téves és bűnös is, a világ végered-
ményben a . bűnben is fennmaradhat —
egy téves eszmét követve. A lemondás- 

nak ez a formája ebben az esetben egy-
szerűen vissza lenne utasítva: a feltáma-
dásra kell fogadni. 

Végül is, nem marad számunkra más, 
mint a feltámadás vagy a halál. Ha meg-
érjük, hogy a lázadás eljusson az ellent-
mondás legvégs őbb formájáig, melyben 
kétségbe vonja saját magát, vagy elpusz-
tul a világgal, melyet támasztott, vagy 
találnia kell égy új hűséget, lendületet. 
Mielőtt még tovább mennénk, meg kell 
világítanunk ezt az ellentmondást. Nem 
fogalmaznánk jól, ha azt mondanánk, 
mint egzisztencialistáink is (kik most 
szintén a hisztoricizmus és ellentmondá-
sainak hatása alatt vannak), hogy halad-
ni kell még a lázadástól a forradalomig, 
hogy a lázadó semmi, ha nem forradal-
már. Az ellentmondás szorosabb. A for-
radalmár egyben lázadó is, különben nem 
lenne forradalmár, hanem rend őr vagy 
hivatalnok, aki a lázadás ellen fordul. 
De ha lázadó — végül is a forradalom 
ellen fordul. Tehát nincsen progresszió 
az egyikt ől a másik magatartásig, hanem 
egyidejűleg és megállás nélkül növekv ő  
ellentmondás létezik csak. Minden forra-
dalmárból zsarnok vagy eretnek lesz. A 
tiszta történelmi világban, melyet vá-
lasztottak, ugyanabba a dilemmába jut-
nak: vagy a rend őrség, vagy a téboly. 

Maga a történelem semmilyen termé-
kenységet sem kínál fel ezen a szinten. 
Nem forrása semmilyen értéknek, csak a 
nihilizmusnak. Lehet-e legalább, akár az 
örök elmélkedés terén is értéket alkotni 
a történelemmel szemben? A történelmi 
igazságtalanságot és az emberi nyomort 
hagynánk ezáltal jóvá. A világ rágalma-
zása Nietzsche nihilizmusáig vezet vissza. 
Az az eszme, mely a történelemmel 
együtt alakul, és az is, amely az egész 
történelem ellen fordul — az embert vagy 
az élet lehet őségétől, vagy értelmétő l 
fosztja meg. Az előző  a „miért élni", az 
utóbbi pedig a „hogyan élni" végs ő  el-
vesztéséig vezet. A szükséges és nem 
kielégítő  történelem tehát alkalmi cél 
csupán. Sem az érték hiánya, sem az ér-
ték maga, sem az érték anyaga. Lehet ő-
ség az embernek többek között arra, hogy 
egy meghatározatlan érték létezését be-
bizonyítsa és azáltal ítélkezzen a történe-
lem felett. Az ítéletet maga a lázadás kí-
nálja fel. 

Az abszolút forradalom valójában az 
emberi természet tökéletes formálhatósá-
gát feltételezte, annak a történelmi er őig 
való leegyszerűsítését. De az emberben 
megvan a lázadás és az ellenállás is, an-
nak a visszautasítása, hogy tárgyként 
bánjanak vele és hogy egyszer ő  történet-
té redukálják. A lázadás annak a közös 
emberi tulajdonságnak megnyilvánulása, 
amely a hatalom világán kívül áll. A tör-
ténelem minden bizonnyal egyike az em-
ber határainak, ebben a forradalomnak 
igaza van. Lázadásával viszont az ember 
von határt a történelemnek. Ezen a ha-
táron születik meg aztán az érték ígérete. 
Ennek az értéknek a születése ellen har-
col ma engesztelhetetlenül a császári for-
radalom, mert ez teljes bukását és elkö-
telezettségét jelentené elvei megtagadá-
sára. 1950-ben, és átmenetileg továbbra 
is, a világ sorsa szemlátomást nem a bur-
zsoá és a forradalmi termelés közötti 
harcban játszódik le: mindkett ő  egy ered-
ményhez jut el. A világ sorsa a lázadás 
és a császári forradalom er ői között érik. 
A győztes forradalom a bizonyíték arra, 
hogy rendőrség, a perek és a kiközösíté-
sek által nincs emberi természet. A meg-
alázott lázadás ennek a természetnek kell 
hogy átadja tartalmát, a fájdalmakat és 
a reményt, ellentmondásai, szenvedései, 
megismétlődött kudarcai és hajthatatlan 
büszkesége miatt. 

„Lázadok, tehát vagyunk", mondta a 
rab. A metafizikai lázadás hozzáteszi: 
„egyedül vagyunk", s ezt még ma is elfo-
gadjuk. De hogyan létezhetünk valójában, 
ha egyedül vagyunk, ha örökre meg kell 
halnunk? A metafizikai lázadás tehát 
lényt akart teremteni a látszatból. Ezek  

után pedig a tisztán történelmi eszmék 
azt hirdették, hogy lenni annyi, mint cse-
lekedni. Nem voltunk, de mindenképpen 
léteznünk kell. Forradalmunk kísérlet ar-
ra, hogy cselekvés által minden erkölcsi 
szabályon kívülálló új lényt teremtsünk. 
Ezért arra ítéli magát, hogy a terrorban 
kizárólag a történelemnek éljen. Szerin-
te az ember csak akkor valami, ha bé-
kés úton, vagy er őszakkal elnyeri a tör-
ténelemben az egyhangú elismerést. Ezen 
a ponton a határ át lett lépve, a lázadás 
el lett árulva, azután pedig ésszer űen 
meg lett gyilkolva, mert legtisztább moz-
galmiságában csak egy határ létezését bi-
zonyította és azt, hogy megosztott lények 
vagyunk: eredetében nem negációja min-
den létezőnek. Ellenkezőleg: egyid őben 
igen és nemet is mond. Egyik részr ől a 
létezést tagadja egy másik rész nevében, 
melyet dicsőít. Minél nagyobb a dicső i=_ 
tés, annál kérlelhetetlenebb a tagadás. 
Ezek után, a szédületben és dühben a 
lázadás mindenné vagy semmivé lesz, 
megtagad minden létezést és minden em-
beri természetet s ezzel megtagadja ön-
magát is. A teljes megtagadás igazolja 
egyedül egy teljesség elérésének szándé-
kát. De egy határ, a közös emberi méltó-
ság és szépség elismerése csak annak 
szükségét hozza magával, hogy ezt az ér-
téket mindenkire és mindenre kiterjesz-
szük, és hogy az egység felé az eredet 
megtagadása nélkül haladjunk. Ebben az 
értelemben a lázadás eredend őségében 
egyetlen tisztán történelmi gondolatot sem 
igazol. A lázadás követelése az egység, a 
történelmi forradalom követelése a tel-
jesség. Az előző  egy igenre támaszkodva 
egy nemből indul ki, az utóbbi az abszo-
lút tagadásból, és rabságokra lesz ítélve, 
hogy egy igent teremtsen az id ők végén. 
Az egyik alkotó, a másik nihilista. Az 
előző  az alkotásnak szenteli magát, hogy 
minél jobban létezzen, az utóbbi arra 
kényszerül, hogy minél többet termeljen 
— hogy minél jobban tagadhasson. A 
történelmi forradalom kötelezi magát, 
hogy állandóan abban az — újra meg 
újra elárult — reményben cselekedjen, 
hogy létezik majd egy napon. Még az 
egyhangú beleegyezés sem elég ahhoz, 
hogy létet teremtsen. „Engedelmeskedje-
tek", mondta volna Nagy Frigyes alattva-
lóinak. De halálán mégis ezt mondta: 
„Elfáradtam a rabok feletti uralkodásban". 
Hogy ezt az abszurd sorsot kikerülje, a 
forradalom arra van és arra lesz ítélve ;  
hogy a nihilizmusért és a tiszta történel-
mi értékért megtagadja saját elveit, és 
hogy újra megtalálja a lázadás kreatív 
forrását. Ahhoz, hogy a forradalom al-
kotó lehessen, be kell tartania azt a me-
tafizikai vagy erkölcsi szabályt, mely 
egyensúlyba hozza a történelmi őrülete-
ket. Valószínűleg indokolt megvetéssel 
viszonyul a polgári, társadalom formális 
és ámító erkölcséhez. De tébolya abban 
van, hogy ezt a megvetést kiterjeszti min-
den erkölcsi követelésre. Eredetében és 
legmélyebb lendületeiben létezik egy sza-
bály, amely nem formális és amely mégis 
vezérfonalként szolgálhat. A lázadás azt 
diktálja s mind hangosabban sugallja 
majd azt, hogy meg kell kísérelni a cse-
lekvést, nem azért, hogy egy napon lé-
tezni kezdjünk egy beleegyezésre egysze-
rűsített világ szemében, hanem annak a 
titokzatos lénynek szerepében, amely már 
a felkelési mozgalomban feltárul. Ez a 
szabály nem formális, sem pedig a tör-
ténelemnek alávetett, ez az, amit akkor 
határozhatunk meg pontosabban, amikor 
tiszta állapotában, a művészi alkotásban 
fedezhetünk fel. De jegyezzük meg, hogy 
attól: „Lázadok, tehát vagyunk", addig. 
hógy „Egyedül vagyunk" a métafizikai 
lázadásban, a lázadás a történelemmel 
szemben kimondja, hogy ahelyett, hogy 
öljünk és haljunk, olyan lényt teremtve, 
amilyenek mi vagyunk, élnünk kell és 
életet adnunk, hogy azt teremthessük meg, 
amik vagyunk. 

Franciából fordította: 
M6RICZ Emőke 
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íme а  
bizonyiték, 
foglalkoznak 
velünk! 
Idézet az Élet és Irodalom 1970. 

március 7-i számából: Ui könyvek: 
SZÉPPR6ZA 
ILLYÉS GYULA: Puszták népe —
Ebéd a kastélyban (Szépirodalmi). 
BERTOLT BRECHT: A háromgara-
sos regény. (Európa, A világiroda-
lom remekei). 
SZELI ISTVAN: Utak egymás felé. 
Regény (Fórum). 

Tehát: foglalkoznak velünk, nyil-
vántartanak bennünket, s đt hirde-
tik könyveinket — csak tévesen, 
„némi" módosítással. 

Az Utak egymás felé ugyanis 
nem REGÉNY, hanem TANUL-
MANYKÖTET! — benne néhány 
különösen figyelemre mélt б  tanul-
mánnyal, pl.: A magyar és a szerb 
felvilágosodás párhuzamos vonásai; 
A Tragédia délszláv képe. Igy re-
gény-fejezetcímeknek félrevezet ő . 
regénynek pedig nyilván unalmas 
lehet ez a különben forrásm ű  igé-
nyű  kötet. 

GEROLD László 

önigaz(о 1) gatás 
és „értékelés" 
A fenti cfinet — némi korrekció-

val, a zárójeles betoldás és az 
idézđjel az enyém (P. L.) — Kolozsi 
Tibor cikkétől, Magyar Szó 1970. 
márt. 4.-i számában közöltt ől Кбl-
csönöztem. Erre a kiigazításra fel-
tétlenül szükség volt, mert a cikk 
gondolatrendszerét és célját ponto-
sabban fedi. Miről is van szó? Ko-
lozsi cikkében az írók önigazgatási 
szervének a megteremtését sürgeti, 
mert annak a létezése feltétlenül 
szükséges egyetemes önigazgatási 
rendszerünkben. Eddig a gondola-
tig egyezünk is Kolozsival, de a 
továbbiakban kifejtett nézeteivel és 
gyakorlati megoldásaival, amiket 
sugall, már nem. 
Kolozsi az önigazgatási rendszer-

nek egy egészen új dimenzióját fedi 
fel elđttünk, amikor azt próbálja 
bebizonyítani, hogy azt esztétikai 
mércéül is fel lehet használni. Te-
hát másra. nincg is szükség, csakis 
az önigazgatásra: megtaláltuk kies 
tartományunk, még kiesebb irodal-
munk legkevésbé vitatható eszté-
tikai méгбеszКбzét. De ne szalad-
junk csak a rúd elé! Kolozsi mi-
előtt ezt a gondolatot leírná, még 
jónéhány más körülménnyel is elég 
precízen foglalkozik. Többek között 
miért is lenne jó az önigazgatás? 
„Nem csupán formai okokból, ha-
nem mert hozzájárulhat az irodalmi 
életünkben még tapasztalható több 
félreértés, szándékos félremagyará-
zás, esetleges egyoldalúértékelési 
mód kiküszöböléséhez, s ahhoz hogy 
a fölösleges torzsalkodások helyett 
a lényeg kerüljön elđtérbe: az iro-
dalmi alkotás." Igen, ezt a legfá-
jóbbat az ,esetleges egyoldalú érté-
kelés mód"-ot feltétlenül el kell 
kerülni. Tisztelni kell az irodalmi 
irányzatokat, mert ezzel is közelebb 
kerülünk az „írói törekvések egy-
ségesítéséhez". S ezzel irodalmi 
életünkben a „türelmi pátens" érez-
tetné is áldásos hatását, megszűnné-
nek a fránya esztétikai torzsalko-
dások az alkotások körül, hogy mit 
is lehet és kell kiadni. Mindenki 
megsüthetné a maga kis pecsenyé-
jét és az örök béke lengne fölöt-
tünk. Mint azelđtt, amikor többnek 
tartottuk az „alkotást",. és feledtük, 
hogy értékelni és kritikát mondani 
is szabad. 

Mert Kolozsi mást is ajánl. Az 
írók parlamentjét, ami több dolog-
ban is mérvadó lenne. Önigazgatói 
elvek alapján ez a szerv minden  

irodalmi ügyben megfelelő  fórumo-
kat állítana fel, azaz választana. 
Mindez azért lenne üdvös, „hogy 
kialakulhasson as irodalom egysé-
ges mércéje, ho€y még véletlenül 
se merülhessenek fel például olyan 
kritériumok, hogy „vidéki iró", 
még véletlenül se fordulhasson elđ , 
hogy a minőség :..elvett egyszerűen 
az „irodalmi irányzat" fogalmát te-
gyük az értékelčs fő  szempontjá-
vá." 

S itt már meg is pillanthatjuk az 
önigazgatás és esztétikai relációit. 
Csak figyeljük K.olozsit, hogy még 
mit mond. „A minőség mércéjének 
egyformának kell lennie mind a 
régibb (a realista), mind az avant-
gardista irányzat képvisel ői művei-
nek elbírálásakor, ez pedig csakis 
akkor érhetđ  el, ha az elbíráló szer-
veket egy szélesEbb körű  fórum és 
nem csupán egy ,;zűkebb körű  szer-
kesztő  bizottság zevezi ki, ügyelve 
arra, hogy ezeken a szervekben 
helyet . kapjanak a legkülönfélébb 
irodalmi irányzatok képvisel ői is, 
méghozzá- nemcsak Ujvidékr ől, ha-
nem más városokból, esetleg falvak-
ból is." Ezek szerint az esztétikai 
értékeléshez, a .,minőség mércéjé-
nek" a megtereztéséhez csak sza-
vazati jog kell. Ez pedig minden 
írónak van. Nem számít, hogy „vi-
3éki ír бΡy', falun vagy városon él, 
vagy éppen Ujvidéki. Azzal hogy 
bárhol honos, már értéket képvisel, 
beadja a maga picinyke esztétikai 
(realista vagy avantgardista) krédó-
ját az önigazgatás folyamatába és 
tatható, „egységes" mérce. Kolozsi 
gondolatmenetében és értékkeres đ  
megszületett az objektív, nem-vi-
~uzgalmában a vidéki író" kate-
góriáját csak földrajzi jelentésében 
használja, igaz igy lakkozottabban 
illeszkedik az önigazgatás menetébe 
és a fontosabbat a virtuális vonat-
kozást figyelembe sem vette. Saj-
tos, de ez az igazság, vidéki fгó" 
Uj vidéken is szép számban él. S a 
megoldásnak, az új mércék keresé-
sének a lázas hevében még most 
sem számolunk ezzel. S nem az 
igazi megoldást keressük, önigaz-
gatás helyett az önigaz(ol)gatást 
próbáljuk elfogadtatni, elméletileg 
megalapozni. Az értékelés szintén 
Igy válik értékteléssé". 

.z elbírálásra átadott kéziratok 
nilyen „tisztítótSzön" is mennének 
át? Itt a Kolozsi-féle javaslat. A 
recenzensek list iját állítsa fel az 
írók parlamentje. Ik lennének az-
után azegységes", a nem „egy-
oldalú értékelési mód" letéménye-
sei. így lehetővé válna Kolozsi sze-
rint, „hogy az 'ró bizonyos tekin-
tetben maga is beleszólhasson kéz-
iratának elbfгбlá;ába azáltal, hogy a 
kiadóvállalat által nyilvántartott re-
cenzensek listái'.nil kiválaszthasson 
három-négy nev't, akik közül ket-
őnek kiadják recenzióra a kézira-

tát." A gondolatmenet, a mechaniz-
mus megszerkesztettsége és funk-
cionálása úgy h.szem a napnál vi-
lágosabban lбts2ik. És mindez az 
önigazgatás és az értékelés köntö-
sében történne. Tobb mércékbe van 
szükség ebben a furcsábbnál fur-
csább önigazgat;ásban, az .íróiban 
Persze. 

Ојvidék, 1970. 111. 30. 
PASTY1K László 

TÁRI ISTVÁN 

bocsánat 
uram 
nincs véletlenül 
egy pumpája tetszik 
tudni 
szánkóval vagyok 
és el szeretném húzni 
az illatszerbolt 
elő tt 

reklám és 
néhol 
vita is —, 
de fő leg, 
rossz szándék 
és 
belémagyarázás 

A cím, a kötőjelig, a 7 NAP 1970 
március 13-i számából való, a kö-
tőjel utáni rész pedig kommentár 
Biacsi Antalnak a hangos töprengés, 
a mímelt kétkedés álruhájába búj-
tatott, minden kétséget kizáróan 
egyértelmű  (rossz) szándékára: a 
7 NAP eladott példányszámai alap-
ján kimutatni, hogy Ujvidék ma-
gyarságának kulturális igényessége 
csak külsőségekben székvárosi. 

„Pedánsan vezetett hivatalos ada-
tok, számok arcát nézem: Szabadkán 
1966 februárjában egy-egy 7 Napból 
4 200 példány fogyott el — 1970 feb-
ruárjában hetilapunk egy-egy pél-
dányszámából már 8 000 kerül az 
olvasókhoz... Csantavéren ma 1 000 
7 Napot adnak el, míg 1966 feb-
ruárjában alig kelt el 400 darab. 
Kikindán 1966 óta a 7 Nap példány-
száma 600-гбl 900-ra nőtt, Bezdán-
ban 460-ról 800-ra, Ujvidéken 600-
гб l ... 290-re e s e t t ! ! ! ? 

Leírom sazvakkal is: Ujvidéken 
ma 270-en vesznek 7 Nnapot!?" 
Közben amiatt, hogy Ujvidéken 

csökkent a 7 NAP eladott példány-
száma, így meditál: 

Hátsó gondolataim vannak? 
Dehogy. . . csak a számokhoz a 

sorok közé ferde gondolatokat tár-
sítottam, hiszen én nagyon jól tu-
dom, hogy ha az ember csak az ar-
cukat nézi, a puszta számok gyak-
ran csalnak." 

S mit fedez fel Biacsi a puszta 
számok csalárdsága mögött? Ire: 

Olvastam, hogy 30-40 000-res ma-
gyarajkú lakossából regrutálja majd 
az újvidéki Magyar Színház publi-
kumát. Tudom, hogy az Ujvidéki 
Rádiónál sok magyar író, irodai 
már, művész van munkaviszony- 
ban; hogy a Magyar Tanszéken és 
általában az újvidéki egyetemeken 
szép számmal vannak magyar egye-
temisták, hogy kivételesen itt tö-
mörül a jugoszláviai magyar „ér-
telmiség elitje" — értsd a nem 
„provinciális értelmiség"; hogy  III -

vidéken székel a Fórum ..." 
S őt, ezt is tudja: 
„Az újságok, lapok, könyvek el-

adott példányszámáról azt tanul-
tam, hogy viszonylagos mutatói a 
területet lakók kulturális színvo-
nalának ... meg azt is, hogy az 
újság eladott példányszáma tükrözi 
leghűbben ennek színvonalát, 
„használati értékét" .. . 

Nyilvánvaló: sokmindent tud a 
cikkíró, többek között: elmarasztal-
fi az Ujvidéken élő  írókat, az egye-
temek — köztük a Magyar Tanszék 
— diákjait, a Fórum, a Rádió run. 
katársait, megkérdőjelezni egy több 
mint tíz éve konstituálódó színház 
létjogosultságát — s mindezt csak 
azért mert itt kevesebben veszik azt a 
Lapot, amelybe Biacsi ír, mint né-
hány évvel ezelđtt. Arra már alig gon-
dol, hogy a 7 NAP nemcsak a ha-
sonló jellegű  és rendeltetésű  jugo-
szláv lapok, hanem a magyar nyel-
ven megjelen ő  kiadványok között 
is .— tópartiságával — valahol hátul 
kullog. 

Vagy a cikkírónak nem is az volt 
a célja, hogy 7 Nap népszerűségével 
mérje le egy város műveltségszint-
jét? Nem lehetetlen, mert az utolsó 
elđtti bekezdésben Igy ir: 

„Természetesen, hogy banális dol-
got követnék el, ha Ujvidék lakos-
ságának kulturális színvonalát az 
ott fogyó 7 Nap példányszáma alap-
ján akarnám megítélni. Különben 
is, az újvidékieknek van „újvidéki" 
Magyar Szó-juk, Dolgozójuk, Képes 
Ifjúságuk, Jó Pajtásuk, Ui Sympo- 
sionjuk, Hídjuk és érthető, hogy 
az újvidéki előbb vesz újvidéki la-
pot, mint vidéki". 
Az utolsó bekezdésében pedig már 

teljesen nyilvánvaló a „sérelem" 
alapja, a cikkíró inditéka: 
„szinte meggубződésből mon-

dom, nem sért ha az újvidékiek 
nem veszik a 7 Napot, mert ez nem 
elégíti ki igényeiket... De végül 
miért is epéskedem azon, hogy a 
vidéki 7 Napnak nincs Ujvidéken 
f ó r u m a, nem elég elégtétel el-
vakult lokálpatriotizmusomnak az, 
hogy harmincháromezren veszik 
meg vidéken..." 
Tehát a lényegében mondvacsi-

nált Ujvidék—Szabadka viszályt  re»  
legíti fel Biacsi, s közben a 7 NAP 
mellőzéséből olvassa ki Ujvidék 
megkülönböztetettnek vélt — hely-
zeti előnyének helytelenségét. Jobb 
példát nem is találhatott volna! 
Mindenesetre köszönjük. 

GEROLD László 



fájlalom 

jaj most 
a fehér üngnek 
Jaj most a fehér üngnek, 
hull, hull a hó 
s láthatatlanná tesz 
minden fehéret, 
torkodban a kis kalapáccsal 
kocsink után 
kendő t ne lobogtass, 
kendőd nem láthatom, 
ugyan szép hóra, 
fehér parázsra 
ájulhatsz sikoltva, rózsa, 
megmondták régen, 
dutyiban kötök ki, 
megmondták, nyár volt, 
kendőt ne lobogtass. 

Egynek hosszú az út, 
kendőd se láthatom. 

—o— 

Mesés ruháid közt, 
bennük tisztaságom ára, 
elülsz-é estelig, 
estétő l reggelig, 
míg vizem kiszárad pohárból, 
üngöm sárga színre vásik, 
elülsz-é estelig, 
estétő l reggelig, Szerelmem, 
míg vizem kiszárad pohárból 
s üngöm vásik feketére? 

az öngyilkos 

hatvankilenc 
szín szó 

a cérna 
véget értem 

az út hurokba rándul 
ó fejetlen nap 
virágként valahogy még 
disznó vagy bikaként 
virágnak folytathatnám 
ó fejetlen nap 
a vesztett mells ő  lábamat 
a tengercsillagságom 
vörös kulisszák látom 
nem mertem hátatfordítani 
senkinek itt 
horkolni sem ó horkolni 
a tükröt csodáltam 
most a függöny mögé lépek 
szégyenemben 
hogy ember voltam 
s nem virág 
szégyellem magam 
a klubért hol világosító 
f3iafráért 
a kifakult vörösért 
pirulok holtamban is 

szarok a földetekre 

gulyás 
József 
versei nincs több 

kifogytam 
mint tűbő l 

voltam 

.?. 

Pontok a körözés ügyei, 
a fogdosásnak befellegzett 
(avult eszközökkel). 
Csak tudnám, hol rejtőznek 
csorbult fenyít őeszközeink, 
verseim jelkép-forrása. Nem látom 
múzeumunk vitrineiben 
a körömtelenítő  csipeszt például, 
levéltárunkban a falszifikált b űnlajstromot 
melyet beidézett költ ő  barátaim 
elé toltak 
egy drága játékszer kíséretében, 
(éjjelente 
átmegy rajtuk árnyéka, mint a penge). 
Gazdáik behúzott farokkal járnak 
a kisöpört szemétre sandítva. 
A vesztett tér nosztalgiája, 
ahogy mondani szokás, 
hamu alatt parázslik. 
M. úr arcizma se rándul, 
ha a régi jó ismerősökkel találkozik 
utcán, lépcsőházban, 
a szorongató lépcs őházban. 
Erejük javát sokan 
az utcákra, mosolyra fordítják. 

Szimbólumaim tárgya 
görbe vonalban folytatódik. 

A félelem tárgya búvópatak, 
most elmerül. 

Ne nyúlj a harangokhoz, 
arzénálunk variánsa csupán e lépcs ő , 
ne nyúlj a harangokhoz, 
átlátott formák bukása, 
ne nyúlj a harangokhoz. 

G. N. példásan odasózott, 
ahol a tet ű  mozog. 
Adósság ez a vers is, 
adósság s kora öröm. 

Lejárt vitézeink nosztalgiája, 
ahogy mondani szokás, 
hamu alatt parazslik. 

Forróak ezek a sorok, 
forró tárgy ez, 
parazsat forgatnak így 
meztelen tenyérben. 

Homály borítja a reggel óráit. 
Fehér s fekete pontok. 
Pontok a körözés ügyei. 

forró sorok 

Múltból átlopott fényes eszközök 
alkonya! 

Lássuk, sütnek-e még. 
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A szocializmus célját és fejlődési 
irányát ma már nem lehet a 
„mindenekelőtt technikai és gaz-
dasági fejlđdés és permanens ak-
kumuláció" jelszóval deffiniálni, 
mint ahogyan ezt a sztalinisták 
tették és teszik. Ezt a meghatáro-
zást végre is meg kell fordítani, 
ennek minden bürokrata most már 
tudatában van (s már építi várát, 
kígyót-békát kiáltva Garaudyra): 
mindenekelőtt az Ember. Csak igy 
válik a szocializmus a kapitalista 
expanzió a legprogresszívebb po-
zitív alternatívájává (amely legke-
vésbé tartja az emberi, az igazi 
humán értékeket szem el őtt), amely 
önmaga céljává vált: termelés a 
profitért. Ha a szocialista államok 
versenyre kelnek a kapitalista ál-
lamok gazdaságával (bár ez egye-
lđre eleve шuzóris roham, hiszen 
a szocialista іlamok nem startol-
hatnak egyenlően elmaradott gaz-
dasági és társadalmi struktúrájuk 
miatt), minden bizonnyal még na-
gyon sokáig háttérben marad az 
ember. Ezért a kapitalista világgal 
szemben csakis atermelés az em-
berért" a pozitív és progresszív al-
ternatíva. Ez pedig nem valósítható 
meg másként, csakis úgy, ha sor-
sát rábízzuk, és nem valami kívül-
6116, elidegenedett lényegre ruház-
zuk át, amely đt vezényli, határoz-
za meg és méricskéli ki, mik az 
érdekei, mire van szüksége, éhezik-
e, vagy szomjazik. 

A modern tudományos és tech-
nikai forradalom vívmányai csak 
akkor válnak igazán emberiekké, 
ha az ember felszabadítását és fel-
szabadulását szolgálják. A kiberne- 
tika irányító-embert nem pedig 
alárendelt embert követel, mert az 
alárendelt ember nem viszonyulhat 
alkotóan a tudomány újdonságai-
hoz. A2 irányító-ember feladata 
mind több szabad id őt engedélyez. 
Ez az az idđ, amely a szükségletek 
kielégítésén túl az ember szabad-
ságának birodalmává válhat. Még-
hozzá akkor, ha e szabadság kre-
atív tartalmat kap. A kapitalizmus 
profit-világa, deformált pénz- és 
árutársadalma, nem nyújtott és 
nem nyújthatott az új generációnak 
humán tartalmat a felszabadított 
szükséges idő  abszorbeálására. Ez a 
generáció megérezte e dekadens 
világ abszurditását és tarthatatlan-
ságát, de nem látja a kiutat, és 
Igy maga is a dekadencia véglete-
ibe merül. Egyedül a szocializmus, 
az önigazgatásos szocializmus hiva-
tott arra, hogy új lényeget, új tar- 

„ 

talmat adjon az értékek fogalmá-
nak, s ezt a tartalmat meg is va-
lósítsa. Ez az érték az ember. 
Annyira terheltek vagyunk a múlt 
gravitációjával, hogy egyel đre nem 
is állapíthatjuk reeg milyen lehe-
tőségeket rejt magában a „szabad 
kreatív ember" szituációja, mondja 
Garaudy. 

Az új tudományos és technikai 
forradalom megváltoztatja a tár-
sadalmi struktúrát is: mindinkább 
egybeolvad a „kékzubbonyosok" 
(munkások) és „fehérgallérosok" 
(mérnökök, sze"vezđk, tudósok, 
technikusok, közgazdászok) fogal-
ma. Ez a struktúra képes arra, 
hogy egy hatal хr.as változás érde-
kében megmozdítsa a jelen kapita-
lista rendszerének többi rétegét is. 
A. ilyen változás „modelljének" 
Garaudy nem az adminisztratív 
szocializmus kiépitését ajánlja, ha-
nem az önigazgatásosat. Miért? 
Mert elérkezett az az idó, amikor „az 
emberi történele гnben először egy-
azon úton halad a ,gazdasági és 
technikai fejlődés, a további - ' de-
mokratikus kibor takozás és az em-
ber felszabadulása, mert a specifi-
kusan emberi lényegek felvirágzása 
a környezethez való kreatív vi-
szony, az alkotás iránti hajlama 
és jellege kibontakozása a tech-
nikai fejlődésnek: mind elengedhe-
tetlenebb feltételei lesznek". 
Közös nevezője az utóbbi két év 

forradalmi esem ínyeinek (a cseh-
szlovákiai „beavstkozás", az egye-
temista mozgalmak, as 1969-es júni-
usi moszkvai értekezlet stb.) éppen 
az ember szaђadulás-szükséglete: 
„a termelóeszКÖ4 Ők bizonyos fejlđ-
dés ј  fokozatán (a jelenlegi tudomá-
nyos és technikai forradalom fázi-
sában) a történelmi fejl ődés elen-
gedhetetlen felvétele az emberi 
személyiség kiteljesedése". „Ha. a 
XIX. század technikája arra irá-
nyult, hogy kiz€.rja, megsemmisítse 
az egyéniséget a XX. század utolsó 
harmadának technikai fejl ődése, a 
kibernetika időszskalehetővétehetné 
az ember szubiektuтбnak robba-
nisszeríi kiteljesedését attól a perc-
től kezdve, a Helyben mindenki 
számára világos: á válik. (és cselek-
vését is ehhez igazitja), hogy a 
leggazdaságosabb befektetés — az 
emberért történíi." 

Garaudy szerint a jugoszláv ön-
igazgatási gyakorlat alkalmazása 
(a specifikus feltételeknek megfe-
lelően) az ilyen társadalom egye-
düli lehetősége, jelenlegi és jövend ő-
beli praxisa. E rt az univerzalitást 
példázza az, hogy azon az úton, 
amelyen Jugoszlávia már 1950-ben 
megindult (amelynek történelmi 
indítékait igen érdekesen magya-
rázza) többé-kevésbé a többi szo-
cialista országok is követik. (A 
gazdasági reformok, a vállalatok 
bizonyos mérté];ű  önállósítása. stb.) 
Felteszi a kérdést: miért éppen egy 
gazdaságilag fejletlen országban in-
dult meg a tulajdonképpen fejlett 
gazdasági és társadalmi struktúrát 
feltételező  önigazgatás fejlődése. 
Garaudy szering a választ a speci-
fikus történelmi fejlődés (a Kom-
inform látszólagos nemzetközi 
egyenlđsdi játékának és bürokra-
tikus valóságának leleplezése stb.) és 
a lenini gyakorlat alkalmazása adta 
meg: Lenin sohasem ingadozott 
mit kell tenni, amikor fel kell 
hagyni az „ideális sorrend" 5116-
zióival. (Persze a konzervatívok és 
bürokrata „régivágásúak" érlel ő-
koncepciója" s::erint az önigazgatás  

... 

a jelenlegi szocialista államokban 
és Jugoszláviában is elhamarkodott 
dolog. Ezt cáfolja a lenini és a 
jugoszláv gyakorlat, mondja Gara ц-
dy.) 

Ilyen szempontok figyelembe vé-
telével elemzi Garaudy az ameri-
kai társadalom lehetséges szocia-
lista perspektíváját (amely szerinte 
a szubjektív, erđktől függ, s eddigi 
sikertelenségét éppen a. lanyha szo-
cialista oppozíciónak tudja be, 
amely nem tudott alkalmazkodni 
a különleges amerikai viszonyok-
hoz); elemzi a sztálini korszak de-
formációit és a Szovjetunió cent-
ralisztikus orientációjának további 
tarthatatlanságát. Többek között a 
jugoszláv önigazgatás új dialektikus 
tartalmi „ellenért két" az integrá-
ciós folyamatokat, a jugoszláv 
gyakorlat nehézségeit és ebb ől ere-
dó negatívumait, Franciaország szo-
cialista átalakulásának lehet őségeit 
is elemzi, valamint a tudományos 
és technikai forradalom kihatását 
a nemzetközi viszonyokra. 

SZALMA József 

a 
süllyedő  
amerika 

• 
J. UPDIKE: 
Szegényházi vásár, 
Amerikai kisregények, 
Budapest, 1358. 

Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy a fiatal amerikai 
író valamennyi jelent ősebb művét 
ismerjük igen jó magyar fodítás-
ban. A £ordítások igaz kissé rák-
szerűen oldották meg feladatukat, 
mert legelőször egyik legfrissebb 
művét, A kentaurt jelentették meg. 
Végre sor került azonban A ken-
taurt időrendileg megelđzđ  néhány 
olyan nem kevésbé értékes alko-
tásának publikálására is, mint a 
Szegényházi vásár és a Nyúlcipó. 

A Szegényházi vásár című  kis-
regényt alapvet ően jellemzi az író 
mély intellektuális műveltsége, a 
téma részletez ő , sokszempontú (így 
rövid k-val, ám ugyanakkor érvé-
nyesül nála a sokkszempont' is) 
kibontása; talán a modern amerikai 
költészet e drága csillogású reme-
két nevezhetnénk a szociológiai 
mondanivaló cselvetésének. Ha sza-
bad azt mondanunk, itt a klasszi-
kus, legalábbis a novellákból oly 
jólismert Updike jelenik meg min-
den fegyverével s formálja figu-
ráit. Avval az egyszerű  ténnyel, 
hogy egy szegényházban él ő  aggas-
tyán-közösség életébe ad betekin-
tést, nemcsak az írásm ű  szerkezeté-
nek egyfajta zártság igényének 
kedvében jár, hanem saját egzisz-
tenciális írói kedvének ad szárnya-
kat, s megfogalmazza minden ké-
sőbbi prózájának_ lebeg ően termé-
keny prototípusát. Módszerének 16-
nyege az elt ű nt idö nyomá- 
b a r. gyökerezik, ebb ől a magból 
pereg ki spóraszerűen íróművésze-
tének minden értéke. Am Proust 
nyomában haladva sem tagadja 
meg magamagát, sđt éppen e mód-
szer hálójával meríti ki az amfó-
гбt: a kisemberek életében is meg-
vannak a mitikus sorsfordulatok, 
nemcsak_ az ógörög-latin hitvilág-
ban. Updike novelláiban ugyanezt 
a célt bombázza, s egy szegényházi 
vásár ürügyén is az amerikai kis-
városok kihaló embertípusainak vi-
lágát vetíti elénk, ügyes rendszere-
zéssel és rendezéssel. A kisváros 
patinája azonban semmiképp sem 
lehet öncél; a szegényházi öregek 
lelkiségének kutatásakor az író 
végeredményben a mai Amerika-
misztifikáció gyökeréig ás le sajá-
tos módszerével. Proust megter-
mékenyítđ  hatása tehát e végső  
ki nem mondott célban lappang, 
itt feszül legjobban. Updike stílus-
művészete kiválóan alkalmazkodik 
a szegényházi lelkiség egziszten-
ciális helyzeteihez. Nem egyszer 
„nem szalonképes" kifejezések 
sokkszerű, stílromantikus káromko- 
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dáshalmazába fut az olvasó. A fi-
ziológiai hatáskeltés most nem do-
minál, mert öregekr ől van szó. 
Updike-ban van valami éteri, meg-
foghatatlan, kozmikus készség —
tapasztalhatjuk ezt a káromkodások 
meghökkentő  számának láttán, hi-
szen az amerikai öregek talán nem 
is beszélnek ilyen „virágosan", 
mindez fikció, hiszen lelkiségük 
egy régebbi, nem mai állapotot 
konzervál: a misztifikációs csírát. 
S épp ez a dolog hiányzik a mos-
tani Amerikából olyannyira, hogy 
párlatszerűen néhol-néhol csak sze-
gényházakban fogható fel, a csíra 
állapota csak a szegényházak fa-
lainak árnyékában vegetál, és cse-
nevész hajtásokat bocsát le a lélek 
penész-nedves talajába, hogy két 
ségbeesetten táplálják a csírát, 
amely a szigetszerű  fejlődés kö-
vetkeztében már régi alakját is 
elvesztette, a misztifikációs hajszál-
gyökerek pedig nem biztosíthatják 
életképes fejl đdését. Az Amerika- 
mítosz tehát nem stabil, nem ál 
landó valami, még embrionális 
formájában is amőba mozgásokat 
végez. 

Más szempontból nézve a kisre-
gényben kifejtett problémát, Up-
dike zárt környezetet teremt ma-
gának, hogy a szorongó létérzés 
szálait modern írás-eszközeivel 
fejtse ki önmagából. 

RAFFAI Ferenc 

magatartás —
versek 

(sonja manojlović : 
SARABANDA, biblioteka 
pitanja, zagreb 1 969) 

MI NISMO IZVAN I NE PIKU-
ŠAVAMO UCI. MI ŠMO U ŠTRA- 
VICNOJ, ZAŠLEPLJUJUCOJ ŠRZI 
I NASTOJIMO IZACI KAKI BI-
ŠMO ŠAGLEDALI. 
Egy újfajta elkötelezettség jel-

lemzi sorija Manojlovi ć  verseit, a 
nemzedékére jellemző  életérzés, 
tárgytalan hiányérzet, a sehova-
sem tartozás, a kiégettség, az Illú-
zió nélküliség állapota jelenik meg. 
Az alkotás pillanatában „a költđ  
tiszta acél, kemény, akár a kova": 
(Novalis), magától eltávolodva, az 
ész hideg magasšágába emelkedve 
gondolati krát hoz létre. A költđ  
és nemzedékének világhoz való vi-
szonya, állapota tudatosodik. A vi-
lág nem önmagában felfogott rea-
litásként, de bels ő  lényegként, át-
élt, emberi tartalomként jelenik 
meg, a vers nem érinti a folya-
matot, mely ezt az állapotot, az 
azonosulást megelőzi, a vers az 
adott állapotból nđ  ki, a költđ  
állóképbe merevül, s önmaga fölé 
emelkedve új lehetőségek után 
kutat. 

Verséhez nem keres ürügyül té-
mát, a legfrissebb impresszió sem 
ihleti alkotásra, nem válik roman-
tikussá: RAZLOZI sU NEDOVOLJ-
NI; ZRIJEMO BEZ NADE. Nem 
egyéni sorsról, reménytelenség-
ről, kiégésrđl van szó. Egy nem-
zedék tudatának meghatározójává 
lesz a józanság: TVOJE SU GRANI-
CE ZAUVIJEK ONI ŠTO IMAŠ. 
A lehetđségek tehát nem végtele-
nek, az „utazás" nem jelent „eltá- 
vozást" valahonnan, mégkevésbé 
„megérkezést" valahova, értelmet-
lenné is válik tehát: SVAKI OTPOR 
JE BEZ OTPORA NA KRAJU. 
Látszólag minden elérhet ő  és meg-
valósítható, s ezáltal értékét veszti. 
Adva van egyfajta szabadság, de 
a szabadságot soha nem lehet meg-
adni; egy nemzedék áll szemben e 
ténnyel. 
VIDJEH NAK' ŠE ŠTRIJELA 
U MUKLU NOC ŠTRELIVITO 

íUPUŠTA 
I KAN' ŠE TEK PUTANJOM 

LSVOJOM RAZILAZI 
A. lélek számára lakhatatlanná vá-
lik minden terület, már csak a 
költészetben tud ujjásztiletni. A 
költő  egyedül marad versében. Ez 
az otthona, ez a költői nyelv fogja 
Bt  megmenteni. Nyugtalanul köröz 
lehetőségei fölött. Mozgása verti-
kális; POCI CU  RA  SEBТ  NA'  
TIJELU SVOME U ŠUTNJI DU- 

roger garaudy: 
hallgatni 
többé 
nem 
lehet 

ROGER GARAUDY: 
Le grand tournant du 
socialisme, ‚dies 
actuelles, Editions 
Gallimard, 1969. 



John Updike : Nyúlcipő , 
Európa Könyvkiadó 1969. 

A kritikusok egyöntetű  véleménye 
szerint Updike-nak értékrend szem-
pontjából ez az alkotása formál 
leginkább jogot az elismerésre min-
den immoralitása és kontúrtalan, 
homályos metafora-képlete ellenére. 
Updike maгihuanás iszonya az őt 
körülvevő  urbánus szellemtSl egyik 
művészi alkotásában sem örvény-
lik olyan vésztјбsló predesztináció-
val, mint éppen a Nyúlcipő  felejt-
hetetlen megoldás-sorozataiban. 
Nagy szavakat kell használnunk, 
hogy jellemezhessük Updike-nak 
ezt az üzenetét, amellyel megaján-
dékozta a világirodalmat, hiszen ez 
a művészi hozadék az egész újkori 
civilizáció — Németh Lászlói ér-
telmezésben — tragédiáját vetíti 
elénk, talán azt a proféciát, amit 
Yves Bonnefoy költészete sugároz. 

Egy idđ  óta az intellektus nem 
kedves önmagának, unalmában ön-
gyilkosságot hajt végre: s épp en-
nek a szellemi harakirinek egyik 
lényeges állomása a Nyúlcip ő  is, 
annál is inkább, mivel nem filo-
zófiai traktátusban mondatott ki a 
modern idők szentsége, hanem egy 
szépirodalmi alkotásban. E modern 
analitikus regény cselekmény-váz-
latát elsđsorbaп  az elszakadás, a 
menekülés, a szökés végsđkig kiéle-
zett ösztönének detonációi remeg-
tetik meg, ám ugyanakkor érezhe-
tđvé teszik a rácsszer ű  életforma 
minden megnyilvánulását vagy kö-
vetkezményét. Szökőárként, zúdul 
e rácsozaton keresztül a szexualitás 
elszabadult pokla, kimérái végül is 
egy perverz jelenetbe zavarják a 
regény főszereplđjét: kedvesétđl 
olyasvalamit kér, amit đl đ  is undo-
rodik. Mellékesen jegyezzük meg, 
hogy Updike ebben az esetben anti-
erotikus. 
A regény hőse elhagyja feleségét, 

céltalanul éjjeli lepkeként kering 
az amerikai autóutakon, s közben 
a texasi nyilvánosházak prostituált- 
jain jár az esze. Kés đbb vadházas-
ságra lép egy utcalánnyal, de ter-
hes felesége. továbbra is jelen van 
hiányával. _ 

Az objektív korrelátumok nagy 
számából nem lesz nehéz Updike-
nak kibontania a tragikus szálakat, a 
síkok kitűnđen fedik egymást, min-
denki kötelességszerűen csak a saját 
dolgát végzi, mintegy hirdetve a fá-
tum hatalmát, más szempontból pedig 
Updike mély intellektusát s a meg-
szerzett mesterségbeli tudást. Most 
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BOKOJ. , de az egzisztencialista el-
merülés önmagában ismeretlen szá-
mára: A I TADA JA NE MOGU 
NESTATI U SEBI. Egyedül van, 
de tudatosult benne, hogy magánya 
nem egyéni sors, felismeri a ma-
gány állapotát, mint korára, nem-
zedékére jeІlemzđ  élethelyzetet. 
Keresi a kapcsolatot a másik em-
berrel, de igazi, magányt-oldó 
érintkezésre nincs lehetőség még a 
szerelemben sem: U TEBI BIT CU 
SAM. A magány a teljesség és sza-
badság (függetlenség) illúzióját kelt-
heti. 
JA SAM ONAJ 1?ROSTOR ŠTO JE 
NESTAO U SEBI 
En vagyok a tégy, mely eltűnt 
bennem, én vagyok a mindenség, 
melyei felfogok, a külvilág, melyet 
belsđ  lényeggé alakítok. 
Elidegenedeti, 	elembertelenedett 
viszonyok közé kerülünk. Az 
egyetlen emberi lényeg a félelem. 
Tárgytalan és megnevezetlen féle-
lemérzésről van szó, s ez ad ér-
telmet a szónak, a létezésnek. A 
STRAH JE MIJE UTOCIŠTE, 
OKLIJEVAJUCI DA IZGOVORIM 
RIJEC IZGUBIH JE ZAUVIJEK. 

Sonja Manojlović  költészetében 
egy nemzedék magatartása, hely-
zete bontakozik ki. Egy devalváló-
dott értékek között felnöv ő  nem-
zedék gondolatai reflexióit kapjuk. 

DANYI Magdolna 

szalad, 
ó igen: 
szalad 
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nem cél kielemezni a hatások sz đ-
vevényét, inkább a hős egzisztenciá-
lis helyzetét vizsgáljuk, ami egyben 
szellemi szituáció is. Mondhatnánk 
úgy is, Updike árnyképe valójában 
egy kđltđi helyzet lecsapódása, a 
modern Mallarmé utáni líra. To-
vábbi megállapítások is sarjadhat-
nak ebből az alapszituációból: 
Nyúl, a regény főszereplđje azért 
lesz tragikus hős, mert a szabadság 
és mechanika vívódó egyeztetése 
közben elbukik, nem sikerül elérnie 
magasztos célját. A két n ő  közötti 
vonzás-taszítás er ővonalai, a hatá-
rozni nem tudás kataraktái erkölcsi 
bukásba sodorják a fiatalembert. A 
harakiri-folyamat a katonaság után 
kezdődik, tiltakozás és kétely fész-
kel Nyúl szívébe, egyedül a játék 
iránt van fogékónysága... 
Az Updike-regényben tárgyalt 

problémával kapcsolatba hozható 
egy hazai irodalmi jelenség is, tör-
ténetesen a Symposion-nemzedék 
néhány képviselőjének szökés-esz-
széjére gondolok. Igaz, ezeknek az 
esszéknek végső  kicsengése nem 
valami édes rémület", de minden 
akcióprogramuk mellett érvénye-
sül bennük a harakiriző  jugoszlá-
viai magyar szellemiség. Természe-
tesen a megoldások más-más kri-
tikai szemléletet és elbírálást fel-
tételeznek. 

Befejezésül foglaljuk össze John 
Updike művének jelentőségét! 

A Nyúlcipő  az újkori civilizáció 
tudatzárlatának a regénye. Felfog-
ható a modern líra történetének 
eseteként vagy spinózás sugalma-
zású filozófiatörténetként stb. A 
harakiri-regények közül egyel đre 
felejthetetlen marad Updike egzisz-
tenciális számvetése; ehhez hasonlót 
csupán a beat-nemzedék írói tud-
nak felmutatni. 

RAFFAI Ferenc 

hatványozott 
veresóg 

BOšKO IVKOV: 
Likovi koji se rue, 
Matica srpska, 
Novi Sad, 1969. 

Ivkov a stílusnak, a formai esz-
közöknek szokatlanul széles skálá-
ján 'jeleníti, meg központi problé-
máját: a vereséget. Formai-temati-
kai szempontból három fő  vonulat 
mentén, illetve ezek metszéspontjá-
ban helyezkednek el a novellák. A 
három vonulat — gyermekkori em-
lékek reális-lírai ábrázolása, pszi-
chikai állapotok szürrealisztikus le-
írása és a stapari táj jellegzetes 
alakjainak megjelenítése — egy 
pontból kell kiinduljon; ezt a pon-
tot valahol a novellákon kívül, a 
novellák előtt kell keresnünk. 

A vereségnek Ivkovnál elsđdlege-
sen ösztönz ő  funkciója van, pon-
tosabban: a vereség állandó, folya-
matos; a vereség felismerése az, 
ami menekülésre késztet. A mene-
külés formája a visszatérés: újra 
végig kell tapogatni az izzó ideg-
szálat, tehát a menekülés ereiimé-
nye is csak vereség lehet. Itt, a 
novellák elđtti tényleges vereség-
ről van szó, az írás azonban mint 
a menekülés eszköze, fiktív vissza-
térés; a novellahđsök próbálnak 
meg visszatérni, menekülni a vere-
ség elđl, mintegy újra felvillantva 
a reményt, amely utóbb ismét csak 
tévesnek fog bizonyulni. Arra a 
kérdésre, hogy a tényleges vissza 
térést miért kompenzálja a fiktív 
visszatérés, miért - lehetetlen valóban 
visszatérni, egyetlen magyarázat le-
hetséges: Ivkovnál a vereség azo-
nos az idővel, az időt Ivkov vere-
ségként fogja fel. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a novellah đsöknek so-
hasem sikerül átlépniük egy bizo-
nyos falon, erejükb ől legfeljebb ér-
telmetlen kitörésekre tellik; a pilla-
nat mint vereség a holnapot is ve-
reségnek sejteti, s a tegnap felé 
taszítja đket vissza, EZEK A HŐ -
SÖK NEM LETEZNEK. Ha elfor-
dítják fejüket a pillanat szörnyei-
től, sarokbaszoгftottságukban már  
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előlegezik az utat, amit szemükkel 
lassan újra végigtapogatnak a ször-
nyekig: 
	 da nemam Tepa možda bi 

imo i žena, pa bi možda imo i de-
ce, al tu se najedaтed trgnem ko 
opečen i kažem: ne, ne, ne b imo 
deci, jel se setirn da bi cica zvali 
Zmaj č ići, svi bt za njima vikali: 
Zmaj čiái, Zmajčđči, al onda se opet 
trgnem i kažem: ta ne, ne, ne, kakvi, 
vili kako sam lad, ne bi vikali 
Zmajčići, jer onda ni ja ne b imo 
Гep i ne bi bio Zmaj ..." 

(Rep Mite Zmaja) 
Azzal, hogy az id őt, mint veresé-

get, a lassan fogyó belső  fény" 
szimbolizálja a novellák els đ  vo-
nulatában (Kako smo voleli devoj-
čice, Nemoćno leto), felépül a ve-
reség hierarchikus rendje, és a ve-
reség fokozatai tematikailag deter-
minálják a novellákat :minél mesz-
szebb visz a jelentől a fiktív 
visszatérés, annál kevésbé valószí-
nű, hogy utunk végén, a jelenben 
újra vereséget szenvedünk. Lehet đ-
séget csak az ismeretlen jelenthet, 
a gyermekkorban még ismeretlen 
szexuális kielégülés; az utána való 
vágyakozás még ígéret — de a tisz-
taság utáni vágyat a gy űlölet táp-
lálja, a vágyakozás, a vágy kielégí-
téséгe való sikertelen kísérlet, a 
vágy beteljesülése egyaránt vere-
ség, tehát eleve csonka (Nemo ćno 
leto). 
Az idő, azaz a vereség íve a 

Mrtvi govori ciklussal bežárólag 
teljes: a remény—félelem reláció 
egyre rövidül (Mrtvi govori; Nigde 
čoveka ni ptice), az id ővel folyta-
tott harc a jelenhez közeledve egy-
re reménytelenebbé válik, s miután 
a visszatérés lehetetlensége konkrét 
megfogalmazást nyer (Mrtvi govori; 
seb o na blagoj padini), a kilátás-
talanság már csak egy vízióban 
fejeződhet. ki  (Mrtvi govori: Glas 
se odbijao od gustih zidova no ći). 
Ezek a szürrealisztikus víziók ké-
pezik a novellák kevésbé önálló 
formai vonulatát, a formát a tar-
talom termeli ki, mint eszközt a 
legintenzívebb, legadekvátabb kife-
jezésre. 

A fiktív visszatérés tehát kudarc-
cal zárult, de még csak a szub-
jektum kálváriája volt — a novel-
lák harmadik tematikai vonulatá-
ban as eddigi lappangó környezet 
fokozottabban elđtérbe kerül; a bel-
ső  vereség arra kényszerít bennün-
ket, hogy kđrülnézzünk: az id ő  ve-
reség, vereség-e a hely is? A meg-
változott látószđg egyben választó-
vize a novellák értékének: a 
kompozícióba szervesen be nem 
illeszkedđ  novellák mellett (Kako 
je umirao Miloš, Katastrofa druga 
S. S.) kiválasztódnak a formai vo-
nulatok legmegfelelőbb ötvözetét 
hordozók (Modra kolera, Caza. Ci-
ca), hogy a Rep Mite Zmaja  C.  
novella a formai vonulatok met-
szőpontjából, a hatványozott vere-
ség komplex képét lezárva. a leg-
adekvátabb módon küldje üzenetét 
(amely már el đzőleg is felbukkant 
— Mrtvi govori; Njeno telo ulazi 
U  pejzaž, Boga nema a o čai raste; 
Caza): egyetlen lehetőség a vereség 
elkerülésére a totális vereséi: az 
idбnkívüliség, mások tudatánkívüli-
ség, lenni; mintha nem lennénk. 

. i onda još, ve ć  sasma be-
san. ko živince pod nwžem, riknem: 
ot"ori se crna zemijo, a unaokolo 
ništa, tišina, mIT". 

BOGNÁR Antal 

bárányok 
a 
szigetrő l • 

MARGUERITE DURAS: 
Oroszlбnszбj, 
Modern Kбnyvtб r, 

Európa Könyvkiadб  1969. 

Ha lehetnek az avantgardnak 
centrifugális és centripetális alko-
tói törekvései, akkor Marguerite 
Duras géniusza ennek a befelé for-
duló lelkiségnek az igézetében hív-
ja életre leheletszer űen finom —
hogy úgy mondjuk — vietnámos, 
indokínás regényeit, geometrikus 
precizitással kiképzett hosszú pár-
beszédeit vagy detektívtörténetét. 
Tiszta levegđjü könnyed prózájában 
nemcsak a rizsteraszok végtelenje, 
a forró égövi flóra kiрбгбigása de-
reng fel, hanem mindennek mélyén 
egy tárgyiasulásra mindenkor kész 
francia íгбПб  tehetsége mutatkozik 
meg, s tehetjük hozzá, olyan spon-
tán egyszeriségében, ahogyan a 
gyáros feleségének kisfia játszotta 
Diabelli Moderato cantabile-vel jel-
zett szonatináját. Közvetlen alkotói 
módszerét alighanem ez a szimbo-
likusan értelmezett dallam bizto-
sítja. 
Moderato cantabile? 
Lehetne-e erre a kérdésre felelni? 
Egyértelműen, azt hiszem, nem; ha-

sonló hibába esnénk, mint amikor 
az Oroszlánszáj vizsgálóbírója a 
gyilkosság indítékait vizsgálva, fel-
vonultat a gyilkos Clair Lannes 
előtt egy csomб  kérdést (féltékeny-
ség, unalom, az otthoni élet nyo-
masztó rendje, az áldozat süket-
néma volta), de az nem ismeri fel 
egyiket sem, hiszen ezek külön vá-
lasztott hamis kérdések, nincsenek 
jól feltéve. Eppfgy talányszerű  
maga Marguerite Duras írói egyé-
nisége is, túl egyszerű  és túl össze-
tett ahhoz, hogy a lélek végtelen-
ségének és határozatlanságának e 
feminin integrál-matematikusát, 
mérnökét meghatározhassuk. Talán 
helyesebb Marguerite Duras-t ab-
ban az állapotban megközelíteni, 
amelyben gomolyog, nem a mate-
matikus .ész megnyilvánulásaként 
— nem Robbe Grillet-s helyrajzok-
ról van szó hanem a m á n i á-
k u s gondolat szimbolistája-
ként. Moderato cantabile? Alom és 
élmény permutációja? Muzsika és 
végzet? Lassan énekelve bűvös fi-
nomsággal a szállongó dallamot, 
amelyben benne van Vietnam min-
den rizskalászának súlytalanul is-
teni játéka, maga a fehérarcú 
költészet, a jang és a jin szerelmi 
gyilkossága. Nem új téma! Talán 
ugyanolyan idđs, mint maga az 
emberiség. S már itt is vagyunk 
Marguerite Duras alaphelyzeténél: 
két ember beszélgetésében vagy 
hallgatásában ragadja meg a min-
denséget, az örök érvényét. Gon-
doljunk csak a Szerelmem, Hirosi-
ma vagy a Moderato cantabile ma-
ratoni hosszúságú dialógus-árada-
tára. Ugyanez a technika érvénye-
sül az Oroszlánszáj hármas taglódású 
párbeszédeiben. Talán szerkezeti 
épség tekintetében a moderato can-
tabile-stílus átitatottsága kapja a 
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pálmát, mert szerelmi témájának 
fel- és leépítése egy keleties gon-
dolatritmus tökéletes kimerítése —
hatása érződik az Oroszlánszáj 
kompozícióján is: a Moderato can-
tabile álmatag, kába kísér őszólama 
Clair Lannes gyilkosságának hát-
teréből is kiszűrődik, tejüvegszerű  
ködként lebegő  fluidum. Amikor 
a hđsnđ  kijelenti, hogy a gyilkos-
ság „lassan közlildik, mint a tank", 
egyáltalán nem az őrültségét bizonyít-
ja, hanem arra a misztikus mámor-
ra és villódzásra céloz, amely a 
gondolatot élvezi, még akkor is, ha 
azok hétköznapi értelmükben má-
niákusak, amikor azok áttörnek az 
ólomtetőn. Az Oroszlánszájban, 
mely egy nyomozás lelki jegyző-
könyve lehetne, a lelki élet minden 
apokaliptikus tobzódása mellett ott 
van Viorne, a francia kisváros rém-
képe, pokla, erkölcsi kifosztottsága 
is. 
A hősnő  intelligencia-igénye ti-

tokzatos kertjében (Baudelaire vala-
kinek a költészetét kerthez hason-
lította) jut leginkább kifejezésre: 

„Gondoltam a boldogságra, a téli 
növényekre, bizonyos dolgokra, en-
nžvaló гa, politikára, a vízre, a víz-
re, a hideg tavakra, a tavak mé-
lyére, a tavak mélyén a tavakra, 
a vízre, amint iszik, elkap, bezárul, 
erre a dologra, a vízre, sokat, az 
állatokra, akik szünet nélkül men-
nek, csak mennek, nincs kezük, 
arra, ami jön és megy, arra is so-
kat, a Cahors-ra gondolásra, ' ami-
kor arra gondolok, és amikor nem 
gondolok rá, a televlzióra, ez össze-
keveredik a többivel, egy történetre 
egy másik történetr ő l, ami egy má-
silerбl, ami egy másikról szól, a 
hemzsegésre, sokat, hemzsegés a 
hemzsegésen, eredmény: hemzsegés 
Is  így tovább, a keveredésre és 
szétválásra, sokat, sokat, a kü-
lönvált hemzsegésre és a nem kü-
lönváltra, látja, minden magja kü-
Lön van, de össze  Is  ragad, a hem-
zsegés szorzására és osztására, az 
összevisszaságra, és mindenre, ami 
elvész, és így tovább, mit tudom 
én." 

Gyilkosságában is azt mutatja 
meg, hogy milyen okos módon 
tudja a hullát eltüntetni. Kertjé-
ben oroszlánszáj díszeleg, amely 
abszurd módon női húsra emlékez-
tette, talán borzalmas tettének mo-
tívumaként. Ez a kerti tátogató kö-
ti Clairt a lehetetlenhez, a tűnő  
boldogság, a szerelem képéhez. (A 
Moderato cantabile magnóliáinak 
hasonló funkciójuk volt!) 

A szimbolista próza planetáriu-
mát szemlélve leszögezhetjük, hogy 
Marguerite Duras géniuszával a mai 
francia regényírás egyik állócsil-
laga gyúlt ki. Tehetsége vitathatat-
lan, noha törekvéseinek javát fel-
lelhetjük a modern francia kriti-
kában és költészetben, s valójá-
ban a kísérletező  kedv innen su-
gárzódott ki a széppróza belátha-
tatlan síkságára, mintegy ezzel is 
tudatosan rombolva azt a - múlt 
század megteremtette misztikus Va-
lamit, amit „francia regény"-nek 
nevezünk. 

RAFFAI Ferenc 

Az új szenzibilitás, esztétikailag-
etikailag új szemlélet függvénye-
ként alakuló új vers igényli, meg-
követeli a soha-meg-nem-elégedés 
kiindulópontjáról való megközelí-
tést. Viszonyulásunk egyetlen le-
hetséges módja ez. 

Ladik a symposion I. nemzedé-
kének költőjeként indul, s egész 
emberi-költői magatartásával egy 
új látásmód és életmód realizálásá-
ra törekedett, a költ ő  szerepét ra-
dikálisan újrafogalmazni kívánta.. 
Az ríj vers igi nye nála a valóban 
új modern él mt-szemlélet eredmé-
nye, a hagyományos sápadt-vers 
eszmény képélcen a hagyományos 
sápadt-élet tagadását kell érte-
nünk. Mégis a kötet els ő  ciklusá-
ba tartozó, te a бt a hatvanas évek 
legelején írott versek többnyire  

csak céljaikban tükrözik az új ér-
z=kletességet. Túlságosan költői 
ezekben a versekben. Végnélküli 
kének sorozatából áll egy-egy 
vers, mely paradox-módon a vizu-
alitás, az áttekinthetőség kárára 
megy. Ladik — tapasztaljuk — ját-
szik a szavakkal, a ]ehet őségekkel, 
szép akar lenni, hatni kíván, s en-
nek érdekében kompromisszumos 
megoldásokra kényszerül. Gyakran 
„a távolság hájas rétegeiben ku-
tatja a feledés rögeit", s Igy az én-
élmény, mely későbbi verseiben 
pattanásig-feszült energiákat szaba-
dít fel, itt szétfolyik költészetének 
rovására. (Tor) 
Hangja fokozatosan keményedik, 

válik egyre fegyelmezettebbé. 
Probléma-köre továbbra is az in-
dividuális élet, az En, a nőlét mély-
ségeiben való kutatás. Kép-met-
szvteiben egyre tömörebb, érzék-
letesebb: „te lány ágba szökkenve is 

kifeslő  halál", 
nagyitja ki, helyezi versei centru-
mába nđ-létének súlyos ellentmon-
dásait, gyakran determinált vilá-
gát. (Ének minden napra) 

A vizuális módszer veszít jelentő -
ségéből. A szó feltépi tudatunkban 
a képet, de annak végiggondolását 
már nem kísérhetjük nyomon a 
versben, tudatos szerkesztés he-
lyett az individuum feltörő  indulati 
megnyilatkozása, a tudatalatti irre-
ális viszonyok és összefüggések 
regisztrálása következik be. A lo-
gikát kereső  kívülálló számára már-
már öncélú játéknak tűnik. Szürre-
ális képeit az értelem szintjén meg-
közelíteni valóban lehetetlen. Az 
önmagában felfedezett ősi dallam 
jut felszínre mint a beszűkülő  Vi-
lág kilátástalanodik, úgy súlyoso-
dik ez a zeneiség, s ha játékos 
kedvet érzünk mögötte, ez nem 
más mint az ősemberi vad játsza-
dozás, aki mágikus erőket tulajdo-
nít a játéknak, kinek lényegévé 
válik, élet-varázslássá e játék. 
(ólomöntés, Sámándob, Sirató, 
Népdal) Ahogyan az ősember lé-
nyének lényegét kívánta kifejezni 
a dalban, úgy Ladik is lényegre-
törő . Látomásos szuggesztivitása 
teremti önmagának a formát, a 
szó elszánttá keményedik, rontás-
sá, átokká a ritmusban. (Zsoltár, 
Menyegző) 

„Megmutató kecském az utat, 
mely mint az orca. 

Estvélžg megfeszüLék, de ki nem 
esmértem 

A setét huzatban se nem én. ... 

de a ti csatornáitoknak 
Minden áradásai és habjai én 

rajtam általmentek. 
Nem tudom már, mivé legyek. 
Kecskévé-e, vagy ürülékké, amely 

csillagokra záporoz." 
(Zsoitdr) 

Látszólagos különbözőségük elle-
n5re tévedés volna, ha legújabb 
verseit. melyek új ciklust is képez-
nek a köteten belül, valamiféle-
képpen ún. „külön-korszaknak" te-
kintenénk. Ez az elhatárolás er ől-
tetett lenne és azt jelentené, hogy 
kívülről, külső  formai-nyelvi-je-
gyek alapján hozzuk felszínes itéle-
teinket. 

A formai megoldások mindaddig 
jók, míg nem válnak erőltetetté, 
öncélúvá. A meghökkentés sem 
cé113, sem eredménnyé nem lehet; 
ha a kép újdonságának minden 
lényege a meglepetés" (Füst), ak-
kor a vers lehet attrakció, mutat-
vány, művészettörténeti érték, de 
esztétikai szempontból értéke ké-
tes. 

Látásmódja jellegzetesen érzelem-
élmény központú, ami azt is je-
lenti, hogy önmagán túljutni nem 
tud, létfilozófiája egocentrikussá 
szűkül: 

„de az idő  uram az idб  
ringlóba ha úgy tetszik 
harapófogбba 

kakaskukorékolás a paplanom 
alatt" 

(Ufo party) 

Keménysége helyenként cinizmus-
ba, pózba torkoll; kiégettség, de-
termináltság árad abszurd kép-
terekb ől. Hangjában állandó fe-
szültség izzik, ebben van érzékle-
tességének szuggesztivitásának ere-
je. 

Magatartása a végs őkig kifino-
mult, érzékeny ember tartása, aki 
a dolgok kuszált összevisszaságá-
ban, a létezés abszurd irrealitásai-
ban újra és újra megtalálja önma-
gát. Igy lesz költővé, anélkül, hogy 
ő  maga igényt tartana erre. 

DANYI Magdolna  

sziszifuszi munka 

Branko Bošnjak: 
Svc što nam prilazi; 
versek 
Biblioteka Pitanja 
Zagreb 1969. 

Meglepően új és érces hang tör 
elő  Bošnjak verseiből. Minden 
egyes versét szenveoely f űti at, 
akár szid, akár vádol, akar csak 
felsóhajt. Versei egyszerre szólnak 
érzelmeinkhez és tucatunkhoz. Erez-
zük azt az űrt, amelyben a költő  
lebeg és amelyben mi is lebegünk; 
érezzük azt a távolságot amely 
köztünk és a költő  között van. 
Bošnjak minden eszközt megra-

gad, hogy felrázzon bennünket kö-
zönyünkből, passzivitásunkból. Ak-
cióba hív bennünket, ám passzi-
vitásunk annyira hat Bošnjakra, 
hogy már kételyei vannak irán-
tunk, kételkedik abban, hogy vala-
ha is fel merünk (tudunk) állni és 
az irányítást saját kezünkbe vesz-
szük. Bošnjak acélos és komor 
hangja irgalmat nem ismer ő. „Za 
koga smo sve to činili" kiált fel 
egyik versében, a Szónokban, 
majd a közönséget ostorozva meg-
jegyzi „I zašto tako ozbiljno čekate 
proslava je završena", azonban 
nem elégszik meg ennyivel, tovább 
fokozza indulatát „Ova zemlja je 
uzaludna za one koji pokušavaju", 
hogy végül figyelmeztessen ben-
nünket „Prave tajne tek primaju 
svoje pohode". 

Bošnjak angazsált költő , de pasz-
szivitásunk láttán egyedül érzi ma-
gát (levegőben lebegőnek) igy te-
hetetlennek is, és épp ebb ől a te-
hetetlenségéből fakad azután a tá-
vol lenni akarás, a percről-percre 
megpróbált menekülési kísérlet 
„Otplovi bride moj otplovi 
/... otplovi niz tok gdje ribe/ Hrle 
tajnom cilju pod vidor ..." Boš-
njak nem tudja elviselni a meg-
alkuvást, nem tud napról-napra új 
álarcot váltani, a tisztaság felé vá-
gyakozik( biz ljudskih sjena). Lát-
ja a hibákat, és látja a körülötte 
élők nem törődömségét, ez bántja 
đč, szenved mások helyett is, és 
kételkedése fokozódik. Nem tudja 
még a megoldást, nem is akarja 
tudni (tebi nasuprot), fél a kéte-
lyek elvesztésétől mert akkor az 
emberbe vetett hitét veszítené el, 
bízik abban, hogy fel tudja rázni 
őket közönyükből, ám versei végén 
mindig a fájdalmas vereség érz ő-
dik. Tudja, hogy sziszifuszi mun-
kát végez, mégsem hagyja magát 
„A ja sam inai koji se uhi 
porazu da bi/ uzmogao živjeti" 
mondja és a vereségek sorozata 
újabb erőbevetésre sarkallják 
Bošnjakot, még nagyobb erővel tá-
mad. Látja, hová vezet ez az ér-
dektelenség és már-már kétségbe-
esetten felkiált „Mntvi pokazuju 
pravice/ A tko zna kuda su željeli", 
de megőrzi hidegvérét és következő  
versében higgadtan számol lehető -
ségeivel „sa onim što je u tebi 
ne možeš ništa/ /Možda kao pas 
vježbati/ Vježbati vjernost/ /Ali i 
psi umiru/ Zatim  he  glodati i tvoje 
kosti". 
Tudja, az időt nem lehet elhagy-

ni, nem lehet elkerülni ,Uzaludno 
napinješ luk svetlosti/ Metalni ši-
ljak dana upućuješ svoni srcu", 
mégis egyike a problémáinak az 
idđnkívüliség. Erdekes lenne ebből 
a szempontból összehasonlítani 
Branko Bošnjak lírai költészetét 
pl. Boško Ivkov prózai költészeté-
vel. 
Bošnjak 	költészetében 	az. 

angazsálts бg és az időnkívüliség 
váltakozik, ám egyikb ől sem tud 
kilépni, így versei telít ődnek és 
már-már szétfeszítik önön-maguk. 
hogy aztán újra eggyé forrjanak. 

Letompított hangjával er ős és 
megkapó képeket alkot pl. „Najra-
dije ne bib ni spomenuo slobodu 
/Dišeš li/ Najradije ne bih mahao 
rukora". Ez az állandó váltakozás, 
a szűnni nem akaró mozgás mintha 
megviselné Bošnjakot és már fél, 
fél, hogy nem fogja tovább bírni 
az állandó feszültségben levést, fél 
as időtől amelybál nem tud kitör-
ni, fél attól az elképzelést ől, hogy 
csak jan palachi módon lehet a 
célt elérni, így megmarad az ál-
landó út keresésénél. 

„Cvrst je zags'Jaj 
To se sljubjuje tvoje o čajanje 
I nerazumne ravnodušnost čelika 
Zagrijaj koga ne mogu gledati 
Bojim se Jan Palack" 

KOVб►CS Nбndor 
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ember 
és 
táj — 
(rasnyó 
költészetében 

• 
Iđ rasnyó István: 
brnуék és fű , versek, 
Forum könyvkiadó 
Novi Sad, X969 

Brasnyó állandó témája , nagy é1- 
ménye, mindent befogadó szimbó- 
luma a táj , ez a már-már meta-
fizikaivá váló fogalom . Lényegjel-
legű  összetevđit világunknak, prob-
lémáit lenni-nem lenni ember-éle-
tünknek , minderre reagáцц  tud 
egyetlen egy motívumon keresztül. 
Emb r és táj viszonyát irodal-
munkban hozzá hasonló elmélyült-
séggel senki sem világította át. 

Emeljük ki egyetlen egy versét 
elemzésünk tárgyául , melyen ke-
res.:tül Brasnyó táj-érzékelését ta-
nulmányozni alkalmunk nyílik, s 
ily módon e szemléletmód lényegé-
hez érkezünk el. (Szurdokvölgy) 

Tárgyilagos hidegen indul a vers. 
A tudat regisztrálja a szemen ke-
resztül érkezđ  megismerés-tartal-
makat . A szem ebben a pillanatban 
egy felülről-lefelé-elđre irányított 
filmfelvevđgép , tehát gép-tárgy, 
a tudat eszköze . A tudat befogadja 
a mezem-küldte anyagot, a tájat, s 
szó-jelekkel lényegbeli vonások 
alapján vázol , nagy-hideg kontú-
rokhan realizálódik az élmény: 
„Szalag, keskeny vashíd," 

A monotónia , a mechanikus adat-
gyűjtés megszakad , a szem (már 
nem gép , nem eszköze , de képvise-
lđje az embernek ) meghökken: 

„s az útról a kecskék 
itt letérnek, zuhanva. " 

Pillanatokkal elđbb még óriási tá-
volságokból észleltük a képet, mely 
mozdulatlanságot , közömbös hideg-
séget árasztott. Most megjelent a 
mozgó-meleg meghökkenés, a vál-
tozás. Еlet van  a tájban : kecske az 
úton. Elđbb is ott volt , de a szem-
gép nem tartotta fontosnak kö-
zölni, a vashíd mellett eltörpült. 
Az embert azonban ez a mozdulat-
lan vasszerkezet nem tudja tartó- 
san érdekelni , közte és a híd kö-
zött valamiféle bensđségesebb vi-
szony létre nem jöhet . Egészen más 
ez a hús-vér-meleg-valami, ami 
mozog, mégpedig . ITT — hangsú-
lyozza ki a költo . ITT, tehát test-
k6zelhen . valahol bennünk. A szem 
részletezđvé váL''k, тár-már fe-
cseg: °„Letétnek , zuhanva.” Egy-
szerre látja és éli át a tényt Et-
tđl kezdve csupán a tájnak egy ki-
nagyított , bőrünk alá szívódott 
részlete érdekli a k đltđt: ez a moz-
gó meglepetés . Miatta észreveszi a 

„bogáncsok píros lapjait", ami lenn 
van, annyira lenn, hogy ha nem 
állt volna be a változás , a szalag-
utat figyelđ  szem-kamera soha sem 
vett volna tudomást róla . De mert 
a szem lehajolt a táj e kis szige-
téhez, újabb és újabb felfedezések-
rđl küld híreket: fiúhangok a bo-
gáncsok között! A felfedezés oly 
váratlan , pillanatnyi szünetre van 
szükség ahhoz (ezt funkcionálja az 
önmaga külön sort képez đ  „között" 
szб), hogy kimondhassuk: „fiú-
hangok". Ettől kezdve villámgyor-
san változik a kép . Még ugyanebbe 
a sorba , bár a „fiúhangok" után 
pont került , új cselekmény furak-
szik be sebes -váratlanul : halász-
sas. A költđ  hangja izgatottá vá-
lik, összefüggéseket keres önmaga 
és a jelenségek között: 

; ,Halászsas 
árnyéka metszi a születést 
s átsuhan." 

A képet eluralja a mozgás. Megál-
líthatatlannak tűnik az élet, elront-
hatatlannak az embert đl függet-
len, de nem idegen csoda: a ter-
mészet: 

„Itt nem sikerül keresztültörni, 
ittörölnž rengeteg 
nyomuk nincs mód," 

hangja megfellebbezhetetlen hitet 
áraszt, szinte túloz, úgy lelkese-
dik, ahogy súlyos-keményen ki-
mondja a legtöbbet: 

„sem halál." 

Ezután — már higgadtabban, ke-
vésbé izgatottan — újra-ismétli, 
összegezi észleleteit: 

Csak a füttyögés kúszik 
és a kígyók ostora —"  

A  gondolatjel rendkivül fontos. A 
vers egy szerves része itt bezárul. 
Ami ezután következik, az már 
nem a táj, az a tđle függetlenül 
létezđ , de valamiképpen mégis hoz-
zátartozó : az ember-költđ ; a táj 
tudatának foghatjuk őt fel talán. 
A költő  felemelkedik a „szalag, 
keskeny vashíd" magasságába, de 
már egészen új emberként. Tudja 
mi van lent: kecske, fiúhang, ha-
lászsas, azaz rengeteg-csodaalkotta-
élet. 

Semmi sem kerülhetž et 
figyelmedet:" — feddi meg ön-

magát, s ez már a szem-kamera 
szerű  viszonyulás nyílt bírálata. 
Többet nem mond, mert: 

„még lezárt szem." 
Erről az állapotról egy másik ver- 
sében (A szem mérlegel ) így ír: 

„nincs mžrđl beszélni, a szem 
méri fel a távolságot." 

A szem (a költő) -„felméri a távol-
ságot”, felméri az életet . Önmagá-
ba merül , elgondolkodik , központtá 
válik önmaga számára, megsz űnik 
körötte létezni az elđbb még dicső-
ített csoda — a természet. Mi is 
megfeledkezünk róla . Öt látjuk, az 
embert, a kimagaslót a tájból, úgy. 
ahogyan egy más alkalommal írta 
(Emlékezete) : 

„Ha látták 
itt látták utoljára 
đt 
kopár szemét" 

Központtá teszi önmaga létezését, 
szólítja önmagát , jellemzi, megha-
tározza ezt a magába-sorsába fe-
ledkezđt: 

„Tükđrbe vakuló 
arcod szürkés 
hamubál — 

A gondolatjel a szünetet , a magá-
bafeledkezés időtartalmát szimbo-
lizálja, ugyanakkor a mozdulatot 
is, amivel a költđ  kilép fókuszából, 
s mintegy đnmagát biztatva („ké-
szen fontosabb dolgok várakoztat-
nak” — mondja A szem mérlegel 
versben), a táj egységévé lesz, 
ugyanúgy , ahogy a kecske, a fli-
hang, a halászsas ... s a most meg- 
jeleni ítj kép: 

— és rézsut 
a legelészđ  kancák." 

,Diatematikai szigorral megszer-
kesztett vers ez. Bonyolult egység, 
harmónia , rend, élet. Táj és ember 
közösen alkotják e rendet. igy 
emeli . Brasnyó töгtiény-erej űvé e 
visnyt, az összetartozást. 

DANYI Magdolna  

egy 
folyóirat 
mely 
nemcsak 
megjelenése 
által 
jelent 
ú jat 

• 
Megjelent az „ideje" című  folyó-

irat első  száma! A mondat végén 
használt felkiáltójel valószín űleg 
szembeötlő , ellenben ha ezt a  „Meg--
jelent • a VUS képes hetilap elsđ  
száma" — után tennénk , bizonyosan 
nem lenne az. Ezzel az írással nem 
arra szeretnénk rámutatni , hogy mi-
ért követi Jugoszláviában óriási 
reklámhadjárat az ún. kultúr-pony-
va megjelenését a sajtópiacon. Azért 
engedtük meg magunknak mégis e 
példa említését , hogy rámutassunk, 
mennyire észrevétlenül múlt el egy 
merőben új kvalitású és koncepció-
jú folyóirat megjelenése. Azonban 
a folyóirat létreho $sa nemcsak új 
koncepciója miatt jelent đs, hanem 
a maradandó értéket képvisel đ  szö-
vegek közlése miatt is. 

Ismeretes , hogy eddig nálunk nem 
volt olyan megfelelő  tájékoztatási 
eszköz, mely nyilvánosság elé tárta 
volna az egyetemisták folyamatos 
foglalkozását a társadalmi tudomá-
nyokkal. Egyrészt , az ezekkel a 
kérdésekkel foglalkozó folyóiratok, 
az idđsebb korosztélyokhoz tartozó 
kiadóikkal és szerkeszt őikkel igen 
szűk helyet biztosítanak az egyete-
mistáknak . Ezt nemcsak a kon-
kurrenciától való félelem okozza, 
hanem a jeler_tđs véleményellentét 
is, hiszen radik€.lisan szembehelyez-
kedő  elveket valló generációkról 
van szб , s egyébként is, egy kor-
osztály számára szükségtelen, hogy 
érvényesülését egy másik korosztály 
folyóiratában alapozza meg. Más-
részt viszont , tekintet nélkül arra, 
hogy minden egyetemi központnak 
saját lapja van, ezek tematikájuk-
nál fogva nem foglalkozhatnak fo-
lyamatosan társadalmi tudományok-
kal, s úgyszintén nem teheti ezt az 
a néhány egyetemista folyóirat sem, 
melynek témaköre a művészetre 
szorítkozik . Mind emiatt már évek 
óta szükség mutatkozott egy egyete-
mista folyóirat megindítására, ami  

.. 

betöltheti a társadalomtudományunk 
terén keletkezett űrt, és módot ad-
hat új erők és elképzelések közvet-
len еffirmálбdásáгa. 

Éppen ezért , az új folyóirat meg-
jelenése társadalmi indokoltsága 
mellett, as Egyetemista Szövetség 
elnökségének jelentős lépését is je-
lenti. 
Ahhoz azonban, hogy egy folyo-

irat kifejezetten egyetemista és ju-
goszláv jelleget öltsön , elengedhe-
tetlenül szükséges, elsősorban szak-
szerű  szövegek biztosítása, másod-
sorban pedig mindenfajta eszmei 
eliítélet mellđzése. Ezt maga a 
szerkesztőség is kiemeli az első  szám 
bevezető  írásában , amelyben külön 
aláhúzza, hogy a folyóirat független 
álláspontra helyezkedik minden 
meghatározott egyetemista megmoz-
dulással, a fennálló tudományos 
koncepciókkal és nem utolsósorban 
ameghatározott politikai törekvé-
sekkel" kapcsolatban . Ezáltal a fo-
lyóiratban helyet kap minden olyan 
nézet, „amely az analizált kérdést 
az igazság és lényeg felderítésére 
alapozza". A szetkesztđség elgondo-
lásának lényegét leghűebben az 
alábbi mondat tükrözi : „Mivel olyan 
folyóiratról van szó , amely minde-
nekelőtt tudományos munkával fog-
lalkozik, koncepciója sem lehet 
deklarációs természetű  a meghatá-
rozott politikai vagy tudományos 
álláspantokkal , illetve bizonyos 
konkrét akcióprogrammal kapcsolat-
ban. Ezzel szemben csak az lehet 
a célja, hogy a szabad vélemény-
nyilvánítás elđsegítésében biztosítsa 
a szükséges strukturális keretet. 

Az Ideje elsđ  száma nemcsak a 
szerkesztőség elgondolását igazolja, 
hanem az írások eszmei értékével 
egyben betölti a már említett űrt is. 

Ennek bizonyítása az írások szín-
vonalával egyenrangúan e .pillanat-
ban lehetetlen , mert ehhez egy szé-
lesebb körű  tanulmány . megírására 
volna szükség. Csupán néhány írás-
ra hívjuk fel a figyelmet. 

Ez elsősorban Damir Grubiša 
Machiavelliгđl szóló értekezésére 
vonatkozik, melyben a szerzi a 
tárgykör alapos ismeretéről ad ta-
núbizonyságot. 

Külön kiemelhetđ  a Forradalom 
első  költője című  Höldeгl n-esszé, 
írója eredeti meglátása és tökéletes 
stíltisa miatt és Вožo Borjan A po-
litika filozófiai alapjai — melléklet 
a filozófiai világnézet .ideológiai 
megnyilvánulásának kritikájához cí-
mű  esszéje. 

A folyóirat tematikai részében fi-
gyеlemгeméltó Kosta Cavoski Az 
egyetemisták és a felszabadulás, va-
lamint Popić  és Celenković  A mű-
szaki haladás című  értekezése. A 
többi írás is megfelel az elđlátott 
kritériumnak , kivéve Petar Ignja-
tović  egy egészében sikertelen re-
cenzióját Gilberti Kuhn esztétika-
történetéгбl. 
A folyóirat kéthavonként jelenik 

meg, s minden száma előre megha-
tározott témakört ölel fel. 
A szerkesztđség ez évi terve: 

Az időszerű  társadalom szociális 
felépítése, 
Az egyetemisták társadalmi 
helyzete és szerepe, 
Az áru- és pénzgazdálkodás a 
korszerű  társadalomban, 
A politika lényege, 
A világtársadalom integrációja, 
A művelődés az időszerű  társa-
dalomban. 

-  

SZl7KELY László 
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A nagy tobzódásokból 
végül is 
nem maradt semmi —
éle're végén apánk 
a homokra települt, 
megbántottan 
és a könnyebb élet reményében. 
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	Az áttelepülőkrő l ritka, 
ki jó véleménnyel van, 

„, az leginkább maga is 
áftefepülö: nem becsülik, 
ki a megkezdett életet 
félbehagyja. Kik nem 

' f tapasztalták e csábítást, 
:ismeretlen el ő ttük 
г  érzelem, mely apró 

i, azságokat magyaráz. 
А  ank a homokra települt át, 
b nnünket is magával vitt 
a homokra, 
mindig köhécselt a csípős 
fergetegben, amit 
az északi szél kever 
az egyhangú napokban. 
Hogy könnyebb legyen, 
túladd nk mindenen; 
apánk, igazságszerető , 
majdhGynem forradalmár, 
végül a peremére szorult 
mindannak, ami az ő  szemében 
a világ, Vagy egyáltalán 
az embere, voltak. 
Kereskedelemmel próbálkozott, 
lovakkal, természetesen, 
amikor a negyedvér fajtákat 
mб r vágóhídra hajtják, 
csak a kiválóságok maradnak, 
és a ház kivénhedt 
kedvencei: a szürke vagy 

ainnásderes igáslovak, 
esene a pej nóniuszok. 
N'►  nae:zt annyira jól 
tuata, ismerte a fogazatot, 
és mesteri tapintásokkal 
simíto':t végig a csüdökön. 
A szakma kiváló embere, 
apró csalásaival és fortélyaival, 
aki h ~ ízal, ad-vesz. 
Aztán keser ű  hónapok, 
munkátlanul , asztmatikus 
rohantok között, 
kételkedve a jelenben, 
nem remélve segítséget 
sem rókonoktól, sem szomszédoktól, 
és magától értet ődően, 
az álamtól sem. 
Nem csalódottan, 
csak méginkább megbántódva 
vagy megalázva 
várte a napot, az órát 
amikor mindennek kétségtelenül 
a vбgére jut. 
És mi, 
ha szárnyra kapunk, 
tudt.ik, fényes karriernek 
nézünk elébe, 
és pusztulni hagyjuk, 
ami az ő  segítségével 
tákoltunk össze. 
De elhagyni, persze, szorult 
helyzetében, embertelennek 
füni, hisz híjával voltunk mindig 
a le:hetőségeknek, hogy emberségünket 
egyszerre kimufassuk. 
Kételkedően egyre csak 
az emelkedés valamint a lebegés 
kö::ött, csúszni kezdtünk, 
ad ~ ísságokon marakodva, 

szükölködve a szavakban, a szavakb 
melyek eleddig oly jói szolgáltak. 
Amint bomiani kezdett 
közöttünk a h űség, az évek 
kesernyés emléke kilátástalan 
lelkekben forgolódva, 
magunk vettük kezünkbe 
külön-külön a sorsunk. 
Megverve oly hosszú élettel, 
ami egy embernek csak kijuthat, 
és miképp boldogulni 
szívünk szerint — komoly 
dolgokhoz tehetségtelenül? 
Ki számol azzal, 
mi múlik, változik; oly 
bátran és tört. testtel 
jutni mind nagyobb igazságokhoz 
szükségtelenül — 
oly iramban növekedett körülöttünk 
a zavar, a szemét, 
kellemetlen ezt említeni, miképp 
szakított el egymástól bennünkef. 
Halál még kelthet riadalmat 
és szánakozást, 
de a halállal nem sokra jutottunk, 
elevenek. 
A nagy tobzódásokból 
végül is 
nem maradt semmi — 
könyörtelen éghajlat és más 
körülmények közt micsoda 
fеremtmény az, amelyik csalhatatlan 
Ha szárnyra kapunk, 
tudtuk, fényes karriernek 
nézünk elébe; 
de egyre hitványabb emlékekkel 
és tapaszfalatokkal 
halogattuk az id ő t: 
ez az igazság. 



szombathy bálint 

underground vers 1 
valamennyi jelnek, 
mint amilyenek 
a szavak, 
számok, 
fényképek, 
diagrammok, 
vázlatok, 
közlekedési jelek, 
m űvész.i festmények, 
zenei hangok és sok 
hasonló tárgy, 
hang és mozdulat 
közös tulajdonsága, 
hogy anyagi 
természet ű . 

valamennyi jelnek, 
mint amilyenek 
a puffogtatások, 
tankok, 
diplomák, 
törvénytervezetek, 
házfalak, 
orditások és sok 
hasonló fogalom, 
kurvaság és tett, 
közös tul"ajdo.nsága, 
hogy 
egymás 
fenekét nyalják . 
minduntalan. 

underground vers 2. 
az anya szó 
csupán azt jelöli, 
ami minden'teinéi 
azonos — 
a nő t, 
aki szült 
bennünkef, 
aki ágyban 
melengette hasát 
keresve görcsösen 
cs,omot 
vagy kiágazást, 
ropogva 
kopjafát 
ver gyökérbe, 
viszi a villamost 
a hátán, 
lebujokba, 
spiclik után., 
kis éji hangversenyen, 
a nő , 
aki 
forog 
befelé, 
egyre csak befelé, 
befelé, 
az 
ingoványos bóléba. 
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