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Ha pontosak akarunk lenni, akkor 1920-
ra helyezzük a jugoszlávíni magyar iro-
dalom történetének kezdeteit. S ez a pon-
tosság nem is csak afféle sz őrszálhasoga-
tás Az első  világháború után eltelt két 
esztendő  elegendđ  volt arra, hogy itt is 
fejlődésnek induljon a szellemi és az iro-
dalmi élet, hogy felvet ődjön az itteni szel-
lemi élet mibenlétének, fejl ődésének s 
autonómiájának problémája. Č)tvenéves a 
jugoszláviai magyar irodalom, története 
azonban csak 1968-ban íródott meg. De 
nemcsak az irodalomtörténet megírása vá-
ratott magára ilyen sokat, hanem az ehhez 
szükséges alapvető  feltételek megteremté-
se is. Igy tehát az, aki egy ilyen irodalom-
történet megírására vállalkozott, az sok-
kal jobban érezhette az idő  vasfogának 
művét, mintha más irodalmak pár évszá-
zaddal előbbi múltját tanulmányozta vol-
nia. Bori Imrének, az els ő  irodalomtörténet 
šzerzőjének tehát kétszeresen nehéz fel-
adata volt: meg kellett fogalmaznia a ju-
goszláviai magyar irodalomtörténet alap-
vető  szempontjait, ki kellett alakítania a 
sajátos, ennek az irodalomtörténetnek 
megfelelő  esztétikai kritériumokat, tehát 
minden elvi tekintetben úttör ő  munkát 
kellett végeznie, ugyanakkor fel kellett 
kutatnia még az alapvet ő  bio-bibliográ-
fiai adatokat, rendszereznie kellett az 
anyagot, összegeznie egy-egy író életmű-
vét, ami különösen nehéz volt, mert majd-
nem teljes mértékben hiányoztak a kriti-
kai részlettanulmányok. Generációk mu-
lasztásalt kellett tehát pótolnia s ha nem 
is vállalkozhatott a jugoszláviai magyar 
irodalom „teljes" és „tüzetes" megírására, 
mégis munkáját korszakalkotónak nevez-
hetjük, mert sikerült szintetikus képet ki-
alakítania a múltról, s mert sikerült meg-
ragadnia a fejlődés leglényegesebb eleme- 

Bori Imre: A jugoszl бviai magyar 
irodalom története 1918-tól 1945-ig, 
Forum, újvidék, 1968. 
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it és irányait. Еppen ezért, teljesen feles-
leges lenne a teljesség kritériumával mér-
ni a ;könyvet, illetve azzal mérni az érté-
keit, hogy hány fontos vagy kevésbé fon-
tos név maradt ki belőle. 

Ha Bori Imre könyvének alapvet ő  kon-
cepcióját keressük, akkor úgy találjuk, 
hogy a szerző  egyik legfontosabb célja az 
volt, hogy a jugoszláviai magyar irodalom 
autonóm mivoltát bizonyítsa, hogy az ösz-
szes jelenségeket, szerzőket ebben a ke-
retben vizsgálja. Elvi vizsgálódásának a 
tengelye ez és ebb ől indulnak ki azok a 
mércék, amelyekkel lemérhette a fejl ődés 
egyes szakaszait, vagy irányait. S ez a ten-
gely arra is figyelmeztet bennünket, hogy 
a jugoszláviai magyar irodalom máris 
rendelkezik egy bizonyos történelmi múlt-
tal, s ennek a múltnak egyik vezérl ő  esz-
méje a .,sajátos alkat". Ez annál inkább 
nyilvánvaló, mert a jugoszláviai magyar 
irodalom már „megszületésének" pillana-
taiban, ha nem is tiszta formában, de még 
is meghatározólag magán viselte az autó-
nőm jellegzetességeket. Az els ő  pillana-
tokban már felvetődött az alapvető  kér-
čés: miről is van szó a vajdasági magyar 
irodalom esetében, vidéki, provincionális 
irodalomról, amely sajátos körülmények 
között fejlődik, vagy egy irodalomról, 
amely abszorbeálva a sajátos körülménye-
ket aktívan építi ki magának a saját au-
tonóm szellemiségét. Passzív szellemr ől 
van-e szó, amely az adott körülmények 
mechanikus terméke, vagy pedig aktív-
ról, amely a sajátos körülmények között 
olyan erőket termelt ki, amelyek kialakí-
tottak egy öntörvény ű  szellemi topográ-
fiát? Ez a kérdés már a húszas évek ele-
jén rendkívül élesen vetődött fel. Közvet-
lenül a háború után az ittlevő  tekintélye-
sebb írók, akik még Pesten harcolták ki 
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maguknak az írói elismerést , szinte ter-
mészetes módon azt tartották , hogy ai 
vajdasági magyar irodalom a pesti tradi-
cionális centrum mellett a provincia, a 
vidék szerepét vállalhatja csupán. Ezzel 
szemben a fiatalabb , s főleg az avantgarde 
törekvésű  írók , nem érezve a pesti cent-
rum közvetlen vonzását, a sajátos hely-
zeten inszisztáltak és igyekeztek megfo-
galmazni szellemi függetlenségük prog-
ramját . Bori irodalomtörténete azonban 
arra is rámutat, hogy ezeknek , a húszas 
években lezajló vitáknak, nem volt tiszta 
képletük, sб t mondhatnánk azt is, hogy 
nem egy ellentmondással voltak terheltek. 
Mindennél beszédesebben bizonyítja e vi-
ták ellentmondásos jellegét , hogy Szente-
leky Kornél , aki később a jugoszláviai 
magyar irodalom első  nagy szerkesztője, 
teoretikusa , szervezője , tehát mintegy ve-
zére lett , a húszas évek első  részében még 
azt hirdette , hogy nincs és nem is kell, 
bogy legyen jugoszláviai magyar iroda-
lom. 

Am a kezdeti vitákra s a .jugoszláviai 
ínagyar irodalom további fejlődésére je-
lentősen ráütötte a bélyegét az a tény, 
bogy erre a vidékre menekült a felszá-
molt Pécs—Baranyai Szerb—Magyar Köz-
társaság íróinak , újságíróinak nagy ré-
sze, Tehát ez a vérátömlesztés a születés 
első  éveiben a forradalmi szellemet és az 
osztályharcos tudatot affirmálta. S ami 
nagyon fontos : ezek az emigránsok ma-
gukkal hozták az avantgarde törekvések 
nemzetközi jellegét . Vitathatatlan, hogy 
ezek a komponensek igen fontos összete-
vői a . jugoszláviai magyar irodalomnak, 
amelyekre ez az irodalom igen büszke le-
hét. Az avantgarde internacionalista tö-
rekvései igaz a kés őbbiek folyamán transz-
formálódtak : az itt élő  írók igyekeztek 
ös''zeegyeztetni az európéer magatartást 
az itteni sorssal , de nagyon fontos az, hogy 
az alakulások , változások ellenére az 
avantgarde jelleg a konstituálódás évei-
ben jelen volt és a továbbiak folyamán is 
jelentős szerepet játszott . Tehát egyféle 
legenda az , hogy a kisebbségi irodalom 
okvetlenül provinciális és a konzervatív 
törekvések melegágya . Legenda: még ak-
kor is, ha a fenti állítás sokszor igaz. A 
vajdasági modell (de a magyar irodalom 
nem-magyarországi példáiban ez a mo-
dell már többször is előfordult), azt bizo-
nyítja, hogy a kis közösségek irodalma 
sokszor optimálisan helyzete magaslatán 
van és ennélfogva szervesen kapcsolódik 
az úttörő  szellemi vállalkozásokhoz. Ezt a 
megállapításunkat igazolják többek kö-
zött Bori következ ő  sorai is: „A vajdaság-
ban is fellépő , ható avantgarde mozgal-
mak irodalmunk két háború közötti sza-
kaszának legfontosabb eredményeit és je-
lenségeit hozták meg , s e mozgalomhoz 
fűződik tulajdonképpen a vajdasági ma-
gyar irodalom konstituálódása is." Ehhez 
a megállapításhoz még hozzátehetjük azt, 
ami Bori irodalomtörténetében ugyan 
implicite jelen van, hogy az avantgarde 
jelleg nemcsak a konstituálódásban van 
meg, hanem az értékmegteremtésben is. 
S ez nem is izolált jelenség , nem is vajda-
sági csupán : századunk világirodalmára 
ez a megállapítás nagyjából ugyancsak 
vonatkozik az értékteremtés , az új eszté-
tikai kritériumok és az új értékek meg-
alkotása igen szorosan fűződik az avant-
garde törekvésekhez . Ezt a tény irodalom-
kritikánk csak egy része tudta akceptál-
ni, irodalomtörténetünk remélhet őleg ál-
talánosabb érvényt szerez neki . Konkré-
ten: György Mátyás, Sinkó Ervin, Csuka 
Zoltán , Szirmai Károly nevei fémjelzik 
háború előtti irodalmunknak azon csú-
csait, amelyek az avantgarde törekvések-
ből fakadtak , de amelyek részben ennek 
köszönve felül is múlták az adott helyzet 
korlátait : az ittlét , a sors itt olyan értékes 
művészi megfogalmazást kapott, hogy 
ezeknek az íróknak művei nemcsak az 
adott időn mutattak túl, hanem egy adott 
helyen is . Avantgarde és Vajdaság: e ket-
tő  példamutató viszonyát éppen a fenti 
írók művei , illetve egyes művei jelzik 
legszebben. 

Bori, bár irodalomtörténetében nem 
mondta ki kategorikusan , töb helyen utal 
arra , hogy az avantgarde törekvések di-
namikája teremtette meg a legkiemelke-
dőbb értékeket, s ugyanakkor ezek az 
időszakok voltak irodalmunk legvitáli-
sabb pillanatai is. Az irodalomtörténet 
szerzője kiemeli , hogy a húszas évek vol-
tak a jugoszláviai magyar irodalom leg 
változatosabb napjai, s a harmincas évek-
ben a „húszas évek tarka és sokrét ű  iro-
dalmi képletét egy polarizáltabb és leegy-
szerűsítettebb váltja fel , amelyet aztán az 
oly jellegzetes irodalompolitikai szellemi-
ség is könnyebben átjárhat és meghatároz-
hat: a Szenteleky Kornél megfogalmazta 
»helyi színek« elmélete egyrészt, s a 
»szociális irodalom« törekvései , másrészt, 
következésképp a harmincas években már 
alig találjuk nyomát az előző  tíz évre oly 
jellemző  liberalizmusnak . Frontok alakul-
nak ki, nem mentesen a merevségt ől 
sem." A fenti tézis illusztrációjaként meg-
jegyezhetjük , hogy a húszas években kez-
dett kialakulni Sinkó Ervin és György Má-
tyás alkotói ópusza, ekkor jelennek meg 
az olyan jelentős folyóiratok , illetve la-
pok, mint a Csuka Zoltán és Ember Zol-
tán szerkesztette ŰT, amely a jugoszlá-
viai magyar szerz ők mellett munkatársá-
nak mondhatta Žarko Vasiljevi ćet, Sta-
nislav Vinavert , Milan Dedinacot, de va-
lamiképp Kassák Lajost és Moholy -Nagyot 
is, a Szervezett Munkást , amelynek osz-
tályharcos programja országos mértékben 
is jelentős és érett volt , s amelynek a 
munkatársai között ott találhattuk Ha-
raszti Sándort, Mikes Flórist stb . A húszas 
éveket jelentős értelmiségi munka jelle-
mezte, tervek , koncepciók ütköztek meg 
egymással : a szellemi pezsgés sokkal na-
gyobb volt , mint amennyire a meglev ő  
institúciók megengedték azt. Sajnos, mind-
ez nem mondható el ennyire egyértelmű-
en a harmincas évekről, bár az is igaz, 
hogy merőleges hasadás sem történt a két 
évtized között A harmincas évek némi-
képpen az intézményesítés és a konszoli-
dáció évei voltak. Az irodalmi alkotások 
mennyisége megnövekedett , az is bizo-
nyos, hogy az értékek sem estek. De hi-
ányzott a szellemi intenzitás , a pespektí-
vák nagysága . A méretek kisebbek let-
tek, s fokozatosan a Szenteleky által meg-
hirdetett helyi színek elmélete is egy 
pragmatikus értelmezést kapott. Szirmai 
Károly, e korszak jelentős alkotója na-
gyon helyesen vette észre, ennek az elmé-
letnek a hiányosságát , sematikus mivoltát, 
sajnos számos alkotásában ő  is alávetette 
magát e pragmatikus értelmezésnek, lét-
rehozván ezzel életművének jellegzetes 
kettősségét , a víziószerű  alkotásmódot s a 
reáíisat. Az utóbbi a helyi színek elmé-
letére épült s munkásságának kevésbé ér-
tékes vonulását jelzi. De a helyi színek 
pragmatikus értelmezése felbukkan az öt-
venes években is. Hirdet ői ugyancsak 
Szentelekyre hivatkoztak s ezzel mintegy 
konzerválni akarták az irodalmi állapoto-
kat. Bori irodalomtörténete , bár nem fog-
lalkozik a háború utáni korszakkal, aktu-
alizálja a kérdést oly módon, hogy bebi-
zonyítja ennek az értelmezésnek önmagá-
}'an is stagnáló mivoltát. S az ötvenes 
években fellépő  hasonló törekvések, ter-
mészetesen konzervatív stíluseszményt és 
írói világot, valamint magatartásformát 
voltak hivatva megindokolni . Bori iroda-
lomtörténete , s ez ennek a könyvnek min-
denképpen nagy értéke , még egy aktuali-
zációra hívja fel a figyelmünket : a hatva-
nas évek avantgarde kísérletei sok tekin-
tetben hasonlóságót mutatnak a húszas 
évek avantgarde kísérleteivel . Az iroda-
lomtörténetben az összehasonlítások soha 
sem lehetnek pontosak , azonban világosan 
kimutatható, hogy a hatvanas évek avant-
garde mozgalmai mintegy háromévtizedes 
irodalmi (s nem politikai) konszolidációs 
törekvéseket bontottak meg, s ezzel egy 
újabb tarka és sokrétű  képlet alakult ki. 

Bori irodalomtörténete szükségszer űen 
szembeállít azzal , hogy magyarázatot ke-
ressünk arra , tulajdonképpen mi is az 
avantgarde a jugoszláviai magyar iroda- 

lomban . Ha erre irodalomtörténetünk táv-
latából tekintünk vissza, akkor világos, 
hogy az semmiképpen sem jelent csupán 
egy stílust , egy „izmust ". S nem is az eu-
rópai avantgarde mozgalmak mechanikus 
átpalántálását . Vajdaságban az avantgar-
de — s ebben a középeurópai avantgarde 
mozgalmakkal látunk rokonságot — nem-
csak stíluskérdés , hanem az írő  szerepé-
nek értelmezése , a mű  fermentumszerepe 
is a társadalmi életben . Az avantgarde 
tehát mindig társadalmi töltésű  feladato-
kat is vállalt . Kis közösségek esetében pe-
dig még valamit: a szellemi és társadalmi 
fejlődés meggуorsítását és új utakra való 
kényszerítését is A húszas évek avantgar-
de törekvéseire éppen ez a totalitás-igény 
volt jellemző . Az az érzésünk , hogy a har-
mincas években az írók , bár lekötötte 
őket a kisebbségi sors, tehát a társadalmi 
jelleg természetszerűleg jelen volt mun-
kásságukban , mégis fokozatosan eltávo-
lodtak ettől a totalitás -igénytől. A HÍD 
munkásmozgalmi programja világos és ha-
tározott utat jelzett , de szimptomatikus, 
hogy a HID nem tudott politikai és szo-
ciális programjával egyenérték ű  irodal-
mat is kifejleszteni . Ezért bármennyire 
igaz, hogy a háború után a jugoszláviai 
magyar irodalom a HID jegyében lépett 
új korszakába, mégis további kutatásra 
érdemes, hogy egy rövid idő  után megszü-
lető  művek mennyire viselték magukon 
azokat az eszméket, amelyeket a HÍD 
fémjelzett . Mennyire kapcsolódik számos 
akkor már affirmált író munkássága a 
HID szellemiségéhez ? Ezek a kérdések ar-
ra utalnak , hogy a háborút megelőző  idő-
szakban sokszor az individuális profil lé-
nyegesen fontosabb volt , mint a folyóirat-
program, amely köré az írók tömörültek. 
Ez vonatkozna az ötvenes évekre is, ame-
lyekkel Bori természetesen nem is foglal-
kozott már. 

Bori Imrének sikerül ezzel a könyvével 
néhány olyan legendát is szétfoszlatni, 
amelyeket a vajdasági írók terjesztettek 
legszívesebben . A kulturális örökség kér-
dése ez. Bori ugyanis tudományos alapos-
sággal nemcsak azt bizonyította be, hogy 
az utóbbi ötven évben egy autonóm szel-
lemi fejlődésről van itt szó, hanem arra 
is felhívta a figyelmünket , hogy évszáza-
dokra visszamenőleg nem éppen je-
lentéktelen szellemi munka folyt ezen a 
tájon . Persze ezeket Bori csak vázlatosan 
említi, a részletes kutatás és publikálás 
munkája már egy eljövendő  tudósnemze-
dék feladata lenne. 

Egy külön fontos értéke Bori Imre iro-
dalomtörténetének az, hogy nagy figye-
lemmel vizsgálta a kapcsolattörténeti moz-
zanatokat . Ezek az elemek rendkívül fon-
tosak a jugoszláviai magyar irodalomban. 
Emlékezzünk csak Csuka Zoltán folyóira-
tára, a MA-ra , amelyben már alapvetően 
meg volt határozva a jugoszláviai magyar 
irodalom jellemrajzának egyik vonása: az, 
hogy poliglott nyelvterületen létezik és fej-
lődik. Ennek a tudata végigkísérte a ju-
goszláviai magyar irodalom további fej-
lődését. Ezért ma sem véletlen, hogy a 
magyar, a szerb és a horvát avantgarde 
törekvések kapcsolattörténeti kutatását 
éppen Bori Imre végezte el, s olyan ered-
ménnyel , amit haszonnal forgathatnak 
mind a magyar , mind a szerb , illetve hor-
vát irodalomtörténészek. (Bori Imre: A 
magyar, a szerb és a horvát avantgarde, 
HID, 1970 . 2., 3. szám), 

Végül meg kell jegyeznünk még azt is, 
hogy Bori Imre e munkája nemcsak a ju-
goszláviai magyar szellemi életben jelen-
tős. Ha majd az elkövetkező  években va-
laki meg akarja írni Jugoszlávia népeinek 
és nemzetiségeinek irodalomtörténetét, 
akkor Bori könyvében biztos és tudomá-
nyos forrásmunkára talál . De nemcsak az 
elkövetkező  években lesz fontos ez a 
könyv: a jelenben is az. Hisz ha a vajda-
sági népek és nemzetiségek jelenér ől szó-
lunk , akkor elengedhetetlen a múlt tudo-
mányos szintű  megismerése . E tekintet-
ben is úttörő  ez a könyv . S a magyar iro-
dalomtörténészek számára is igen hasz-
nos Bori Imre irodalomtörténeti kutatása. 
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Mint kétszeres Híd-díjas (és számtala 
zsűri tagja) már minden bizonnyal „be-
lülrő l" látja és tudja megközelíteni „dí-
jaink" problematikáját. 
Az utóbbi néhány év alatt lényeges vál-
tozások történtek ezen a területen, komoly 
haladás észlelhető  — ám, mint minden 
fokozott mozgás, ez is megsokszorozta a 
problémákat, az ellentéteket, a felszínre 
kerülő  ellentéteket. Melyek azok az er ők, 
amelyeket a díjak holdudvarában mint 
előreviv őket emelnek ki, és melyek azok, 
amelyeket negatívaknak ítélnek? 

A pályázatok és a díjak egy-egy iro-
dalmon belül önelvűségének és autonó-
miájának, különösképpen pedig szervessé 
válásának a velejárói. Éppúgy nagykoro-
sodásának folyamatához tartoznak, mint 
pl. annak a ténye, hogy ki tud-e regényt 
vagy drámát hordani, hogy képes-e állan-
dó produkcióra, a könyvkiadás folytonos-
ságára. A pályázatoknak, a díjaknak ép-
pen ezért igen fontos szerepük lehet: az 
ösztönzés munkájában éppenúgy, mint az 
elismerés művészeket oly nagyon érint ő  
vonatkozásaiban. 

Az irodalomtörténeti példák bizonyít-
hatják ezt: egy Bánk bán, egy Toldi ké-
szült irodalmi pályázatra, s egy Ady 
Endrének is fontos volt megkapni Buda-
pest díját, még akkor is, ha ez a díj 
annak a hivatalos Magyarországnak a 
díja volt, amely ellen egész intellektuális 
habitusával küzdött. Vagy gondoljunk a 
Baumgarten-díj körüli csatározásokra: 
nemcsak akkoriban, évtizedek múltán is 
méricskélik, ki, miért és mikor kapott, 
illetve nem kapott Baumgarten-díjat, s 
pl. igen komolyan belejátszott Babits írói 
működésének, szerepének megítélésébe, 
hogy ennek a díjnak kurátoraként hogyan 
is sáfárkodott a rábízottakkal. 

Igy van ez nálunk is. Egykor Becskerek 
Szenteleky Kornélnak „ezüst tulipánt" 
adományozott tevékenysége elismerésének 
jeleként, a becsei Népkör pedig ezüstko-
szorút, többek között Szirmai Károlynak 
— mert hivatalos részr ől soha ilyen jel-
legű  elismerést nem is remélhettek a ju-
goszláviai magyar irodalom munkásai. 
Manapság a Híd-díj játssza ezt a társa-
dalmi szempontból oly jelentős szerepet, 
mellette az egyes városok ún. „októberi 
díjai" kaptak még nyomatékos jelent ősé-
get. 

Nem vitás tehát, hogy az értékek kivá-
lasztódásának folyamatában, a végs ő  állo-
mások egyikeként az irodalmi díjak is ott 
vannak: a művészeti érték társadalmiaso-
dásának tényei tükröz ődnek benne, ezek 
viszont nagyon is kihatnak magukra az 
érték-kiválasztó folyamatokra, hiszen vég-
eredményben a társadalmilag hasznos, 
értékes, jelentős fogalma konkretizálódik 
bennük. Természetesen a Híd-díjban is. 

A zsűrik munkája tehát egyáltalán nem 
könnyű, s közelről sem formalitás a gesz-
tusuk, a döntésük. Nem formális a jelen-
tőségük, mert nincsenek abszolút értékek, 
s az irodalom sem egynemű. Következés-
képpen a zsűri csak akkor végzi munká-
ját valóban jövőbe mutató módon és 
olyan érvénnyel, amely irodalmunk ala-
kulására hatással lehet, ha olyan iro-
dalmi egyéniségekre, jelenségekre mutat,  

s olyan könyveket emel ki, amelyek 
nemcsak a jelen pillanat értékei, hanem 
a jövő  felé mutató tendenciákat is hor-
dozzák, s így elvárható, hogy ez a jö-
vendő  igazolni fogná majd a döntéseket. 
Persze, közelről sem könnyű  vállalkozás 
a zsűrizés: láthatatlan és érzékelhetetlen 
erővonalak sugallataira kell figyelni, s 
ha a zsűri nem tud ezeknek a sugallatok-
nak ..meghallóivá válni, döntése csakha-
mar érvényét veszíti, mert az irodalom 
élete megcáfolja és megkérd őjelezi. 

Ktilönösképpen nálunk, a jugoszláviai 
magyar irodalomban kényes munka a 
zsűrik tagjaié. A talmi értékek talán se- 

hcl nincsenek olyan közel a valódiakhoz, 
mint nálunk, mert nem pusztán az iro-
dalmi érték-kiválasztódás folyamataiból 
csápódtak ki. Vannak ál-tehetségeink is, 
akik rejtélyes módon irodalmat játszanak, 
és erélyesen követelik vélt jogaikat. Ezek 
azok, akik általában a népszer űségükre 
hivatkoznak, az olvasmányos irodalom el-
vére esküsznek, és megfoghatatlan olvasó-
közönségre mutatnak, s tűzzel-vassal küz-
denek a „modern" törekvések ellen. A 
meglepő  viszont, hogy támoatókra is ta-
lálnak. A közelmúltból nem egy ilyen pél-
dát ragadhatnánk ki ezt bizonyítani. 

A nehézségek dandárja születik meg 
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éppen az ilyen jellegű  irodalmiság léte-
zéséből következően . A problémák egy 
másik, szempontunkból jelentősebb köre 
irodalmi életünk gazdagodásából adódik. 
Emlékezzünk csak: a Híd -díj zsűrije va-
lamikor könnyű  helyzetben volt, irodal-
munk produkciója aránylag egynemű, s 
pár jelentős könyvet dobott csak felszín-
re. Ma már viszont egészen más a hely-
zet, s „az év legjobb könyve" kritériuma 
is problematikussá vált — a műfaji gaz-
dagodás miatt . Tény viszont , hogy csak 
egy díjat lehet osztani , ami a zsűri mun-
káját meg is nehezíti , felelősségteljessé is 
teszi. Nyilvánvalóan a kompromisszumok 
itt a legveszélyesebbek , hiszen a dön-
tések ilyen kürölmények között nemcsak 
a könyvek próbáját jelentik (a Híd-díj 
esetében ), hanem, a zsűriét is. Az idén 
pl. a kompromisszum jegyében született 
a Híd-díj zsűrijének döntése. S mint min-
den kompromisszum , valójában keveseb-
bet ért el , mint amennyit a zsűri várt 
tőle. Az elísmerést ugyanis nem megkét-
szerezte , hanem megosztotta , s paradox 
módon a megosztott „édességb ől" lénye-
gében a keserűje jutott a díjazottaknak. 

Az okokat viszont a zsűri összetételé-
ben éppúgy kereshetjük, mint irodalmunk 
pillanatnyi helyzete reflexeiben. Én els ő-
sorban irodalmi életünk, helyzetünk el-
bizonytalanodásában keresném az okait a 
zsűri kompromisszumának, az egyértelm ű  
állásfoglalás megkerülésének szándéká-
ban. Irodalmi közérzetünk ugyanis vésze-
sen megromlott az elmúlt egy esztend ő  
folyamán: apró afférjeink megtették a 
magukét. Ezekhez azután oda kell még 
tudnuk ál-irodalmunk, s háttérbe szorult 
konzervativizmusunk ellentámadásait is, 
minthogy úgy érezték egyesek, hogy ütött 
az óra, itt az alkalom leszámolni azokkal, 
akik az irodalomnak az övékét ől eltérő , 
azzal ellentétben lévő  koncepcióját kép-
viselik. Nem irodalmi életünk és a poli-
tikai élet konfliktusaira gondolok, hanem 
azokra, akik ezt a konfliktust „irodalmi" 
céljaikra akarták felhasználni, a nagy 
„tűz" mellett a maguk kis pecsenyéjét 
is meg akarták sütni, a „közérdek" mögé 
rejtezve. 

Híd-díjas könyve irodalmunk ötven éves 
múltjával foglalkozik — milyen kérdések 
foglalkoztatják az irodalomtörténészt, ha 
a mű  folytatására gondol? 
Milyennek is látja a háború utáni jugosz-
láviaž magyar irodalom görbéjét, sokszor 
lázgörbéjét, és hol, hogyan jelölné meg 
e görbén irodalmunk, szellemi életünk 
mai pillanatát, helyzetét, perspektíváit; 
milyennek látja az irodalmunk és iroda-
lompolžtžkánk, kultúrpolitikánk közötti 
„hajszálcsövek" munkáját, hol és mikor 
érzi úgy, hogy az „ásó" megsérti e finom 
organizmust? 

Nemcsak az 1945. utáni irodalmi alaku-
lás történetét kellene megírni , a megjelent 
könyv folytatásaként , hanem irodalmunk 
1918. előtti történetét is, amelyet én a 
jugoszláviai magyar irodalom előtörténe-
teként képzelek el. Végeredményben a 
magyar nyelvű  írásbeliség évszázadait 
kellene itt szemügyre venni az 1400-as 
.évektől 1918-ig, bizonyítandó, hogy a szel-
lemi érték-termelés, hagyománya is iro-
dalmunknak , s irodalmunk múltjához is 
kapcsolni azokat a jelent ős alkotókat, 
akik eddig csak az ún . magyar irodalom 
történetében szerepelnek , holott egy Kosz-
tolányinak , egy Csáth Gézának irodalom-
történeti helye kett ős . Ehhez a vállalko-
záshoz viszont még egy sor elvi kérdést 
is tisztázni kell, s így egyelőre ezt a mun-
kát el kell halasztanom. 

De várnom kell a „folytatással" is: a 
módszertani kérdések sorát kell tisztázni, 
ha az 1945,-1970 közötti negyedszázad iro-
dalmát akarjuk felmérni , irodalpmtörté-
netileg. rendezni . A legnagyobb akadályt 
természetesen a már elkészült könyvem 
képezi, amelyben a ma is élők szerepel-
nek, méghozzá háború utáni munkássá-
gukkal . Viszont többen is az elmúlt 25  

esztendő  során olyan nagy szerepet ját- 
szottak, hogy ebben a „folytatásban" meg 
nem kerülhetők. A kérdés tehát: hogyan 
kell pl . őket tárgyalni , hogy a már kész 
könyvben elmondottak érvénye ebben is 
ott legyen, s hogy íróink valódi arányaik-
ban szerepeljenek , holott már amott raj-
zuk a helyük ki van jelölve stb., stb. 
Nem beszélek most a szubjektív ténye-
zőkről, sem arról, hogy valójában él ő  
irodalmunkat kellene „skatulyázni" és 
felmérni. 

Mert nem kritikáról lenne már szó, ha-
nem irodalomtörténetről. A kritikus iro-
3alompolitikus is, az irodalomtörténészt 
az objektívebb folyamatok rajza foglakoz-
tatja. Viszont kérdés: kitetszik -e ma már 
minden érzékeny éríntkezési felület iro-
dalom és társadalom , író és irodalom-
politika , kultúra és kritika között. S még 
ha irodalmunk belső  történetét meg is 
írjuk, hátra van a küls ő, ún. politikai 
története , amelyhez viszont a szubjektív 
ítéletek nem elegendők, objektívek pedig 
nincsenek . Például „irodalmi afférjaink" 
történetét is érintenünk kellene. Nyilván, 
ma még megírni ezeket nem tudjuk. 

Bízom azonban , hogy előbb-utóbb meg-
oldódnak mind az elvi , mind a módszer-
tani kérdések, részlettanulmányok tovább 
árnyalják látásunkat , s akkor egy egységes, 
a jugoszláviai magyar irodalmat a leg-
régibb időktől máig tartó alakulásában 
ábrázolhatjuk. 

Az elmúlt néhány év egyik jellemz ője, 
hogy jobban tudatában vagyunk nemzeti-
ségi létünk problémáinak, igyekszünk fel-
mérni mi van és mi nincs megoldva, vilá-
gosabban látjuk, hogy egy-egy létez ő  
megoldás vagy álláspont vonalai merre 
mutatnak a meghosszabbításban, és mi-
lyen alapállásokra vezethetők vissza. Be-
folyásolta -e és befolyásolja-e majd ez a 
fejlettebb problémaismerő  tudat a jugosz-
láviai magyar értelmiség magatartását, 
elsősorban kultúránkkal és kultúréletünk-
kel kapcsolatban? 

Kultúréletünk fejl ődésének mai útszaka-
szában, melynek lendít ő  ereje önigazgató 
társadalmunk kialakulása és a brioni 
plénum után megindult pozitív erjedés, 
természetszer űen megjelennek új szerve-
zeti formák és megoldások is. Milyen te-
rületen van legnagyobb szükség az új 
megoldásokra, és mi kell, hogy ezeket 
jellemezze? 

Mit tehet az író? 

Ezekre a kérdésekre szívesen válaszol-
nék, de részletesebb kifejtésük külön ta-
nulmányt igényelne, minthogy másképpe а  
ma felelni rájuk nem lehet. 

Ebben a pillanatban annyit azonban 
jelezhetek, hogy a dönt ő  kultúránk auto-
nóm jellegéhez való viszonyunk . Legalább 
három nézetre hivatkozhatnánk ezzel 
kapcsolatban : van egy, amely a jugoszlá-
viai magyar kultúrát jellegzetesen „ki-- - 
ѕеььѕёginеК" tartja, a magyar irodalomtól 
elszakítottnak , s éppen ezért annak ka- 
tegóriáiban gondolkodik, kisebbrend űségi 
érzésekkel , pesszimizmussal , bénasággal 
küszködve szüntelenül . Ennek a nézetnek 
az is a jellemzője, hogy nem hisz való-
jában a jugoszláviai magyar irodalomnak 
sem jelenében , sem jövendőjébén. Egy 
másik nézet is végeredménybér „kisebb-
séginek" nevezhető. Ez pl. nem hiszi el, 
hogy érték-teremt ő  lehet, s ha kultú-
ránkkal foglalkozik, ezt politikai rutin-
múnkaként teszi. Néz őpontja azonban, 
éppenúgy , mint az előzőleg említett né-
zetnél, nem kultúránkon belül  ha-- -  
nem rajta kívül van. A harmadik né 
zet kultúránk autonóm jellegére es-
küszik. Magam is ezt a nézetet vallom, s 
hiszem azt , hogy a kedvez ő  társadalmi- 
kulturális légkör odahathat, hogy értéke-
inket, képességeinket kibontakoztatva 
mind a magyar, mint a szerb vagy a hor-
vát kultúrával egyenrangú , sajátos arcu-
latú és értékekkel bíró kultúrát teremt-
hetünk, amelynek már önmaga lehet a 
mértéke, s nem kell a szomszédba men-
nünk, ha ezeket az értékekék mérni akar-
juk. Meggyőződésem, hogy ez a nézet op- 
timista, nemcsak „megszállottak ", hanem 
„hívők" nézete is , azoké, akik a jugoszlá-
viai magyarság erejében, szellemi képes-
ségeiben éppenúgy hisznek, mind körül-
ményeinkben, társadalmi életünkben — 
amazok tagadó magatartása ellenében. 
Szunnyadó képességeink felébresztése és 
aktivizálása, a kultúra kiteljesedése tágas 
terének biztosítása, intézményei rendsze-
rének megteremtése , a gyakorlattá is váló 
elvek, alkotmányős rendelkezések érvé-
nyesülése a.szövetségese az ilyen nézet-
nek. Még akkor is, ha türelmetlenség 
jellemzi — hiszen az is jellemzi, hogy 
hiszi: többet is tehettünk volna már, ha 
hiszünk önmagunkban és hiszünk a vi-
lágban , s nem bízzuk magunk a tehetet-
lenség törvényeire. 
Ezeket a bonyolult kérdéseket viszont 

részleteire szedve megmutatni , nem is en-
nek a párbeszédnek a feladata. Mint 
ahogy az sem , hogy , ;mit tehet az író?", 
miként az ötödik kérdést nekem szögezi. 
Erre is külön tanulmány kellene, s hosz-
szasabb vizsgálódás . Egy azonban bizo-
nyos: alkotni és munkálkodni kell min-
denkinek legjobb képességei . szerint és 
úgy ahogy azt lelkiismerete is sugalmaz-
za. S tegye meg, mit megtehet . Pl. írjon. 
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Mindegy, tőkés vagy proletár 
vagy gonosztevő , 
akit a  fog  áž koszto ott rá ј a g 	 g1 
az értéktöbbletet. 
A nemtermel б  dolgozók 
(kurvák, papok, és az állad 
szarjankók kullancsai) 
nagy része csak 
elő kelő  proli. 

Ѕ  ha az ipari termékenység 
végül 
odavezetne, hogy az emberek 
tizedrésze lenne csak 
közvetlen részese 
az anyagi termelésnek 
a korábbi kétharmad helyett. 

Az lenne a szocializmus, 
és a másik kilenctized, 
kedves elvtársak és barátok, 
kik lennének ők? 

asszikus akíró 
~gyzi ehhe 

но • Z e 	Ó 

túl sok ne !ágyen 
gondoskodnak á. 
'ar "k 	és p rofit  — birtokosok ade — _ p 
a jól fizetett'állami naplopók 
év más Іоѕѕа bbu І  fizetette 
akik segtenek fölzabálni 
az értéktöbbletet, 
s értük verik a világot 
kötelesség szerint 
a katonák, kurvák, matrózo 
rend ő rök, kishivatalnokok' 
rovászok, bohócok, zsong! ő rö 

De elvtársak, könyörgöm, ki érzi úgy 
hogy ő t is érik ezek az ütések? 
®e tovább, a szöveg szerint, idézek: 

Várható, 
hogy a nemtermel ő k, 
a !akájcsőcseléktő l eltekintve, 
a korábbinál sokkal magasabb 
képzettség űek lesznek id ővel: 
m űvészek, tudósok, zenészek, 
ügyvédek, orvosok, 
néptanítók és feltalálók. 

Csak azt kérdem magamtól néha az, 
aminek most a kezdetén vagyunk, 
később, ott fönn 
kedves elvtársak és barátok, 
rosszul fizetett bohócok hada —
ilyen magas nívójú lesz? 

dés után 	ngresszus 
atárott 

megvizsgalard , hogy 
‚јTlit jelentenek zok a 

arrТ kel Ма  ійго lу  
aertéktöbb et' elméletébe 
ellátta ezt 	két szót: 
nemtermel ő  mtnkás. 

bizottság áfІójelenté 
gy hallom 

eikészül épp i 
a következő  ko 
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gion nándor 

Harmadik napja figyelem az öreg fiákerest meg a lovát, 
és akkor úgy határoztam, hogy végre megkérdezem az öreg 
fiákerest, hogy tud-e lóul gondolkozni. Mert állítólag nagyon 
fontos, hogy az, aki lovakkal dolgozik, megtanuljon lóul gon-
dolkozni.. Ezt Agnes mondta nekem, őneki pedig egy alezre-
des mondta, aki már sok nemzetközi lóversenyen vett részt, 
és díjakat is nyert. Az egyik ilyen lóverseny utáni fogadáson 
találkozott Agnes az alezredessel, illetve nem is egy, hanem 
két alezredes volt ott, Agnes kett őjük között ült és fordította 
nekik az üdvözlő  beszédeket, ők pedig hálából mindenfélét elme-
séltek a lovakról. És akkor mondta az egyik alezredes, hogy a 
siker titka, hogy az ember megtanuljon lóul gondolkozni, szó 
szerint így mondta, hogy „lóul gondolkozni", mert a ló na-
gyon okos, nagyon érzékeny és nagyon bonyolult állat, türel-
mesen kell bánni vele, mert a siker titka, hogy az ember 
minél jobban megismerje a lovat. Persze ez egyáltalán nem 
könnyű. El is mesélt az alezredes egy régi történetet, amit azt 
hiszem, én már hallottam korábban is; az Osztrák-Magyar 
Monarchia egy tisztjér ől szól a történet, igazi lóbolond tiszt 
volt ez, és amikor a szolgája jelentette neki, hogy kedvenc 
hátaslova, amelyiket tizenöt éven keresztül minden nap lova-
golt, megdöglött, ez a tiszt fanyarul csak ennyit mondott: „Kár, 
nagy kár, lassan már kezdtük megismerni egymást". Szóval 
ilyen nehéz megismerni egy lovat. 

Rengeteg történetet mesélt még a két alezredes Ágnesnek 
a lovakról, miközben nyakig begombolkozva ültek a terített 
asztalnál, és mindegyikük kapott egy hatalmas emlékalbumot, 
és ők folyton legyezték magukat az emlékalbumokkal, mert 
melegük volt a nyakig begombólt egyenruhában. Azt gondol-
ták, hogy Agnesnek is melege van, ezért aztán őt is legyez-
ték az albumukkal, holott Agnesnek egyáltalán nem volt me-
lege, ujjatlan nyári ruhában ült ott közöttük, és majd meg-
fagyott, amikor az emlékalbumokkal legyezték. De nem akart 
nekik szólni, türelmesen hallgatta a meséiket, csak amikor vége 
lett a fogadásnak, akkor vallotta be, hogy szörnyen fázott, 
amikor kétoldalról hadonásztak az emlékalbumokkal. Az alez-
redesek sóbálvánnyá váltak, ötször egymásután bocsánatot kér-
tek, a szemben ülők pedig az asztalt csapkodták, és úgy nevet-
tek, hogy micsoda szégyen, hogy egy szép fiatal n ő  fázik 
két lovas főtiszt között. Az alezredesek akkor mégjobban za-
varba jöttek, szemrehányóan kérdezték Agnest, hogy miért 
nem szólt nekik, hogy fázik, ő  pedig mosolyogva azt mondta, 
hogy nem akarta az urakat leszoktatni az udvariasságról. 

Nekem nagyon tetszett ez a válasz, szerintem nagyon okos 
és szellemes válasz volt Agnes különben is' rendkívül okos és 
emellett rendkívül szép lány, rengeteget olvas, nyelveket be-
szél, szép nagy szemei vannak, mindig mosolyog, és a bőre 
olyan fehér és sima, hogy fehérebb és simább már nem is le-
hetne. Rá is ragadtam volna mindjárt, amint megismertem, de 
kiderült, hogy van egy nyavalyás fogorvosa, aki azóta már 
el is jegyezte, és egész biztosan feleségül is fogja_ venni. Az 
utóbbi időben nincs szerencsém az ilyen ügyekben. Ha kisze-
melek magamnak egy .szép és okos lányt, holtbiztos, hogy rög-
tön kiderül róla; hogy van már valami nyavalyás fogorvosa. 

Most azonban nem ez a lényeg. Tetszett nekem az, amit az 
alezredes mondott Agnesnek, hogy aki lovakkal foglalkozik, 
annak meg kell tanulni lóul gondolkozni. Amikor Agnes elme-
sélte nekem az esetet, mindjárt kijötem ide a parkba a vasút-
állomással szembe, -és figyelni kezdtem az öreg fiákerest. Két 
napig a közelébe sem mentem, csak ültem a padon és figyel- 
tem, harmadik napon azonban úgy döntöttem, hogy végre oda-
megyek hozzá, és megkérdezem, hogy tud-e lóul gondolkozni. 
Nem tudtam, hogy mit is mondjak neki, valamiképpen beszél-
getésbe kellene elegyedni vele; de én még soha életemben  

nem beszéltem fiákeressel. Ezért továbbra is csók ültem a 
parkban és törtem a fejem, hogyan is kezdjem el a beszél-
getést. Közben vonat érkezett, egy házaspár beszállt a fiákerbe, 
a csomagjaikat a lábukhoz rakták, akkor a fiákeres elindította 
a lovát, végigkopogtatták az állomás el őtti teret, és befordul-
tak a park másik végén húzódó macskaköves utcába. Érdekes 
megfigyelni, hogy a ló patái mennyire különböz őképpen ko-
pognak az aszfalton és a macskaköveken. Ilyenkor délután 
nagy a zaj az állomás környékén és nem lehet rendesen hal-
lani, este azonban, amikor csönd van, bárki megfigyelheti a 
különbséget. Nekem sokkal jobban tetszik, amikor a ló a 
macskaköveken megy. 

A fiákeres csakhamar visszajött, de nekem még mindig 
nem jutott eszembe semmi. Aztán egyszer csak mellém ült 
Vera, akit mellesleg egész kiterjedt rokonsága, szerintem tel-
jesen fölöslegesen Erikának hív. Állítólag, amikor keresztelni 
vitték, a rokonok nem tudtak megegyezni, hogy milyen nevet 
adjanak neki, végül is Vera lett, de ez senkinek sem tetszett, 
és attól kezdve az egész rokonság Erikának hívja. Szerintem 
marhaság az egész, egy ritka hajú csontos állú n őnek a neve 
körül teljesen fölösleges ekkora bonyodalmat csinálni. Egy 
csúnya és buta nő  örülhetne, ha egyszerűen csak Verának hív-
ják. Egyébként őt akkor szedtem fel, amikor kiderült, hogy 
Agnesnek már van egy nyavalyás fogorvosa. Verának nem volt 
fogorvosa, illetve régebben még neki is volt, de én ezt akkor 
nem tudtam. Ez az ostoba kett ős neve kezdett ől fogva idege-
sített, és azóta már más is idegesít, ami kapcsolatban van vele. 
Most is, amint mellém ült, egyb ől ideges lettem. Tegnap mondta 
ugyan, hogy valamiért ki kell jönnie az állomásra, de én 
akkor sem figyeltem rá, fogalmam sem volt, hogy miért kell 
neki az állomásra mennie, és szörnyen idegesített ,hogy ott ült 
mellettem. Ahogy nézett rám, láttam, hogy egyáltalán nem tet-
szik neki, hogy már napok óta a parkban ülök. đ  nem ülhet 
velem a parkban, mert fél, hogy megfázik és akkor fáj a hó-
lyagja. Egyszer kés ő  estig sétálgattunk, akkor is megfázott, 
és azt mondta, hogy mindjárt szétfakad a hólyagja. Elakadt 
a lélegzetem és nagyon rosszul éreztem magam. Nekem egy n ő  
ne mondja azt, hogy mindjárt szétfakad a hólyagja. Most min-
denesetre reméltem, hogy nem fog sokáig mellettem ülni. 

— Nem értem, miért kell naphosszat üldögélned ezen a 
padon — mondta és megnyúlt az arca. Amúgy is hosszú az 
arca, de ha nem tetszik neki valami, akkor még jobban meg-
nyúlik, és ilyenkor sokkal csúnyább, mint egyébként. 

— Kérdezni akarók valamit az öreg fiákerest ől 	mondtam 
a körülményekhez képest egészen higgadtan. 

— És ezért kell napokig itt ülnöd? 
— Ezért. 
Az arca mostmár hihetetlenül h ősszúra nyúlt, vastagon 

be volt púderozva és helyenként hámlott róla a b őr. Mindig 
hámlik a bőre. Nem bírom, ha egy nőnek állandóan hámlik 
a bőre. 

— Az álladat helyezd vissza a helyére — mondtam. — Le-
nyúlt egészen a melledig. 

— Miért gorombáskodsz mindig velem? — kérdezte. 
— Nem gorombáskodom — mondtam. — Örülök, hogy 

itt vagy. 
— Gyere velem az állomásra -- mondta. — Meg kell ke-

resnem egy vasutast. 
— Nem mehetek — mondtam. — Kérdezni akarok valamit 

az öreg fiákerest ől. 
— Kérdezd meg t őle most, amit akarsz. Aztán megkeres-

sük a vasutast. 
— Nem lehet. Előbb gondolkoznom kell. 
Ez megint nem tetszett neki, és nyúlni kezdett az arca. 
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Szerencsére felállt és elment. Én meg csak ültem, néztem a 
fiákerest meg a lovát, és megpróbáltam ismét gondolkozni. De 
Vera gyorsan visszajött és egy kis csomagot tartott a kezében. 

— Nézd,. mit kaptam a vasutastól — mutatta. 
— Szép kis csomag — mondtam. 
— Estére majd megmutatom, hogy mi van benne — mond-

ta. — Eljössz estére? 
— Elmegyek — mondtam, és vártam, hogy induljon már 

haza. 
— Beszélj most a fiákeressel! — mondta. 
— Nem lehet, előbb gondolkoznom kell. 
— Miről kell gondolkoznod? 
— Úgysem értenéd meg, hiába is mondanám. Túlságosan 

buta vagy hozzá — mondtam. 
— Már megint gorombáskodsz velem — mondta. — Mit 

vétettem én neked, hogy folyton gorombáskodsz velem? 
— Nem gorombáskodom. Csak félek, hogy megfázol, ha 

sokáig itt ülsz. 
- Miért akarsz elűzni? Miért nem mondod meg, hogy 

miről gondolkozol? 
Láttam, hogy így semmire sem megyek. Gyorsan ki kellett 

találnom valamit, amivel haza zavarom. 
— Háromkötetes regényt akarok írni — mondtam. —

Egy hervadt pasasról, szól majd a regény, egy olyan pasasról, 
akinek az égvilágon semmihez sincs kedve, kényszeredetten 
végzi a munkáját, sokat iszik, kártyázik, mindenféle rossz n ő-
ket szed fel, szóval züllik piszokul, holott nagy értékes és finom-
lelkű  fiatalember. Aztán egyszer egy éjszaka, amikor bánato-
san rója az utcákat valamelyik ismeretlen városban, valahol 
külföldön, találkozik egy fiatal és szép sz űz lánnyal. Mind a 
ketten nagyon bánatosak, és leülnek beszélgetni egy csobogó 
szökőkút mellé. 

— Szép kis szűz lány az, aki éjszaka leül egy ismeretlen-
nel beszélgetni. 

No végre. Az ilyen érzelg ős dumát elhallgatná ítéletnapig, 
még ha tízszer szétfakadna is a hólyagja, de ha fiatal sz űz 
lányt említek, akkor mindjárt elborul az agya. 

— Miért ne? Hangversenyről megy haza, nagyon bánatos, 
ártatlan lelkét felkavarta a zene, és szükségét érzi, hogy be-
szélgesšen egy megértő  emberrel. 

— Nem értem, hogy miért vagy annyira odáig a szűz lá-
nyokkal — mondta Vera. — Hallottad, hogyan járt Brenner 
đcsi egy külföldi szűz lánnyal? 

— Nem hallottam — mondtam idegesen. — És fogalmam 
sincs, hogy ki az a Brenner lesi. 

— De hiszen a nagybátyja .. . 
— Elég — mondtam. — Biztosítalak, hogy a nagybácsiját 

sem ismerem, akármi is a neve. 
Ez sem segített. Mindenáron el akarta mondani a Brenner 

lesi esetét. 
— Ausztriában volt egy hétig, és felszedett ott egy fiatal 

szűz lányt, és felvitte a szobájába. Rengeteg pénze volt, nagy 
borravalókat adott a pincéreknek meg a portásoknak, úgyhogy 
nyugodtan felvihette a n őt a szobájába. Az napokig húzódozott, 
már ahogy az ilyenek szokták, végül aztán mégis csak fel-
ment vele. És tripperrel játt haza a Brenner lesi. Igaz, amint 
hazaért, itthon is volt dolga n ővel, de a trippert egészen biz-
tosan nem itthon kapta. 

— Egyáltalán nem biztos — mondtam. 
— Hát, a Brenner lesi sem biztos benne, de azt mondja, 

jobb szeretné, ha attól az osztrák n őtől kapta volna trippert. 
Nagyon büszke a tripperjére, és még büszkébb volna, ha biz-
tosan tudná, hogy külföldi nőtől kapta. Én biztos vagyok ben-
ne, hogy attól kapta. 

— Roppant izgalmas a Brenner lesi esete — mondtam. 
— De én olyan fiatal szűz lányról fogok írni, aki sohasem 
fekszik le senkivel. Vagy legalábbis csak jóval kés őbb, vala-
hol a regény végén, amikor a f őhősnek, annak a hervadt pa- 
sasnak visszatér az életkedve. De addig rengeteget beszélget-
nek, elmesélik egymásnak az életük történetét, és szerelmesek 
lesznek egymásba. 

Vera dühösen legyintett, és felállt. 
— Várlak estére — mondta. 
— Szervusz — mondtam, és már megint a fiákerest és a 

lovát néztem. 
Estig ültem a parkban, de nem mentem oda az öreg 

fiákereshez, hogy megkérdezzem t őle, tud-e lóul gondolkozni. 
Az az igazság, hogy féltem odamenni hozzá. Jól éreztem ma-
gam itt a parkban, és ha egyszer megkérdezem t őle, hogy 
tud-e lóul gondolkozni, akkor többé már sohasem ülhetek itt 
naphosszat, mert már nem lesz senkit ől semmi kérdeznivalóm. 
Azelőtt rengeteg mindenfélét kérdeztem az emberekt ől. Ha 
találkoztam valamelyik ismer ősömmel, két perc alatt legalább 
tíz kérdést tettem fel neki. Aztán id ővel észrevettem, hogy 
egyáltalán nem figyelek arra, hogy mit válaszolnak. Úgy érez-
tem, hogy ez nem tisztességes dolog, ezért elhatároztam, hogy 
többé nem kérdezek senkit ől semmit. Most viszont nagyon ér-
dekelt, hogy az öreg fiákeres tud-e lóul gondolkozni. Egész 
biztosan figyelnék arra, hogy mit válaszol. Ezért nem szabad 
elsietni a dolgot. 

Este ismét vonat jött, valaki beszállt a fiákerbe, és az 
öreg ismét végig hajtotta a lovát a téren és a macskaköves 
utcán. Akkor én is elindultam Verához. Kerül ő  úton mentem, 
hogy minél később érjek oda. Tudtam, hogy egyedül van és 
ezért nagyon lassan mentem. Egy ideig jobban szerettem, ha 
egyedül van otthon, de az utóbbi id őben semmi sem tetszik 
neki, és az arca folyton hosszúra nyúlik, és ett ől már idegro-
hamot kapok. 

Rosszkedvűen csöngettem be hozzá, ő  ellenben kimondottan 
jókedvű  volt, amikor ajtót nyitott. Igy valamivel elviselhet őbb. 
Szerintem a csúnya nőknek mindig jókedvűeknek kellene len-
niük, olyankor elviselhet őbbek. Ezt egyszer még meg fogom 
mondani Verának. Nyomban elhatároztam, hogy ha már vég-
képp elegem lesz bel őle, akkor meg fogom neki mondani, 
hogy szerintem ő  nagyon csúnya. Majd olyanokat mondok ne-
ki, hogy lópofája és mindössze hat szál haja van, meg hogy 
érdes a b őre, mint a reszel ő, és ha akkor sem rúg ki, akkor 
el fogom venni feleségül. 

— Gyere mutatok valamit — mondta jókedv űen, és be-
vezetett a konyhába. Az asztalon öt papírzacskó volt, rájuk 
mutatott — Ezt kaptam a vasutastól. 

A zacskóban száraz füvek, levelek és magok voltak. 
—Érdekes — mondtam. — F őleg a magok érdekesek. 
— Ülj le, majd elmesélem, hogy miért kaptam őke`. 

Kérsz kávét? 
— Kérek. 
Leültem, ő  pedig mesélni kezdett: 
— A múlt héten találkoztam az egyik vasutas ismer ősöm-

mel. Ő  mondta, hogy van valahol egy orvos, aki grafológus is. 
Elég, ha egy papírdarabra leírod a nevedet és, hogy mikor 
születtél, és ő  csak ránéz a kézírásodra, és rögtön, egy perc 
alatt kitalálja, hogy mi a bajod, és gyógyfüveket küld egészen 
olcsón. Kezdetben nem hittem az egészet, de azért leírtam a 
nevemet és, hogy mikor születtem, és az orvos pontosan meg-
írta, hogy mi a bajom. Akarod látni, hogy mit írt? 

— Nem akarom. 
— Mindent eltalált. Hogy a vesémmel nincs valami rend-

ben, meg hogy az idegeim tönkrementek, és minden mást. Еs 
most ezeket a gyógyfüveket meg kell f őznöm, mintha teát főz-
nék, és ötven napig inni. Közben nem szabad semmiféle más 
orvosságot szedni. đtven nap után ismét le kell írnom a ne-
vemet, meg hogy mikor születtem, és abból az orvos megálla-
pítja, hogy mennyire használt a kúra, és újabb füveket küld. 
Azt mondják, hogy híres emberek is gyógyíttatják vele ma-
gukat. Még külföldi diplomaták is. Mert ne hidd, hogy egy kö-
zönséges kuruzslóról van szó. Hatósági engedéllyel dolgozik, 
és rendes cégtáblája is van. 

— Értem — mondtam. 
Valahonnan egy poharat szedett el ő, világos barna, zavaros 

lötty volt benne. 
— Naponta ennyit kell innom — mondta. —Megkóstolod? 
Megráztam a fejem. đ  megszagolta a poharat, és azt 

mondta: 
— Keserű  szaga van. 
Keserű  szaga! És egyb ől felhajtotta az egészet. Befogta az 

orrát, és egyb ől megitta az egészet. F_ elálltam. 
— Mennem kell — mondtam. 
— Miért kell menned? — kérdezte tágra meredt szemek-

kel. Az arca szép lassan nyúlni kezdett. 
— Kérdezni akarok valamit az öreg fiákerest ől. 

— De hiszen... 
— Nagyon fontos, hogy még ma este megkérdezzek t őle 

valamit — mondtam. 
Pedig akkor már végleg elhatároztam, hogy legalább még 

két hétig el fogok járni a parkba, és csak azután kérdezem meg 
az öreg fiákerest ől, hogy tud-e lóul gondolkozni. 
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1. 
Ellentétben az újságírók mai és min-

denkori, hallatlanul szívós és életképes 
fajtájával, amelynek az írás „kenyér és 
grádusokra emelő  eszköz" (Ady Endre), a 
politlíra művelőinek nemcsak ún. profesz-
szionális etikája, hanem emberi, értel-
miségi, írói erkölcsisége is van. Szentírá-
sos emberek, akiknek szent az írás —
anélkül, hogy maguk igényt tartanának 
az apostoli dicsfényre: tudatában vannak, 
hogy egyetlen erkölcsiség, tehát az írás-
tudói sem lehet abszolút, hanem csakis 
relatív, nem lehet végs ő, eszményi meg- 
valósulás, a léleknek egy móždúlatlari " 
„szent" állapota, hanem csakis egy fo-
lyamat, egy állandó törekvés a lehet ő  leg-
teljesebb etikusságra. „Csak ez lehet, de 
épp ez a szerény „csak" az, ami megkü-
lönbözteti őket az „objektív",. „tárgyi-
lagos", „higgadt" információk szellemtelen 
fabrikálóitól, a modern civilizációnak. e 
betűrovó sáskahadától, amelyet ama 
„fáklyás zsidó" nem is olyan alaptalanul 
nevezett canaille-nak. 

Ennek az abszolútságra igényt nem , tar-
tó írástudói etikának egy termékeny utó-
pizmus az alapvető  ismérve. A politlíra 
művelője nem hisz semmiféle tökéletes-
ségben, nem ismer „lezárt", „befejezett" 
társadalmi folyamatokat, „végleges" po-
litikai megoldásokat; fél lábbal legalább 
mindig és mindenütt disszidens ember 
tehát nem utópisztikus emberi igényessé-
gének nem a jelen, hanem a jöv ő  a kri- 

bosnyáN, istván 
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Az irodalmak szaktudományai, tudtom-
mal, nem tartják számon a politlíra fo-
galmát. Szaktudományilag ebb ől az kö-
vetkezik, hogy politlíra — nincs, nem 
létezik, vagy legalábbis műfajilag még 
nem konstituálбdott ... A sablonos abszt-
rakciókba soha be nem préselhet ő  való-
ság azonban némiképpen ezúttal is rá-
cáfol a szaktudományok szaktudomá-
nyosságára: műfajunk él, ha nem is vi-
rul, s szerény hagyománya is van: létezett 
már akkor is, amikor művelőit Heine 
még nem nevezte a szentlélek lovagjai-
nak... 

A felfokozott szubjektivitású zsurnaliz-
musról, az intenzív személyességt ől izzó 
politikai publicisztikáról van tehát szó, 
amelyet .talán fogalmilag sem árt megkü-
lönböztetni az újságírás egyéb vállfajaitól. 
Nem a „műfaji disztingválás", nem a 
Szaktudományos pedantéria kedvéért, ha-
nem, pusztán azért, hogy ezáltal is nyil-
vánvaló legyen: a zsurnalizmusban min-
dig, élt és él az er őteljes igény, hogy 
ne legyen — „zsurnalizmus", ne legyen 
„újságírás" a fogalom Karl Kraus-i pejo-
ratív értelmében. 

Yérbeli 	újságíróbarátaimnak, 
akiket módszeresen sanyargat 
a vajdasági canaille. 

tudomány 
talap 

bevezető  
a 

politlírába 

tériџma. A jövő , amely azonban nem egy 
ködbe vesző  Jólét-Paradicsommal azonos, 

. hanem avval a bizonyos igazi történe-
lemmel, illetve annak kezdetével. 

A politlíra utópizmusa ilyen értelem-
ben realisztikus utópizmus, művelőjének 
disszidens etikája realisztikus etika:. a 
jelen mindennemű  gorillizmusával,. a po-
litikai maszlagok, hazugságok és machi-
nációk szennyes áradatával, magával az 
elpolitizált „élettel" való szembeszegülése 
gyakorlati szembeszegülés, és nem ábrán-
dosan-poétikus. Gyakorlati, máresak azért 
is, mert a politlíra művelője lírikus al-
kat ugyan, de lírizmusa elválaszthatatlan 
a cselekvés igényét ől; lírikusi mentali-
tású tett-ember, akinek az írásos meg-
nyilatkozás bizonyult a személyes cselek-
vés legválósabb lehetőségének. 

E cselekvésforma kimeríthetetlen ih-
letforrása, ösztönz ője és éltetője a pilla- 

nat, a mindennapok társadalmi és poli-
tikai provokációi, az ember erkölcsi 
szenzibilitását módszeresen lázító „törté-
nelmi valóság". A politlíra művelője ilyen 
értelemben nem is tesz mást, mint elfo-
gadja a pillanat kihívásait s azokra fel-
fokozott intenzitással reagál, nem csupán 
az erkölcsiség önmagában való érvényre 
juttatása reményében, hanem gyakorlati, 
praktikus szándéktól is vezérelve: hatni 
akar a dolgok menetére. S e szándéka 
nem pusztán „elhatározás" kérdése, ha-
nem egzisztenciális kérdés is: a politlíra 
művelője, vagyis a' vérbeli újságíró az az 
ember, aki „a jelenben él, a jelenre rea- 
gál úgy, hogy ezzel egyid őben szükségle-
te, éspedig elementáris szükséglete az 
expanzitás, vagyis az, hogy hasson, és 
épp ezért a hatásért való folytonos er ő-
feszítésében, a hullámokban, amiket ma-
ga körül felver, találja meg és keresi 
nap nap után újra a saját individualitása, 
léte affirmációját" (Sinkó Ervin). Indíté-
kaiban tehát kett ős e hatószándék: egy-
részt a szűkebb és tágabb életközegre, a 
„történelmi valóságra" irányul, másrészt 
pedig a szerző  individualitásanak, saját 
létének az affirmálására. M űfajunk ér- 
telmét éppen ezért sohasem teheti kérdé-
sessé a tényleges hatás, a praktikus hasz-
nosság esetleg. elenyész ő  mértéke; a gya-
korlatilag legeredménytelenebb politlíri-
kusi megnyilatkozásnak, a leghasznave-
hetetlenebb publicista kiállásnak is meg-
van a maga sajátos értelme — ha nem 
is az eredményt feltételez ő  reális etika, 
de legalább a praktikusságtól független 
írástudói metaetika értelmében. 

2. 
Ady még úgy vélte, hogy „a változás 

szent törvnyét legels ő  sorban az újság-
írók viszik elđre", s a századforduló ma-
gyar ugarán talán igaza is volt. Ma azon-
ban már a legnaivabbul naiv értelmiségi 
messianizmus megszállottjainak is aligha 
lehétnek 'olyan illúziói, hogy a toll tisz-
tességes emberei azok, akik a fejl ődést, 
a változást legelső  sorban előbbreviszik. 
A szubjektív szó rohamos devalválódásá-
nak a korát éljük, s a változások és „vál-
tozások" inkább az institucionalizált tech-
nokrata-világ kabinettjeiben születnek, 
semmint a szentlélek lovagjainak az író-
ásztalán. A nyilvánossá tett szubjektív 
szó hasznossága ezzel természetszer űleg 
megcsappan, de ugyanakkor sémmit sem 
veszít donquijote-ian szép metaetikus pá-
toszából. Az írástudói tisztesség, aszóhoz 
való hűség, a hasznoaságtól kényszer ű  —
kelletlen' elvonatkoztatott írás önértéke 
nemcsak hogy nem csökken a praktikus 
érték zuhanásával, hanem bizony ős érte- 
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leniben növekszik is, mégjobban kidom-
borodik az írás vereségre kárhoztatott, 
tragikus heroizmusa. A szóhoz való hű-
ség önmagában véve is páratlan emberi 
érték; s az öncélú gerincesség az értelmi-
ségi magatartás kritériuma: ez a tudat 
billenti át a közírót a nihil szakadékain 
azokban a pillanatokban, amikor ismé-
telten és félreérthetetlenül nyilvánvaló 
lesz a számára, hogy „közírása" megint 
nem használt a köznek, a kimondott sza-
vak tehetetlenül suhantak el az „objek-
tív valóság" mellett. Tehetetlenül, de nem 
értelmetlenül: ha mást nem, tanúságot 
tettek az embertelen pillanatról, s em-
beri dokumentumot állítottak az ember-
séges igényeknek. „Szentlélek lovagja 
voltam :becsületes újságíró" — vallotta a 
legújságíróbb magyar újságíró, s ha más 
nem is, az önbecsülésnek e méltóságtel-
jes, a gyakorlati hasznosságtól elvonat-
koztatva is megálló tudata mindig meg-
adatik a toll tisztességes emberének. 

Megadatik ma is, és „itt és most" is, 
ahol és amikor a szubjektív megnyilatko-
zás valahol a két végletes pont, a teljes 
tehetetlenség és a maximális hatás között 
foglal helyet, tehát azokra a bizonyos 
hullámokra nem mindig számíthat —
de számíthat. 

„Az úgynevezett szabadsajtó a polgári 
világ belső  korruptságának nyílt jele. 
Amennyiben azonban ott is meghonosod-
nak, a rezonálás és a valóságábrázolás 
zsurnalisztikai formái szellemileg igen 
gyorsan és feltartóztathatatlanul korrum-
pálni tudják a szocialista világot is" —
jósolta Karl Kraus, az újságírás Szentlel-
ke, s a szocialista államok történetében 
nem nehéz rámutatni olyan időszakokra, 
melyekben e jóslat kísértetiesen betelje-
sült. A kapitalista zsurnalizmushoz ha-
sonlóan — csak ellenkez ő  ideológiai elő-
jellel — az újságírás a szocialista társa-
dalmakban is eszköze lehet a tömegma-
nipulációnak, s az illet ő  konkrét társa-
dalom belső  jellegétől s főképp az ideo-
lógiai irányvonalától függ, hogy ez az 
eszköz adott esetben milyen mértékben 
dehumanizált és dehumanizáló. Külpoli-
tikai újságíгásunk után, amely jórészt 
már 1948-ban kilépett az andalító sze-
mélytelenség bűvköréből, a társadalmi élet 
demokratizálódásával párhuzamosan bel-
politikai publicisztikánk is mentesül fo-
kozatosan a negatív örökségt ől, mely ná-
lunk is azon a paradoхális tévhiten ala-
pult, hogy a burzsoá újságírással szemben 
a szocialista zsurnalizmus nem lehet tény-
legesen — nemcsak külsőségeiben, hanem 
egész szellemiségében is — személyes, 
mert ez állítólag menthetetlenül a „szub-
jektivizmusba" sodorná. Holott ismeretes, 
hogy épp az ál-objektívség és formális 
személyesség az, mely egy rossz értelem-
ben vett szubjektivizmusba, az el őre-
gyártott „igazságok", féligazságok és frá-
zisok ingoványába sodorja a szocialista 
újságírást. 

Műfajunk, a politlíra a legszenvedélye-
sebben tagadja, belső  természetéb ől kö-
vetkezően: tagadnia muszáj ezt a negatív 
örökséget. E negáció előfeltétele viszont 
a trapéz-pozícžó vállalása: a politlíra mű-
velője nem várhat arra, hogy a társadal-
mi folyamatokról és jelenségekr ől, a pil-
lanat életvalóságáról, melyre őneki al-
katánál fogva reagálni kell, el őbb kiala-
kuljon egy általános, szentesített véle-
mény, egy közös és hivatalos vonal, ha-
nem bizony értelemben el őre kell futnia, 
„rúd elé" kell szaladnia, vállalnia kell a 
személyes kockázatot, a zuhanás lehet ő-
ségét. Vállalnia kell, mert életérzésévé 
vált a meggyőződés, hogy az írástudók-
nak általában, s külön a közírónak sem 
a dedukálás, letisztázott és véglegesített 
igazságok, nézetek és álláspontok kényel-
mes átcsámcsogása a feladata, hanem a 
pillanatban-élés, a jelenre való közvet-
len, spontán, erőteljes reagálás. Hogy ez 
a reagálás aztán milyen gyakorlati ered-
ménnyel fog járni, hogy intenciói milyen 
mértékben valósulnak meg, hogy azok 
a bizonyos hullámok mekkorák lesznek s 
lesznek-e egyáltalán — mindez, termé- 
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szetesen, igen lényeges a politlíra m űve-
lője számára, de ha mégúgy biztos lenne 
is abban, hogy amit tesz, az puszta don-
quijoteria, a köznapi logika szerint merő  
értelmetlenség, amelyért nem érdemes 
vállalni a kockázatot, ő  akkor sem hall-
gathatna e köznapi logikára: nemcsak ő  
választja a „trapézt", hanem a „trapéz" is 
„választja", vonzza, s foglyul is tartja 
— őt. 

З . 
Ha esztétikai hatás alatt nem holmi 

kellem-érzék" kéjes bizsergetése értend ő , 
hanem az emberi igényesség szítása, az 
élettel szemben támasztott emberi köve-
telések ébren tartása és lázítása, akkor a 
széptanok szép tanai ellenére a publicisz-
tikának is lehet és van is esztétikai funk-
ciója: a felfokozott szubjektivitású közírás 
nem költészet ugyan, de líra, hisz állan-
dó ismérvei közé tartozik a szemé-
lyesség, az intenzitás és az e хpresszivitás, 
a líraiságnak e három alapvet ő  megha-
tározója. 

A politlíra esztétikai hatását minden 
más lírizmusnál jobban befolyásolja a 
pillanat. Mint Ady hirdette, a vérbeli 
újságíró nem is tesz mást, mint el őcsal-
ja „a nyelvek hegyén él ő, gyáván rejtőz-
ködő  igazságokat", vagyis nevükön ne-
vezi azokat az eszméket, indulatokat és 
felismeréseket, amelyek kimondatlanul ott 
zsonganak a pillanat légkörében, kimon-
dásra várva ott motoszkálnak a közönség 
nyelve hegyén. A politlíra tehát akkor hat 
a legintenzívebben, ha kell ő  pillanatban, 
maximális időszerűséggel reagál, ekkor 
ugyanis a szerz ő  szubjektív reflexióit az 
olvasó nem egy „más valaki" megnyilat-
kozásaként, hanem a legszemélyesebb, 
kimondatlanul őbenne is jelen levő  tar-
talmak megtalált, „kölcsönvett" formája-
ként éli át, tehát az er őteljes rezonan-
cia biztosítva van, a különben is felfo-
kozott intenzitású közírói tartalom mint-
egy felerősödve, az olvasók azonos tar-
talmaival párosulva szólal meg a közvé-
leményben. 

Műfajunk ilyen értelmű  pillanathoz kö-
töttsége azonban nemcsak „esztétikai 
pluszt" jelent. A pillanat mint az egyéni 
és közösségi, szerz ői és olvasói tartalmak 
közös médiuma nemcsak olyan értelem-
ben határozza meg a politlírát, hogy nö-
veli esztétikai hatását, hanem úgy is, 
hogy ezúttal —mulandóságának is forrá-
sa: a lírikusi publicisztikának nemcsak 
évek vagy évtizedek, de igen sokszor 
hónapok vagy napok múltán is lénye-
gesen gyengébb már a hatása, mint a 
megjelenés pillanatában volt. Utólagos 
olvasásánál ezért mindig hozzá kell gon-
dolni, szigorúan szem el őtt kell  tartani 
megjelenése dátumát, illetve az akkori 
pillanat politikai tartalmát. Ez a „hozzá-
gondolás" azonban inkább csak az írás 
etikumának, a trapéz-pozíciónak a he-
lyes értelmezését és méltánylását segíti 
elő , de nem állíthatja vissza a maga tel-
jességében az akkori pillanat varázsát, 
nem teremtheti újjá azt a közös médiu-
mot, mely annak idején oly termékeny 
rezonanciát biztosított szerz ő  és olvasó 
között. 

A politlíra is múlandó tehát, akárcsak 
a szemét-zsurnalizmus — de csak vi-
szonylagosan az. Személyessége, intenzi-
tása és expresszivitása, e látszólag csu-
pán külső; „stiláris" jegyei ugyanis a 
legnagyobb mértékben tartalmiak is: az 
egyszeri, megismételhetetlenül egyedi 
ember viszonylag teljes megnyilatkozását 
biztosítják, s ezzel időtállóvá teszik a 
múló individualitást. A politlíra ezért ve-
szíthet — s veszít is menthetetlenül —
tematikai időszerűségéből s ezáltal esz-
tétikai hatóképességéb ől is, de végérvé-
nyesen nem múlik el az id ővel: józsuéi 
hatalma van, fixál egy napot", egy éle-
tet, mely különben értelmetlenül és bu-
tán a sötétségbe hull. 

Újvidék, 1970. március 13. 
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danyi magdalna 

Minden emberi felszabadulást a szellem 
felszabadulása útján tudok csak el-
képzelni. Egy olyan környezetben, mely 
a nőt egyenrangú félként de jure 
elismeri, változik a küzdelem jelle-
ge is. Ez a küzdelem individuálissá 
lesz. A konkrét helyzetben az egyedi 
(női) individuumnak kell ténylegesen meg-
valósítania lényének nagykorúsítását. Eh-
hez arra van szükség; hogy a n ő  tisztában 
legyen helyzetével, lehetőségeivel, ne 
akarja magát feláldozni, de egész lényé-
vel hatni kívánjon. A felszabadulás sem-
miképpen sem igényli, hogy a Másikká 
degradált nő, most, évezredes mell őzését 
megbosszulva, feltűnő  módon, túlhangsú-
lyozva nő  létét kívánjon élni. Amennyi-
ben lázad „a nő  mint Másik" — mítosza 
ellen, ezt nem úgy kell felfognia, mint új 
mítosz teremtését. 

A nő  emberien legyen forradalmi, ne 
nőiességében. Ha tetteit női különössége 
eredményének tekinti, önmagával és küz-
delmének eredeti céljával kerül ellent- 
mondásba. A szexuális felszabadulás ön-
magában nem oldja meg problémáit. 
Könnyen félreérthetjük a szabadságot, ha 
egyoldalúan, klasszikusan — női perspek-
tívából tekintünk rá. Kell és természetes, 
hogy ne rendelje alá magát testét érint ő  
tabuknak, megtagadja mindazokat a sza-
bályokat és kötelességeket, melyek testére 
vonatkoztak és közvetve egész lényét de-
terminálták, a felszabadulásnak ez azon-
ban csak egyik feltétele 

A nő  felszabadulásáért vívott küzdelme 
evólúciós folyamattá változott társadal-
munkban, s nem kis mértékben függ el-
sősorban a nőtől, milyen mértékben képes 
meggyorsítani ezt a folyamatot. A nevelés 
elsőrendű  szerepet játszott abban, hogy 
a -nő  Másikká, egzotikummá változott. A 
nevelés ma is hasonlóképpen determináló 
irányú. A gyermek bizonyos értelemben 
tabula rasa. A kisgyermek egyenrangú-
nak tudja magát, nem tör ődik nemével. 
A szülők kötelességüknek érzik megbon-
tani ezt a harmóniát. Más normákat szab-
nak külön nemű  gyermekeik számára. A 
leánygyermek tudatában léte fokozatosan 
sorssá válik. Egyszerre érzi n ői létének 
előnyeit és hátrányait. 

„— akkor hát ezentúl tisztelnem kell 
a másik nem véleményét, bármily vissza-
taszítónak tartom is? Ha szoknyát hor-
dok, ha nem tudok úszni, s egy matróznak 
kell kiemelni engem, akkor hát, isten ne-
ki;  meg kell tennem!... Igen, gondolta, 
ha a virágos brokátot, no meg azt az örö-
met, hogy matróz mentsen ki a vízb ől, 
csak kerülő  úton érhetjük el, hát akkor 
szánjuk el magunkat erre a kerül ő  út- 
ra." Virginia Woolf Orlandójának gondo-
latai a probléma lényegéhez juttattnak el 
bennünket. Az a leánygyermek ;  akit kör-
rsyezete nem tanít meg „úszni", hisz a férfi 
kimenti" — s ebb ől következik, hogy a 

férfi a megmentő, a felettes is — szükség-
szerűen lesz Másikká. 
A nő  szembenállása környezetével in- 

dividuális. Az individuum az, mely értel-
mével elítéli várakozóvá nevelt Énjét. Ha 
emberré akar válni, lázadnia kell ;  s ez 
'zembenállást feltételez környezetével. 
Іriási mennyiségű  energiát pazarol el 
Igy. A fiúgyermek fejlődése ezért harmo-
nikusabb, hisz őt gyermekkorából arra ne-
velik, amivé lenne a természetes érés kö-
vetkeztében is. Ugyanazt az energia 
mennyiséget a férfi másképp használja 
fel, gyakorlati értékét tekintve sokkal  

eredményesebben A nő  negatív helyzet- 
ből indul, a férfi alaphelyzetéhez, kiindu-
lópontjához kell eljutnia, nyilvánvaló te-
hát a hátrány. 

Ha összehasonlítjuk a „kerülő  utakat" 
elfogadó nőt, és azt, aki „úszni" tanul, az 
utóbbit forradalminak kell tartanunk. Küz- 
delemről beszélünk, tehát fel kell tételez-
nünk a szembenállót, amivel szemben for-
radalmi minden megnyilvánulása. Ez le-
het környezetének konvencionális beállí-
tottsága, determináló szándéka stb. A lá-
zadás lehet spontán reakció, szubjektív 
menekülés és tagadása a személyes életre 
nehezedő  sorsnak, másrészt lehet a lehet ő-
ségeknek tudatos kivívása és felhasználá-
sa, azok emberien pozitív irányba fejlesz-
tése. 
Egy más környezetben minden töprengés 

nélkül forradalmárnak tartanám ezt a n őt, 
s magát a harcra való szándékot és ké- 
pességet forradalminak. Gondolok itt a 
múlt században megerősödő  feminista 
mozgalom nőalakjaira. A lázadás akkor 
sem s ma sem egy absztrakt férfi-fölény 
ellen, hanem az adott kor és társadalom 
érdekei által kialakított morális és gazda-
sági áligazságok és álszükségszerűségek 
ellen, irányult, és kell, hogy irányuljon. 
Ezért fontos, hogy a legszúbjektívebb 
sorsból fakadó felismerés is általános ér-
vényű  következtetések levonására tegye 
képessé a nőt. Saját sorsára, ha érzi, ne 
dacos szembenállással, érzelem-lényként 
reagáljon, hanem fölébe kerülve annak, az 
okokat keresve találja meg a lehetőségeket 
létének, helyzetének megváltoztatására. 

Dialektikusan gondolkodva, hogy egy 
nő  forradalmi-e, azt társadalmunkban 
semmiképp sem a harcra való szándék 
dönti el, annál is inkább, hisz adottak az 
emancipáció alapfeltételei, hanem az, mi-
ként használja fel szabadságát. Vajon ér-
telemmel lázad-e, s a lázadás tényén túl- 
ható célokért, valódi, aktívan emberi lé= 
tézésért? 

Simone de Beauvoir a nőt a NÉGER-
hez hasonlítja. Ahogyan a fehérek vilá-
gában Másikká válik a néger, úgy válik 
következményeiben egészen hasonlóan 
Másikká a nő  is. A néger felszabadító 
harca forradalmi. Célja egyenrangúságá- 
nak kivívása. Ez a cél azonban nem vég- 
pont, nem statikus végállomás a fejl ődés-
nek. 

Nem foglalkozva behatóbban azzal a 
ténnyel, hogy ma, itt is vannak klasszi-
kusan néger sorsot él ő  nők, akik csakis 
radikális szembenállással válthatják meg 
magukat, a valódi helyzethez képest min-
den bizonnyal. óptimistáknak bizonyu-
lunk, ha egyenrangúnak mondjuk a n őt, 
Az őt determináló korlátok valójában az 
általános társadalmi fejl ődéssel párhuza- 
mosan fejlődtek pózitív irányba, s a múlt-
ba tekintve vissza helyzete el őnyösnek 
tetszik. Ezért lényeges, hogy a n ő  forra-
dalmiságát és értékét ne a harcban mu-
tassa'ki, hanem abban, hogyan használja 
fel harcának eredményeit, Emberi értéke 
itt mútatkózik meg, s itt kell önmagát 
igazólma. 
A nő  transzcendencia зaert folytatott 

küzdelmének egy újabb szakaszához ér-
kezett. Harc közben 'lehetett nihilista, 
most azonban minden tettét pozitív tar-
talommal kell kitöltenie. Általános, em-
berien pozitív tartalommal. A változásnak 
a nő  öntudatában kell bekövetkeznie, 
Emberi öntudatában , 
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kiss jovák ferenc 

„balgaságom" „egyik" „megvillanása" 
„Semmit" „sem" 	„lehet" „elhelyezni" 
„úgy", „hogy" „az" „ne" „legyen" „bár- 
miképpen" „összhangban" „az" „ őt" „kö- 
rülvevő" „tárgyakkal". „А" „legordítóbb" 
„diszharmónia" „ is" „mértani" „pontos- 
sággal" „rendez ődik" „е1". „A" „rendet- 
lenség" „csak" „pillanatnyi". , ; Mihelyt" 
„beleszokunk", „pontos" „elhelyez кedése" 
„nyilvánvaló". „Ez" „mindenre" „kihat", 
„s" „ezért" „bal,gaság" „valamire" „azt" 
„állítani": „đSSZEFŰGGÉSTELEN". 
„Minden" „művészet" „elérhetetlen" „vá- 
gya" „az" „összefüggéstelenség ", „а ° ' „meg- 
közelíthetetlenség", „a" „megfoghatatlan- 
ság", „ s" „а" „többi" ,-tlan-", ,-tlen"-, 
„-t1an-"„ság". „Egyetlenegy" „m űvész- 
nek" „sem" „hízeleghet" „az" „izmusba", 
„csordába" „sorolás". „Minden" „egyes" 
„megállapítás ", „formákba" „erőszakolás", 
„а" „tudatlanság", „ а" „tájékozatlanság" 
„јеlе". „NEMSOKARA" „NEM" „ALLA- 
PlTOK" „MEG" „SEMMIT". „Ha" „leve- 
szem" „szemellenzőmet", „körülöttem" 
„azon" „nyomban" „mérhetetlen" „ а" „sö- 
tétség". „Mint" „fénylő" ,;autó" „az" „еј -  
szakából", „én" „ is" „csak" „egy" „szele- 
tet" „hasíthatok" „ki" „bel őle". „És „min- 
denki" „csak" „EGYET". „ Es" „inost" „va- 
lahányan" „ezzel" „az" „arasznyi " „fény- 
nyel" „akarnak" „ítélkezni". „ Еп" „а" 
„Vi LEMЁNYTELENSÉG" „HÍVE" „VA- 
GYOK". „A „véleménytelenség" „a" „sze- 
letkéktől" „jóval" „súlyosabb" „körülha- 
toltságra" „vall". „Mihelyt" „valamit" 
„meg" „akarok" „indokolni" „tudatosan" 
„vá11a1nom" „kell" „az" „igáslóval" „való" 
„roLonságot": „ а" „szemellenzősséget". „Ez- 
ért" „teszem" „minden" „egyes" „sza-
vam", „ s" „betűm" „idézőjelek" „közé". 
„Igy" „elhitetem" „magammal", „hogy" 
„1;algaságom" „valamicskét" „ellensúlyo- 
zcm". 

„ Irlegjegyzés": 
„Profánnak" „tűnhet", „hogy" „csak"  „a"  
„harmónia" „és" „а" „diszharmónia" ,.vi- 
szályaira" „alapozok". („Nihil" „probat" 
„cui" .‚nirnium" „probat") „А1а  „kelle-
ne' ..még" „mással" „ is" „támasztanom"? 

- . „ennyiből" „sem" „tapogathatsz" 
‚ki' magadnak" „fér őhelyet" „a"  „feke-
te ,sivatagból" ;  „akkor" „soha" „nem" 
„is" „fogsz". 
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cent 
híd contra 
úJ symposion 
ó la juhász géze 
Juliász Géza, irodalmunk eminens 

Illd-recenzense legutóbbi írásában, 
Híd, 1970. 2. (Magyar Szó, 1970. ápr. 
12.) újabb „elmélettel" lepi meg a 
gyanútlan olvasót. „Elméletet" kel-
lett írnom elmélet helyett, mert 
Juhász fejtegetése a kisujjbál szer-
zett információk körébe tartozik. 
Tökéletes tény nem ismereten ala-
pul írásának az els đ  bekezdése. A 
ködösítésnek ezt a klasszikus példá-
ját feltétlenül tollhegyre kell venni. 
De lássuk csak az idézetet! 

Nemcsak azért tartjuk változat-
lanul rangosabbnak a Hidat, mint 
az Uj Symposiont, mert az elđbbi 
idősebb (majdnem azt írtam pati-
násabb), hanem azért is, mert míg 
az Új Symposion köztudottan egy 
irányzat, csoportosulás lapja, addig 
a HID a jugoszláviai magyar iro-
dalomé, egészének reprezentatív 
orgánuma, szemléje. Ha ennek tu-
datában vesszük kézbe a most meg-
ialent 2. számot, bizonyos csaló-
dással fogjuk félretenni olvasás 
után, hogy nyomban eltöprengjünk 
némely már-már aggasztónak 
mondható jelenségről." 

Mi is „bizonyos csalódással" tet-
tük félre ezt az írást, és eltöp-
rengtünk néhány dolgon. Persze 
nem a Juhász által sugalmazott ag-
gódás fogott el bennünket. 
Más dologról kell beszélni. Els đ-

sorban arról, hogy miért mondhat-
juk , ; rangosabbnak a Hidat". Azért 
mert évekig csak ez a folyóirat lé-
tezett szellemi életünkben, és mind-
ennek a gyűjtőmedencéjévé vált, a 
szellemi mindenes szerepét töltöt-
te - be? Mindennek a híd adott he-
lyet és rangot, ami szellemi értéket 
jelentett e tájon, legyen az folk-
lór, nyelvművelés vagy színházi 
kiskáté, hogy a távolabbi pontok-
ból egyet-kettđt említsek. Ma pe-
dig azzal akarjuk rangossá tenni, 
hogy a jugoszláviai magyar iroda-
lom „egészének reprezentatív orgá-
núma". Szerintem a Híd ilyen fel-
fogása, hogy minden (igaz ez már 
a múlté!) és mindenkié (ez kísért 
Juhász soraiban) legyen, nem a 
legegészségesebb. Ez jellegzetesen 
kisebbségi gondolkozás, csökevény, 
amit el kell vetnünk. Ne az egy 
(ez esetben a Híd) reprezentáljon 
bennünket, hanem a több. Juhász 
egy korábbi szellemi égtáj kategó-
riáiban gondolkodik. Es nem e 
való бg ot, irodalmunk ténylegesen 
adott helyzetét veszi alapul. 

A másik kérdés, hogy az „Uj. 
Sy nposion köztudottan egy irány-
za`. csoportosulás lapja" — meny-
nyiben áll? Itt is elbíbelđdhetünk 
cey kissé. Mit jelent az, hogy 
..köztudott"? Klub asztali fecsegés-
ből merített értesülést, tájékozó-
dást vagy adekvát eszközökkel le-
szűrt tapasztalatot, vagy legalább 
az „aritmetikai" módszernek az 
alkalmazását jelenti? De ezt ne is 
bolygassuk annyira. Annyi bizo-
nyos, hogy Juhász az iIj Sympo-
sionra az „aritmetikai" módszert, 
a szerzőknek és lapszámoknak az 
olvasgatását nem alkalmazza olyan 
buzgón, mint azt a 2-es Híddal te-
szi. Mert akkor biztosan más ered-
ményre jutott volna. Elég lett 
volna a len néhány utóbbi .számá-
riák az átlapozása, és : kitetszett 
vot-ua, hogy mennyiben is áll a  

„csoportosulás". Vegyük csak pél-
dának az 51-52. kettđs számot, az 
Osztriga —kérdés című  mellékletet, 
ahol 27 fiatal jugoszláviai magyar 
költő  szerepel verseivel, minden 
„csoportosulás", bezárkózás nélkül. 
Az igazságnak tartozunk annyival, 
hogy a huszonhetek közül hatan 
már korábban is jelentkeztek (La-
dik K., Tóth F., Francz M. stb.), 
és nem mondhatók a Symposion 
„irányzat" képviselđinek. Es a fi-
atalok, az ifjabb évjáradékok alko-
tásai sem mutatnak „csoport" vagy 
klán-líra jegyeket. Sokféle, sok-
felé mutató és tájékozódó költé-
szet ez, csak „vájtfül" kell hozzá, 
hogy kihallatszék bel őle a polifó-
nia és ne a homofóniát próbáljuk 
rásütni mint Juhász teszi. De ez 
csak a költészet körét jelenti még, 
más területeket nem is érintettünk, 
hogy ezt a „köztudott" tényt még 
erőteljesebben kétségessé tegyük. 
Arról is lehetne beszélni, hogy a 

Symposion nemzedéknek miért 
kulcs-szava, — pontja a Kontra-
punkt. Ha ezt felmérte volna Ju-
hász, akkor nem informálta volna 
így az olvasóit, nem lett volna 
köztudott ez a lapszusznál több 
.köztudott". De ennyi is elég, hogy 
kivilágoljon. milyen lelkiismere-
tesen és alaposan készült, ez a 
Híd-recenzió, és „csoport"-elmélet. 

PASTYIK László 

üdvöz légy, 
szocrealizmus! 
TTgy látszik, szívós, rettenetesen 

szívós a szocrealizmus kísértete 
Visizavonultan lézeng dohos krip-
tájában, de amint legkisebb jelét 
tapasztalja az alkotói szabadság kö-
rülkerítésének, azonnal el đbújik, 
meglobogtatja büszke zászlóit, s 
hars hangon kiáltozva, dagadó 
mellel masíroz a „napsütötte szép 
jövő" felé. 
Házunk táján legutóbb ez év 

m4гciusában volt drasztikus jele-
nése, amit talán szóvá se tennénk, 
ha nem az út legelején állókat, a 
naivul mindenre rácsodálkozó, hi-
.zбkeny gyerekeket vette volna 
cбtba — „anyanyelvünk ápolása és 
fcilesztése" ürügyén. 

Nemegyszer elmondtuk már, hogy 
irodalmunk életét nagy mértékben 
befolyásolja a lépten-nyomon ta-
pasztalható közönséghiány, az író-
inkat lehúzó visszhangtalanság. De 
jó lenné, ha a gyerekekkel már az 
óvodában meg tudnák szerettetni 
az irodalmat, szoktuk mondogatni, 
abban a talán hiú reményben, hogy 
az idejekorán elkezdett, lelkes és 
hozzáértő  nevelés néhány év alatt 
csodákat eredményezhetne. 

Mindenekelőtt ezért örültem meg 
a Jó Pajtás m đjusra tervezett nagy-
szabású szavalóversenyének. Nyil-
vánvaló, hogy kisiskolásaink egy 
része a versengés kedvéért, izgal-
máért vesz majd részt, gondoltam, 
de sebaj, lesznek azért szép szám-
ban olyanok is, akikben a gyer-
meklap gondozásában megjelent Tü-
csökzene maradandó nyomokat 
hagy, egy ismeretlen, vonzó vilá- 
got tár fel. A szavalókönyv azon-
ban, anyagának több mint a fele,  

mélységesen kiábrándított: nem-
csak hogy a költői kózépszerűsé-
g» deue.gen rendithetetlen meg-
becsúlessel és odaadással, nemcsak 
io~rev' ejt oivasoit, hanem a szel-
1emіСlaZ . ól sem riad vissza: „140 
valuasagi, baranyai, szlavóniai és 
muravіucкi iskola" (B. V. Mucsi 
Jozseffel késztett interjújából, 7 
i' АP, 1170, iV. 24.) elemistaira sza-
bauitja a masirozd kísértetet. 

tvezzúk csak sorjában! 
Fe~er Ferenc, a könyvecske óssze-

állitoja, „szép, megfelelđ" verse-
ket Eger bevezetőjében, majd tag-
lanii кezdi a válogatás elveit. Tein-
1,usa~ olvasod a szövegét,.aprókat 
bólogatsz hozzá magadban, aztán 
ui•te±en gyanut fogsz. ;,A világ-
u•oaalombol aranylag keveset me-
ritettünk, de hát úgy véltük, hogy 
a tiszta forrásbon, az anyanyelvb ő l 
vett soruk megb іzhatóbban szolgál-
ják e verseny célját" —írja a Köl-
tu. ‚>yorsun fellapozod a tartalom-
~nutatót. Két Jeszenyin-, egy Guil-
laui-, egy Jevtusenko-versen és egy 
japán altatódalon kívül semmi. Ez 
oizony „aránylag" csakugyan ke-
ves, akárhogy vesszük is! De ne 
kuuacoskodjunk, fogadjuk 	el a 
Költđ  „tiszta forrás"-elvét! Ha el-
fogadhatnánk! A jugoszláv népek 
köіteszetébđl 27 verset tartalmaz 
a könyvecske, s ebb ől 12-t maga a 
Költő  ültetett át magyarra. Vajon 
tisztabb forrás-e ez, mint legjobb 
költőink műfordításai? S vajon tisz-
лΡabb-e a szerepeltetett vajdasági 
költészet: Gál, Debreczeni, Thur-
zó és Sebestyén Mátyás „jövő-ver-
sei", Latáк  csörömpölő  csantavéri 
sora, a Költő  „kenyérjó" költemé-
nye, Balázs Pál „nincsen benne 
semr'ii, ámde az legalább érthe-
tő"-szerű  gügyögése stb? 

Következő  mondata már némi ci-
nizmustól sem mentes: „Lehetőleg 
kerültük a bonyolult . verselésű , 
szabad formájú 	költeményeket, 
meg akkor is, ha ezáltal nem egy 
értekes modern költőnk szerepel- 
tetéséгбl kellett lemondanunk." Fé-
lelmetes ;  hogy a Költő  versek egész 
sirat hogyta ki, következetes kö-
nyörtelenséggel, csak azért, mert 
„szabad formájúak", 	„bonyolult 
verselésűek". Lebecsüli a gyereke-
ket? Fázik a modern versekt ől? 
Vagy csak elvesztett, édene határát 
akarta újra megvonni? 

A felemás kötet értékét még in-
kább csökkenti a megidézett ma-
sirozó kísértet. Mennyi megüszкб -
siidött szó, üresjárat a „büszkén" 
lengő  „piros zászló"-r ől, „napsütöt-
te szép jövőnkről", a szövetke-
zetázгбl, melyben „nótáz a jövđ", 
a táblákon fénylő  „paroláról" (épp 
Igy!), a „béke lobogójáról", „erđs 
holnapunkról"! S a következ ő  so-
rok is e kötetbđl valók: 

AZ EMBER CSAK ÉL, KÉRđDZIK, 
BAMUL, 
DE A MUNKAS HARCOL, 
CSODAKAT EPIT 
ES TEREMT! 

(Gál László: A. B. C.) 

Önkéntelenül is feltolul az ember-
ben a kérdés: ugyan mivel érde-
melte ki Gál László e nagy-nagy 
, , megtiszteltetés t"? 

A felelős szerkesztő  Mucsi József 
így szólt a kötetr ől a már idézett 
jnterjúban: „A Tücsökzene című  
verseskötetet a pionírjátékok szel-
lemében („Szeretjük hazánkat és 
minden testvéri népét") állítottuk 
össze. Tartalmából a gyerekek átte-
kintést kaphatnak a háború el đtij 
idlkről, a harcokról és a felszaba-
dulás utáni korszakról. Tehát tör-
ténelmet kapnak versekben." Te-
gyük hozzá, Mucsi József nyugodt 
lélekkel nyilatkozhat így, hiszen 
egyáltalán ncm költđ. De Fehér 
Ferenc tudja, nagyon is tudja, hogy 
a versnek nem „történelmet” ha-
nem költészetet kell nyújtania 
mindenekelőtt, másképp érdekte-
len, nyomorú eszköz csupán. Mint 
ahogy a pionírjátékók szellemének 
is csak az igaz, nagy poézis felel 
meg, a határokat nem ismer ő . Ni 
tanítsuk gyermekeinket hazug szó-
val hazánknak és testvéri népeinek 
szeretetére! 
Végezetül: igen érdekes, hogy 

tem megfoghataffian „irodalmi köz-
véleményünk", sem egyéb tavalyi 
„szakértőink" nem hallatták hang-
jukat e könyvecske kapcsán. Még 
csak azt sem mondták ki, hogy 
részleteiben erősen kifogásolha-

tÚ"! 
UgY látszik, szívós, rettenetesen 

szfvó з  a szocrealizmus kísértete. _ 
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UTASI Csaba 

kicsoda a 
„szerkesztőség" 
moge gyavan 
megbúvó? 

A Dolgozók 18. számában valaki, 
s ismét névtelenül, azt bizonygat-
ja az olvasónak, hogy az önigazga-
tású társadalom célkitűzéseivel el-
lentétes felfogások hordozója va-
gyok. Ezúttal azonban nem mint 
névtelen, miszteriózus, nevenincs 
senki teszi ezt, hanem — mint 
szerkesztőség". A munkaközössé-

ge mögé megbúvó valaki most utó-
lag azt akarja elhitetni a lap olva-
sóival, meg nyilván velem is, hogy 
„Az Ifjúsági Tribün sem lehet 
mindenki tribünje!" c. iromány „a 
Dolgozók szerkesztőségének állás-
pontja". S ez rendjén is volna, 
hisz a lapokban megjelent aláírás 
nélküli írásokat, „de f őleg kom- 
mentárokat mindenhol a világon 
szerkesztőségi álláspontnak tart-
ják", ahogy ezt a szerkeszt őség ne-
vében fogalmazб  valaki állítja. A 
szépséghiba csupán az, hogy a szó-
banforgó iromány két interjút is 
tartalmaz, amit egy konkrét sze-
mélynеk — egyedül vagy legfel-
jebb egy kollégájával — kellett 
megcsinálni s a válaszok alapján a 
cikket megírni, hisz nem valószín ű , 
hogy a szerkesztők és munkatár-
sak — összesen heten — kollektív 
faggatták volna a két interjú-
alanyt ... Az iromány lehet a Dol-
gozók szerkesztđségének az állás-
pontja, az azonban még nyilt kér-
dés az olvasó számára, hogy kinek 
at — irománya? 
E kérdés tisztázásához s a Dolgo-

zók olvasóinak tájékoztatásához 
elsđsorban s mindenek el őtt az 
kellene, hogy Szabó Gábor, a lap 
fő - és felelős szerkesztője válaszol-
na e néhány kérdésre, mégpedig 
a szerkesztđség nevében fogalmázó 
valaki által is oly nyomatékosan 
emlegetett becsületességgel: 

1 Igaz-e, hogy az iromány két 
kisinterjúját Szemerédi Magda, a 
lap munkatársa csak Szabó Gábor 
fđ- és felelős szerkesztő  erőteljes 
inszisztálására készítette el? 

Igaz-e, hogy az így elkészült in-
terjúk elé Szabó Gábor f đ- és fele-
lős szerkesztő  montázsolta be az 
UK közleményének politikai kva-
lifikációktól leginkább hemzseg ő , 
de rám nem bizonyított részét? 

Igaz-e, hogy Szabó Gábor fő-
és felelős szerkesztđ  eltörölte Sze-
merédi írásának eredeti címét s 
helyette azt a dühöset adta, s a 
cikk befejező  dühösködését is ő  ír-
ta? 

Igaz-e, hogy e nem túlságosan 
ildomos főszerkesztői húzások után 
— nagyon helyesen, az írástudói 
méltóságát védve — Szemerédi Mag- 
da nem vállalta a cikket, nem 
volt hajlandó aláírni az így lét-
rejött irományt, s így lett abból 
egy aláírás nélküli valami, vagy 
ahogy a „Ki az indulatos és dü-
hös?!" című  indulatos és dühös 
írás fogalmazója állítja: a Dolgo-
zók szerkesztőségének álláspontja"? 

Vagyis, nem arról van-e szó. 
hogy a Dolgozók fđ- és felelős szer-
kesztője egy minđsíthetetlen mani-
pulációval élt, ti. Szemerédi Magda 
joggal megvont aláírása helyére 
nem biggyesztette oda a magáét, s 
most továbbra is anonimitásba bur-
kolózva úgy védekezik, mintha én 
a Dolgozók egész szerkesztđségét 
(!) minősítettem volna senkinek, s 
nem egyesegyedül az iromány —
számomra akkor még ismeretlen 
nem is feltételezett — elkövet őjét? 

Nagyfokú 'elv^kultsбgгól, egész: 
nemzedék kíméletlen bírálatáról, 
túlérzékenység гбl, a Tribün műsor 
Dolttikájáгól. az  önigazgatású tár- 
sadalom célkitűzéseiről és egyebek-
rđl, de minder_ekelđtt a kommu-
nistaságгбl és a kommunista-ér-
telmiségi — igenis: Kun Béla ka--
tonájától tanult, e attól ám —
gerincességről csak e kérdések 
meeválaszіlása után vitatkozhat 
ránk a Dolgozók szerkeszt đségével, 
am"lv nyilván egy kissé elhamar-
•]:oгloF.tan azonosult a főszerkesztő  
eljárásával. Legalábbis abban az 
esetben, ha 'a fenti feltételezések 
beigazolódnak. Márpedig ez egyál 
talán nincs kizárva. hisz a fenti 
ké^dések maeát бl a Dolgozók egyik 
munkatársától és tanú jelenlétében 
kani*t információkon alapulnak. 
Ujvidék, 1970. május Ií. 

B0S'1 YÁK István 

у  

~ 



tÚ.Y€ lstVan 

az aszkéták 
kórusa 
elv 
társak 
milyen kulcsot 
mellékelnétek 
a nagy halak 
konzervdobozához 

1S 

az osztály és a 
nemzet helyzete a 
szoclalizmusban 
Március végén Krapinske 
Toplicén megtartott 
tanácskozás kapcsán 

A KSZ zágrebi városi választmá-
nya szervezésében Krapinske Top-
licén március végén országos szintű  
tanácskozást tartottak az Osztály 
és a nemzet a szocializmusban té-
máról. A tanácskozáson kimagasló 
társadalmi és politikai munkások 
vettek részt. Vitaindító beszédet 
Mika Tripalo, a JKSZ Végrehajtó 
Irodájának tagja mondott. 

A tanácskozás három f ő  téma kö-
rül folyt: 

— a nemzet és az osztály viszonya 
a mai körülmények között, 

— a nemzetek és a nemzetisé-
gek viszonyainak időszerű  kérdé-
sei, 
— a köztársaságok és a szövet-

ség viszonyai, különös tekintettel 
a Szövetség mai helyzetére. 

A „nemzet" mint fogalom elmé-
leti meghatározása kapcsán el-
hangzott olyan tézis is, hogy az 
eddigi definíciók, a mai körülmé-
nyek szempontjából megítélve, már 
nem megfelelőek, mert elhanya-
golják a szociális-, szociológiai- és 
osztályszempontokat. 

Az osztály és a nemzet viszonya 
egyidej űleg történelmi és idősze-
rű  probléma. Az osztálytársadalom 
e két kategóriájának viszonya di-
alektikus viszony. Az osztály és a 
nemzet fogalmát ugyanis nem le-
het kizárólagosan szemlélni, ha-
nem dinamikus összefüggésben és 
egységben, a dialektikus materializ-
mus tanai szerint (természetesen, az 
összes ellentétekkel együtt): 

A vita folyamán az osztály és a 
nemzeti érdek egymásközti viszo-
nyával kapcsolatban különösen há-
rom álláspont jutott kifejezésre: 

I.  a nemzeti érdeknek, mint pri-
márisnak, az osztályérdek fölé he-
lyezése, 

az osztályérdek elsődlegessége 
a nemzeti érdek fölött és 

a nemzeti és az osztályérdek ki-
egyenlítése. 

(Ennek kapcsán tevбdik fel a kér-
dés a munkásosztály helyzetének 
meghatározásával kapcsolatban a 
szocializmus mai viszonyai között, 
mert egyesek a munkásosztály for-
radalmiságának elvesztését is han-
goztatták). 
Ilyen éles elhatárolással azonban 

lehetetlen szemlélni e két érdek 
közötti. viszonyt (némzeti és osz-
tályi), mert felvet đdik akkor a kér-
dés: hol a határ az osztály és a 
nemzeti érdek között, mikor egye-
zik meg e két érdek, valamint, hogy 
mikor alakul át az egyik a má-
sikká? Leghelyesebb a nemzeti és 
osztályérdek viszonyulását dialek-
tikusan-dinamikusan szemlélni, az 
adott idő , célok és történelmi kö-
rülmények szempontjából. Azon-
kívül a kérdés részletesebb megvi-
lágítása végett feltev ődik a kér-
dés: ki formálja az osztály és a 
nemzeti érdeket és ki reprezentál-
ja? (Szubjektív erđk, amelyek le-
hetnek haladók és reakciósak, kon-
zervatívak, éppen úgy mint az ér-
dekek is általában). A társadalom 
fejlődése szempontjából fontos té-
nyező  még a nemzeti és osztályér-
dek összeütközése is. 

Itt kell megemlítenünk, hogy az 
osztály szerepének és helyzetének 
a mai viszonyok között kevés fi-
gyelmet szenteltünk. Ebb ől a szem-
pontból, a munkásosztály történel-
mi szerepénél fogva, adós maradt 
ez a tanácskozás. Az osztály szem 
elől tévesztése széles lehetőségeket 
nyújt az önigazgatás ellenes er ők 
akcióinak kifejezésre jutásának. A 
nemzet előtérbe helyezése a ta-
nácskozáson valószínűleg néhány 
általános kérdés megoldatlanságá-
nak és nemzet helyzetének nem 
eléggé tisztázása a szocializmusban 
a következménye. Ehhez hozzájá-
rult még az is, hogy Jugoszlávia 
több nemzetiségű  társadalmi-poli-
tikai közösség, minélfogva a nem-
zetiségi viszonyok állandóan kife-
jezésié jutnak a társadalmi és po-
litikai életben. A tanácskozáson ki- 

fejezésre jutott az az álláspont, 
hogy a tisztán nemzeti alapon va-
ló csoportosulás ma az osztálycso-
portosulás kárára történik. A ha-
ladó erők akcióinak mindig a mun-
kásosztály pozícióiról kell kiindul-
niok, és minden más érdeket a 
munkásosztály egységes érdekeivel 
kell összhangba hozni (beleértve a 
nemzetit is). A munkásosztály tör-
ténelmi érdekei pedig világosan 
meghatározottak, ez a kérdés tehát 
csak a konkrét érdekek szempont-
jából tevődik fel. A nemzet teljes 
affiггбlódását csak a szocializmus-
ban éri el. Minden nemzetnek meg 
kell engedni, hogy realizálhassa 
saját érdekeit, de egyetlen nemzet 
sem valósíthatja meg érdekeit más 
nemzetek kárára, mert ez nacio-
nalizmushoz vezethet. A globális 
nemzetiségi viszonyokra Jugoszlá-
viában nem jellemző  a nacionaliz-
mus, de ez nem jelenti azt, hogy 
jelentkezésével nem kell számol-
nunk, különösen a mikro-struk-
túгбКban, csoportokban és egyé-
neknél. Az unitarizmusra való tö-
rekvés is a nemzeti kérdés meg-
oldásának egyik formája. Az uni-
tarizmus jellemz ője a nemzeti ego-
izmus, ami nemcsak a nemzetek, 
hanem a nemzetiségek soraiban is 
jelen van. -

A nacionalizmust egyesek pozi-
tív fogalomként, mások negatív je-
lenségként definiálták. A naciona-
lizmus fogalma azonban eléggé Vi-
lágos fogalom, tehát nincs szükség 
újabb tudományos magyarázatra. 
A nacionalizmus ugyanis minden-
kor a nemzeti egoizmus kifejez ő je, 
és a negatív jelenségek közé tar-
tozik, ennélfogva harcolni kell el-
lene elsősorban mindenkinek a ma-
ga nemzetén belül, a saját nemze-
te nacionalizmusa ellen. A naciona-
lizmus jelentkezése történelmileg 
nemcsak a burzsoázia fogalmával 
függ össze, hanem a bürökratikus 
centralizmussal is. A nacionaliz-
mustól mindaddig nem leszünk 
mentocek, míg a társadalomban 
jelen lesznek a monopolizmus és 
az egoizmus gyökerei. 

A nemzeti kérdés, a nemzetek 
egymás közötti viszonyának meg-
oldása szerves része a munkásosz-
tály forradalmi harcának. A kö-
vetkezetlenségek és az eltér ő  ál-
láspontok ezen a téren a politikai 
gyakorlatban a marxizmus-leniniz-
mus tanainak nem kellő  kiakná-
zásának a következményei, mert a 
forradalmi harc befejezésével (a 
politikai hatalom átvételével a mun-
kásosztály részér ől) nem szűnik 
meg a nemzeti kérdés létezése. 
mint ahogy egyes teoretikusok állí-
tották és állítják. 
A jugoszláv gyakorlatnak nagy 

jelentősége van a nemzeti kérdés 
lenini elvek szerinti megoldása 
szempontjából, mert ezen a téren 
mi jutottunk a legtovább, úgy el-
méletileg mint gyakorlatban. A 
nemzeti kérdés megoldását többfé-
leképpen lehet megközelíteni: 

— sztalinista szempontból és a 
— forradalmi — demokratikus 

gyakorlat szempontjából. 
(Ennek az utóbbinak az el őnye-

ir číl nem kell beszélni.) 
Ennek a kérdésnek a megoldása 

nemcsak politikai, mégkevésbé ide-
ológiai kérdés, mert mély társa-
dalmi, gazdasági és osztály gyöke-
rei vannak, amelyeket a konkrét 
történelmi gyakorlatnak kell meg-
oldania az önigazgatás és az anya-
gi bázis fejlődésével, az ember és 
a nemzet affirmálódásával, az ön-
rendelkezés lenini elvei alapján. A 
politikai egyenjogúság deklarálása 
Ugyanis nem old meg minden prob-
lémát (amit a burzsoá forradal-
mak is bizonyítanak), a gazdasági 
egyenjogúsággal való kiegészítés 
nélkül (ennek a fontossága különö-
sen az utóbbi id őben jutott kifeje-
zésre), amit akkor kell fokozottan 
figyelembe venni, amikor a mun-
kásosz`ály rendelkezik a termelési 
erőkkel és az értéktöbblettel. 

A tanácskozáson szó esett az utób-
bi időben gyakran hangoztatott 
ún. „korlátozott szuverenitás" el-
méletéről is, amelyet a „kollektív 
szocialista haza" és a nemzetek fö-
lötti közösség palástja mögé rejte-
nek apologétái. Ez az elmélet bü-
rokratikus — konzervatív elmélet, 
amely ellentétben áll a nemzetkö-
zi jog általánosan elfogadott elve-
ivel. és a nemzetek egyenrangúsá-
gával, s ezért csapást jelent a for-
radalmi mozgalmakra. 

Ez a tanácskozás gyakorlati, po-
litikai és elméleti hozzájárulás a 
szóban forgó téma tudományos 
kiértékeléséhez, valamint haladó 
alapokon nyugvó egységes állás- 

pontok kialakítását eredményezi. 
E néhány gondolatot emeltük ki 

ez alkalommal az elhangzottakból 
és velük kapcsolatban. A tanács-
kozás teljes anyaga azonban könyv 
alakjában is megjelenik hamaro-
san, és minden bizonnyal hozzájá-
rul majd elméletünk és gyakorla-
tunk további fejlődéséhez. 

BOZÓKI Antal 

ár ellen 
(kulturális állapotok 
a falun) 

A meződazdaság még mindig na-
gyon hátrányos helyzetben van a 
többi gazdasági ágazattal szemben 
és mivel a falu mezőgazdasági te-
rület, így könnyen felfedhető  gaz-
dasági és Jr  u l t u r á l i s elmara-
dottságának az oka. Elmaradott 
környezetben művelt ember nem 
szívesen, mondhatnánk csak kény-
szerből él, és ez a tény még job-
ban mélyíti e kedvezőtlen helyze-
tet. A kultúrpangás, kultúraszály 
sajnálatos jelenség falvainkban. 
Egy vojlovicai szemle szenzáció és 
múzeumi ritkaságként hat. 

A rádió és a TV kulturális sze-
repe ugyan nem lebecsülend ő, de 
csak erre a hatáskörre nem szo-
rítkozhatunk. A moziknak a kul-
túrától gyakran eltérő  sőt ellenté-
tes szerepe van. 

A kétnyelvű  falvakban zülleszt ően 
hatott a kultúrkörök, egyletek 
„egységesítése". A kultúr-vagy 
szövetkezeti otthonok elvesztették 
eredeti funkciójukat: kovácsműhe-
lyekké, magánlakásokká, biztosító 
vagy egyéb intézmények irodahe-
lyiségeivé lettek. Az állapot, a . pan-
gás ordító. Az itt megfeneklett és 
a helyzet megváltására legjobban  

hivatott taniigyi munkások felmé-
rik a helyzetet, de felszámolni kép-
telenek, mert ez irányú törekvése-
ik társadalmilag nem értékeltek 
kellőképpen. A közéleti vezet ők fel-
készületlenségből, érdektelenségből, 
következetlenségb ől, zsellér men-
talitásból vagy konformizálódásuk 
végett csak jelentéktelen lépéseket 
tesznek. Az agronómusokat más 
irányú elfoglaltságuk fékezi, vala-
mint az iskolában, egyetemen ka-
pott útravaló a falu szocialista és 
kulturális átalakulása érdekében 
nem teszi kellően akcióképessé 
őket. De mielőtt nagyobb és isme-
retlenebb vizekre eveznénk, vizs-
gáljuk meg az itthoni holtágakat, 
vadvizeket, vegyük szemügyre Csó-
ka község kulturális állapotát. 

Művelődési Ház nincs. A kultúrát 
hivatalból gondozó csinovnyikok a 
saját kultúrájukat sem ismerik 
kellőképpen, nem pedig a magyar 
kultúrát, és természetes, amit nem 
ismernek, azt nem is értékelhetik, 
annak érdekében nem tehetnek 
progresszív lépéseket. Igy a la-
kosság kultúгбhségre van ítélve. 
Érdemes megemlíteni, hogy ez a 
gyalázat évről évre úgy lett elin-
tézve, hogy az illetékesek kijelen-
tették: a lakosságot nem érdekli a 
kultúra. Ha azonban elgondolko-
zunk essen a kijelentésen, hamar 
felmerül a gyanú, hogy egyes kö-
röknek megfelel ez az állapot, mert 
ha nem csigázódik fel a lakosság 
kultúrérdeklődése, egyszerűbb a 

vezetés", 	a 	tömegmanipuláció. 
Nincs közönség, sóhajtoznak a 
„szervezők" a cáfolat rá egyszerű : 
a véletlenül idetévedt és redukált 
létszámú Juventus együttes pl. ál-
talános sikerrel távozott. Világos, 
hogy a nézőnek, vagy ahogy itt 
mondják, a kultúra fogyasztójá-
nak, a megfelel ő  pénzért és időért, 
megfelelő  műsor kell. Tehát tiszte-
letben kell tartani a lakosság össze-
tételét, tisztában kell lenni annak 
kulturális hagyományaival és eb-
ből kell feltételezni érdekl ődését. 
Van érdeklődés. A néma levente 
vagy az idén alakult és állandó te-
rem nélkül működő  Móra Ferenc 
Művelődési Egyesület szavalóverse-
nye példázhatja ezt. Érdekl ődés 
van és a kultúгбhség szinte törté-
nelmi, a magyarázat erre a követ-
kező : a BÉCSI UDVAR a még ma 
is többségben lévő  magyarokat a 
rossz szikes talajra telepítette, hogy 
életerejüket az egyszer ű  biológiai 
harcra összpontosítsák, ne m űve-
lődjenek, hogy- ne tudjanak önma-
gukkal rendelkezni. Ez az akció 
évszázadokra előre vetette árnyé-
kát. Ma önigazgatási rendszerben 
élünk. A réti, széki, gy őrmajori és 
macahalmi zsellérházak ablakai túl 
apróra lettek méretezve, hogy bár 
az unokákhoz bederengjen az 
annyira hiányzó középeu гópai 
kultúra fénye. Az önigazgató mun-
kás még ma is ugyanazon a kü-
szöbön jár be, mint zsellér apja, 
öregapja stb. A szocialista építő  
megfelelő  kultúra nélkül, feles és 
vitás valami. (A helytelen ösztön-
díjazási politika és egyéb politi-
kai machinációk ellenére is felbuk-
kanó és már enzimként ható helyi 
értelmiség helyzete behatóbb elem-
zést igényel, ezért róluk majd má-
sik alkalommal szólunk.). 

CS. SIMON István 

Csóka, 1970. április 20. 
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Amióta a helyreállítás forgatókönyvének 
végleges formát adtak, minden az antik 
tragédiabeli végzet engesztelhetetlen szük-
ségszerűségével zajlott le. Legalább az 
első  napokat kellett volna palástolni az 
egyhangú nemzet el őtt. Lehetetlen volt 
közvetlen megszállással hatalomra jut-
tatni a Bilakokat , akik már előzőleg vál-
lalták ezt a szerepet . Takarékoskodni ke'_-
lett az átmenetekkel mind az emberek, 
mind a törvények miatt: körülbelül egy 
évre volt szükség, hogy eltávolítsák Dub-
čeket, a közbeeső  szakasz Husakkal még 
nem fejeződött be; de a csapda azóta áll 
és á gépezet tökéletesen m űködik. Miután 
már az első  napoktól kezdve elnyomták 
a munkástanácsokat , visszaállították a 
cenzúrát , érvénytelenítették a Kommu-
nista Párt demokratikus tevékenységét, 
több hónap kellett, hogy azokat, akiket a 
megszállókkal való összejátszásuk elfc-
gadhatatlanná tett a tömegek el őtt, újra 
a Párt és az állam kulcspozícióihoz jut-
tassák. Bár Husak , a Novotni-féle sztáli-
nizmus régi áldozata , minden erejével el-
lenáll a híres és szomorú emlék ű  „pа:ek" 
felvételének , a tisztogatás folytatódik: 
1970. január 5-én a Cseh Kommunista 
Párt .hivatalos lapja, a Rude Pravo kö-
zölte, hogy a Párttisztogatás az év folya-
mán befejeződik. 
A feljelentést ajánló és megszervez ő  kör-
levelek (a Nemzeti Nevelés miniszteréé 
csak е " sajátos eset a többi között) le-
hetővé teszik ennek a „tisztogatásnak" a 
siettetését. 
De hogy még gyorsabban haladhassanak, 
a cseh belügyminiszter 1970. január 12-i 
közleménye, melyet a január 18 -i Rude 
Pravo magyarázott, kapóra jelen ette be 
az „összes szocialista országokat fenyege-
tő" trockista összeesküvés leleolezését. 
Így nemsokára megteremt ődnek a le-'-
ideálisabb feltételek, hogy a legtisztább 
sztálini hagyomány szellemében, r őt 
ugyanazt a szókincset használva szervez-
zék meg ismét a pereket , Sztálin kifeje-
zésével élve, a „jobboldaliak és a troc- 
kistők" blokkja ellen. 
Az „ ČSsszeesküvés" meghatározását — 
előre igazolva az elítésések еt, a beavat- 
kozásokat és a tisztogatásokat — külön- 

ben a Boris Ponomariev irányításával az 
ugyanazon a héten újra kiadott Történe-
lemkönyv adta meg, mely, mint Sztálin 
idejében, újra Jugoszláviát teszi felel ős-
sé az 1948-as szakadásért, mely szemre-
hányás most, húsz évvel kés őbb Csehszl эΡ-
vákiát érinti: „Egy egész sor elvi kér-
désben a többi szocialista ország kommu-
nista pártjáétól eltér ő  álláspontot fog-
lalt el." 
Tegyük hozzá, Sztálin mentségére: hogy 
ha ez őt arra is késztette, hogy kiközö-
sítse, legalább nem rohanta le Jugoszlá-
viát. 

Finnországban a probléma másképpen ve-
tődik fel és a művelet összetettebb. 
Ott 1966. márciusa óta a kommunista 
párt résztvesz a koalíciós kormányban, 
szocialistákkal és a „Centrum" Párttal 
együtt. Húsz év óta el őször történt meg, 
hogy kapitalista országban a kommunista 
párt minisztériumokat tartson kézben 
(igaz, szerény minisztériumokat : a Közle-
kedésügyi Minisztériumot és két állami 
altitkárságot ). Igen áltató egy ilyen kép-
ződményt „Népfront" névvel illetni, an-
nál is inkább, mert a monopóliumok (húsz 
család és két nagy bankárcsoport iгб  
nyitja valóban az egész finnországi poli-
tikát) követelményeinek teljesen megfe-
lelő  politikát folytat. 
1967-ben egy 31 százalékos devalválás le-
hetővé tette a finn monopóliumok csat-
lakozását az európai piacokhoz ,  mire 1968-
ban  „stabilizálási tervet" dolgoztak ki, 
hogy „felvegyék a harcot az infláció el-
len", vagyis hogy a bérek ne kövessék az 
áraik emelkedését. Ennek köszönhet ően 
1968-ban a bérek kilenc százalékkal emel-
kedtek, míg az árak 11 százalékkal, és 
Finnország , amint a nagy nemzetközi 
monopóliumok elismerték , „igen jó beru-
házási területté vált". A munkanélküli-
ség ellenben 1968-ban a 64-es álla рбt-
hoz viszonyítva megháromszorozódott, és 
a 66-os évinek , több, mint kétszerese lett. 
Mindez, beleértve a Finn Kommunista 
Párt részvételét sok pártmunkásban nagy 

elégedetlenséget váltott ki és valóságos 
szaкadáshoz vezetett: az 1969. áprilisi 
Kongresszuson 470 képvisel őből 210 visz-
szavonult és külön ülést tartott. A szov-
jet kiküldöttnek, a Szovjetunió K. P. Po-
litikai Bizottsága tagjának , Arvid Pelse-
nek nehéz problémát kellet megoldania. 
Az elején megsokszórozta az intézkedése-
ket a szakadás elkerülése érdekében, mert 
a Szovjet Párt a mindenáron való rész-
vételt helyezte , mely elősegíti a јб  dip-
lomáciai kapcsolatokat , anélkül, hogy 
megkockáztatna egy forradalmi mozgal-
mat, melyen olyan párt vezet, mely ma-
ga is elítélte a Csehszlovákiába való szov-
jet beavatkozást . Ebben az esetben tehát 
meg kellett volna őrizni a Párt egységét, 
mely három partnere között a leggyen-
gébb lévén, szakadás esetén nem tudta 
volna megtartani kormánypárti pozícióit. 
Miután az egység meg őrzésére irányuló 
kisérlet csődöt mondott, a mesterkedés 
második fázisa a szovjet vezetők számára 
abban állt, hogy rákényszerítették a 
iöbbségre a Párt bels ő  ellenzékének tézi-
seit, mely kihasználva a szovjet támoga-
tást és bár osztotta a többség opportu-
nista álláspontjait , felhasználta e többség 
ellen a szovjet érvek klasszikus fegyver-
tárát: a marxizmus -leninizmusról, a de-
mokratikus centralizmusról , a Párt ve-
zető  szerepéről való lemondás, jobboldali 
revizionizmus, s mivel elítélték a Cseh-
szlovákiába való szóvjet beavatkozást, a 
proletár internacionálizmusról való le-
mondás. Ahelyett, hogy kísérletet tettek 
volna arra , hogy a helyes politikának 
nyerjék meg újra a Párt egészséges 
tömegeit, szisztematikus harcot vívtak 
azokkal az erőteljes eszközökkel, me-
lyeket a szovjet támogatás nyújtott 
azért, hogy másokkal együtt ugyanazt a 
monopóliumokkal való szövetség-politikát 
kövessék, nemzetközi síkon pedig hogy 
fenntartás nélkül a szovjet álláspontok-
hoz igazodjanak Csehszlovákiában Es 
másutt. 
A szovjet vezetők legcinikusabb művelete 
az volt, hogy az ellenzéki kisebbséget 
„Pártegység Bizottságnak" nevezték ei. 
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A szovjet vezetőknek az Osztrák Párt 
belügyeibe való közvetlen beavatkozásá-
nak példája szintén tipikus. 
Az ágesernyői Konferencián 1968. augusz-
tusában, amikor Dub ček azt fejtegette, 
hogy ha a szovjetek erőszakkal rákény-
szerítenék diktátumukat Prágára, a cseh 
népet erőteljesen támogatná Európa kom-
munista pártjainak többsége , Brezsnyev 
durván azt felelte: „Akik ezt meg mer-
nék tenni, azokat módunkban állna ap-
ró kis csoportocskákra redukálni." 
Ausztriában a fenyegetést szó szerint is 
alkalmazták. Az Osztrák Kommunista 
Párt már kis párt volt , minden nagyobb 
befolyás nélkül a nemzeti életre, de a 
szovjet vezetők szemében sajátos jelen-
tőséggel bírt mert a nyelvközösség foly-
tán az osztrák kommunisták közleményei 
nagyon olvasottak voltak a Német De-
mokratikus Köztársaságban. Az Osztrák 
Párt, mint a többi pártok, elítélte a Var-
sói Egyezmény csapatainak bevonulását 
Csehszlovákiába. Ha csak err ől lett volna 
szó, a dolog még nem lett volna olyan 
súlyos. De a pártnak Wig und Ziel cím ű  
elméleti folyóirata Franz Mareknek, a 
Politikai Bizottság tagjának vezetésével 
és a Párt lapja , a Tagebuch figyelemmel 
kísérték a „normalizálódás" állomásait, 
vagyis Csehszlovákia „kerékvágásba he-
lyezését ", elemezve az okokat és fejte-
getve a szocializmus pers,ektíváit a fej-
lett órszágokban. Franz Marek közzétette 
kutatásait a forradalmi lehet őségekről 
Európában . Ernst Fischer, a Párt egyik 
régi vezetője , akinek régóta nemzetközi 
hallgatósága van több munkájában vetet-
te fel a „művészet szükségességének" 
alapvető  kérdéseit , s a „szocialista realiz-
mus" forradalmi jelentését az ifjúság szá-
mára, melynek megkísérelte megérteni 
fejlődését. Éles és mély kritikával illet-
te a Csehszlovákiába való beavatkozást 
és annak következményeit. A szovjet ve-
zetők előtt e kérdésfeltev ők olyan ellen-
ségek voltak, akiket félre kellett állítani. 
Az Osztrák Pártkongresszus el őestéjén ha-
bozás nélkül létrehoztak egy közvetlen 
irányításuk alatt álló újságot a Berich-
te und Informationt . Ez két speciális szá-
mot közölt: az egyikkel Ernst Fischert, a 
másikkal Franz Marekot vette célba, be-
vetve azoknak a megjelöléseknek hagyo-
mányos fegyvertárát, amelyek arra hiva-
tottak, hogy egy pártmunkás körül prog-
ram-hangulatot teremtsenek: opportu-
nista, ellenzéki, jobboldali, baloldali, frak-
cionista , szovjetellenes azaz „trockista". 
Ez a klasszikus módszer , mely a becsüle-
tes és párthű  harcosok millióiban az elu-
tasítás feltételes reflexét váltja ki, teljes 
sikerhez vezetett. A Fischer és Marek 
gondolatának és írásainak rendszeres 
meghamisítása árán gyártott madárijesz-
tő  meghozta a várt eredményt: az így el ő-
készített Kongresszuson Franz Marekot 
eltávolították a Politikai Bizottságból és 
a folyóirat vezet őségéből, Ernst Fischert ki-
zárták a pártból. A szovjet vezetők elér-
ték céljukat, kiadványuk a Berichte und 
Information a Kongresszus után többé 
nem jelent meg. Tiltakozásul Fischer ki-
zárásáért a Központi Bizottság huszonkét 
tagja lemondott. Az amúgy is gyenge 
Osztrák Párt e szakadás után csopor-
tocskává vált: az ágesernyői fenyegetés 
kérlelhetetlen valóság lett. 
Aki megmaradt a pártban Franz Muhri 
elnök, e becsületes nártmunkás körül, aki 
nem akart a széls őséges intézkedésekig 
elmenni, az osztrák Waldeck Rochet, nem 
illeszkedett be a szovjet üzelmek fenn-
tartás nélküli helyeslésébe Csehszlovákiá-
ban és máshol , szükséges maradt egy ál-
landó nyomás gyakorlása, egy feltétel 
nélkül „szovjetbarát" (abban az értelem-
ben, ahogy hasonló esetben azt mondják, 
„kínabarát") folyóirat megalapítása, mely 
a Kongresszus után tovább is megjele-
nik — ez lett a Neue Politik. A normali-
zálódás jó úton halad. 

Az Angol Kommunista Pártnak nem ju-
tott döntő  strategtat szerep, nem volt 
szükséges tehat хіasonlö energikus eszKo-
zökhöz nyulni. Еlegendő  volt támogatni 
egy szovjetbarát Іraкciót, mint a parc ve-
zetősége, és többségére nyomást gyakorló 
csoporcot, hogy ez, a szakaaastól vall re-
lelmeben nangtogoc tegyen a Csenszio-
vákiában folyó „normahzálódás" fejleme-
nyeinek kritízálasára. A Pártkongresszu-
son 1969. novemberében 295 szavazatcal 
11 ellenében megismételték a beavatko-
zás elítélését. De nem buzdítottak sem az 
okok, sem a következmények elemzésére. 
Ez a semlegisttés elegenaó volt a szov-
jet vezetőknek. 

• 
Amikor nagy tömegpártokról van szó, a 
feladat nehezebb , Кulönösen , ha enneк  a 
pártnak a vezetősége függetlenségenek 
megőrzésében annyira meg nem alKuvo, 
mint az olasz párt. Már a Szovjetunió K. 
P.-ja XX. Kongresszusa és Hruscsovnak 
a sztálini korszakról való felfedezései 
után Palmiro Togliatti megkezdte a va-
lódi problémák felvetését: a személyi kul-
tusz születésének okait elemezte, amely 
nem Sztálin személyes hibáiból származó 
véletlene volt a történelemnek, hanem 
magából a rendszerb ől eredt, nem a szo-
cialista rendszerb ől általában, hanem ab-
ból a sajátos, mereven központosított, ön-
kényeskedő  és bürokratikus formából, 
melyet ez a Szovjetunióban magára öl-
tött; Togliatti ebbol levonta az „újtípusú 
pártot" illető  elméleti és gyakorlati ta-
nulságokat. Hüen követni á lenini szelle-
met, mely arra tanít, hogy a forraaalmi 
harc szervezeti formáinak minden pilla-
natban meg kell felelniük az ország és a 
kor sajátos feltételeinek. A XX. század 
derekán Olaszország vagy Franciaország 
belső  viszonyai között, a lenini elkepze-
lést követve, a pártszerevezet nem lehet 
az 1902. Oroszországéban Lenin alkotta 
szervezet gépies másolata. Mindezzel kap• 
csolatban Togliatti valódi problémákat 
vetett föl. Ezért őt nyilvánosan megrótták 
a szovjet vezetők, a Francia Párt és én 
magam, amikor az Olasz Kommunista 
Párt VIII. Kongresszusának bírálatában 
pártunk szószólója voltam. Rosszul te--
tök, hogy csatlakoztunk ehhez a megró-
váshoz, ahelyett, hogy mi is alaposan ki-
elemeztük volna a Togliatti által felvetett 
problémákat. 
Togliatti felfogásához híven, az Olasz 
Kommunista Párt kritikai elemzésének 
vetette alá a szovjet beavatkozás okait és 
következményeit, amint ez kiviláglik Be_--
linguer, a Moszkvai Konferencia olasz de-
legációja vezet őjének írásából, és Luigi 
Longonak az Olasz Kommunista Párt 
főtitkárának a Csehszlovákia lerohanásá-
nak évfordulóján az Unitéban közzétett 
cikkéből. 
Természetesen vannak viták az Olasz 
Kommunista Pártban (és a vezet őség 
egyáltalán nem törekszik azok elfojtásá-
ra). A vita élesedett, amikor egyes párt-
munkások külön lapot indítottak, az Il 
Manifestot. Egyébként az Olasz K. P. ve-
zetősége felvetette a problémát Központi 
Bizottságának egy ülésszakán, elhatároz-
ta, hogy demokratikusan, a Párt minden 
sejtjében vitát indít, még miel őtt valami-
lyen következtetéshez jutna egy legköze-
lebbi K . B.-i ülésen . Ez szigorúan az 
Olasz K. P. ügye volt. 
A belső  megvitatás teljében, a nyilatko-
zásra készülődő  K. B. ülésszaka előtt, a 
TASZSZ ügynöksége leadott egy távira-
tot ezekről a kérdésekről: az I1 Manifesto 
szerkesztősége elleni kárhoztatás rend-
szere megismétli a Fischer ellen már fel-
használt sémát, az etiquettek örökös soro-
zatát (revizionisták, egyszerre jobboldali 
és baloldali opportunisták, anarchisták, 
Szovjetunió-гбgalmazóк, a demokratikus 
centralizmus ellenségei, pártellenesek stb.), 
de a legsúlyosabb a Pravda cikkének 
konklúziója volt, mely nyilvánvalóan be-
avatkozik az olasz K. P. belügyeibe: 
„Ezektől az opportunista elemekt ől való 

megtisztulás után az olasz K. P. szükség-
szeru teltetele". Ugyana ккor valóságos zsa-
iolast szerveztek a part egysége ellen. 
r gyes elemek, akik helyeseltek a szovjet 
magatartási Csehszlovakiaban, azzal fe-
nyegették a vezetőséget, hogy frakció-
munkat szerveznek: ha a Manifesto szer-
kesztoit nem zárfiák ki, „nekünk" mó-
dunkban áll ellentétes irányzatú orgánu-
mot alapítani. igy korlátozták a párt egy-
ségét joggal meg őrizni akaró vezetőség 
mozgását. 
A gondbaejtő  események még mindig azt 
mutatják, hogy a fenyegetések nem voltak 
hiábavalóak, és hogy a szovjetbarát cso-
portok létesítése megvalósulási fázisba 
lépett. Az olasz—szovjet barátság folyó-
irata, a Rassegna sovietica annak az alap-
vető  szándéknak talaján, hogy támogassa 
az Olaszország és bzovjetunió közti jó-

viszonyokat, és hogy becsületes és szabad 
barátként járjon el, gyakran kritikus meg-
jegyzésekkel marasztalja el a szovjet 
magatartást. Ez több, mint amennyit a 
szovjet vezetők, akik hajlamosak összeté-
veszteni a barátságot a feltétel nélküli 
hozzájuk igazodással, el tudnának viselni. 
Alapítottak tehát, az olasz—szovjet barát-
ság egy helyi szekciójára támaszkodva 
egy szakadár folyóiratot , olasz változatát a 
régi apologétikus kiadványoknak az Unione 
sovieticát, melyet az alkalom élesztett fel. 
Ezenkívül az olasz pártnak egy régi he-
tilapja, a Vii Nuova a jövőben, kicsúszva 
a párt pénzügyi és politikai ellen őrzése 
alól, az igazgató kivételével a teljes szer-
kesztő  bizottság felújítása után, olyan 
példás kiadvánnyá válik, mely a szovjet 
politikát illetőleg a legkisebb fenntartást 
is kizárja. 
Olaszországban, mindeddig a szovjet ve-
zetők „normalizálódási" (vagyis igazodta-
tási) kísérleteit sakkban tartja egy olyan 
vezetőség, mely egy nagy tömegpárt élén, 
miközben helyesen arra törekszik, hogy 
ne szakítson a Szovjetunióval és hogy 
hozzájáruljon a nemzetközi mozgalom 
szükséges egységéhez , szilárdan megőriz-
ni szándékszik függetlenségét , azért, hogy 
teljesítse a proletár , internacionalizmus 
első  és legparancsolóbb kötelességét: ahe-
lyett, hogy népe szükségleteinek nem 
megfelelő  szocializmus -minta feltétel nél-
küli, egyszerű  propagátora lenne, hozzá-
járulásával erősíti a nemzetközi mozgal-
mat, a tömegekben mélyen gyökereztetve 
a szocializmus óhaját, kidolgozva a szo-
cializmus mintáját, formáját és útjait a 
nemzeti szükségletek függvényében. 

• 
Természetesen sokkal könnyebb mind-
azoknak a megosztása és elgyengítésére 
irányuló munka, akik nem tesznek egyen-
lőségjelet a Szovjetunióhoz való ragasz-
kodás és jelenlegi vezet ői előtt való vak 
engedelmesség közé, ha a fasizmus elleni 
titkos harcra kényszerült pártokról van 
szó, például Spanyolországban vagy Gö-
rögországban. 
Az ilyen kísérlétek még elítélend őbbek 
ezekkel a pártokkal szemben, melyeknek 
harcosai minden nap bátran szembenáll-
nak az illegalitás veszélyeivel, a fasizmus 
börtöneivel és azok pribékjeivel. 
A hős spanyol K. P. Franco elleni har-
cának nehézségei ellenére is visszautasí-
totta a csehszlovákiai szovjet magmártás 
elfogadásából származó hitvány kedvez-
ményeket. Dolorés Ibarruri, a nagy „Pa-
sionaria", bár Moszkvában él, az els ő  nap-
tól kezdve, hajthatatlanul ellene volt a 
Prágába való bevonulásnak. A spanyol 
K. P. főtitkára, Santiago Carillo minden 
presszió ellenére megtagadta a csehszlo-
vák dráma elhallgatását és elméleti vala-
mint politikai munkáival gazdagon hozzá-
járult egy korunk feltételeinek megfelel ő  
szocializmus-minta kidolgozásához, a moz-
galom merész stratégiájához , magának a 
szervezésnek és a pártnak koncepciójá-
hoz. Mindez nagyon feszélyezi a dogmatiz-
must és az olyan apparátusok védelmét, 
amilyeneket a szovjet vezet ők elképzel-
nek. Megkísérelték tehát megszervezni 



18 

előbb a Moszkvában élő  kommunisták kö-
zött egy szovjetbarát frakciót, .azzal a 
céllal, hogy ez harcba šzálljon a párt ve-
zetőségével. Hála a „Pasionaria ébersé-
gének és tekintélyének, valamint a spa-
nyol vezetőknek, ez a frakció-kísérlet 
vereséggel végződött. Azt a két magányos 
neo-sztálinistát pedig, aki megpróbálta el-
végezni ezt az aknamunkát a K. B.-ban 
— eltávolították. Ehhez a szovjet vezet ők 
még komolyabb eszközöket vetnek be: 
hogy a spanyol K.P.-ot megbüntessék 
függetlenségi harcáért, nun haboztak á 
Moszkvai Konferencia után, Francóval 
szemben magatartást változtatni. Holott 
a spanyolországi háború óta, több mint 
harminc éven át, sem a Szovjetunió, sem 
a többi szocialista ország nem ismerték 
el Francót, íme, 1970. január elején 
Franco külügyminišzterét, Lopez Bravót 
Moszkvában fogadja egy külügyminiszter-
helyettes. A spanyol fasiszták sem örö-
müket, sem szándékaikat nem titkolják. 
1970. január 10-én e találkozást kommen- 
tátva Romero, a Púeblo frankista napi-
lap igazgatója azt írja, hogy a Szovjet-
unióval való új kapcsolatok akadályoz-
zák majd a „Spanyolország ellen ma a 
kommunizmus vezette felforgató akciót, 
megfékezve ezt a diplomácia sajátos esz-
közeinek igénybevételével." Néhány nap-
pal később, az asturiai bányászok sztrájk-
ja teljében a sztrájk megtörésére szánt, 
szénnel megrakott hajók indultak, nem-
csak az Egyesült Államok, hanem a Var-
sói Paktum egy tagjának, Lengyelország-
nak kikötőiből is. 
Az illegális spanyol KP KB-nak orgánu-
ma Madridban, a Mundo Obrero 1970. 
január 23-án tiltakozott azon tény ellen, 
hogy a szocialista országok, amelyek har-
minc éven keresztül nem ismerték _ el, po-
litikai kapcsolatokat teremtenek egy Hitler 
és Mussolini támogatásával felállított 
rendszerrel, mely egyébként a végét jár-
ja." Ugyanez a szám közölte a spanyol-
országi K. P. Végrehajtó :Bizottságának a 
lengyelországi Egyesült Munkáspárthoz 
intézett levelét, melyben arra kéri, hogy 
tagadja meg a szénszállítmányokat, ame-
lyek következtében a fasiszta kormány a 
bányászsztrájk megtörésével dicsekedhet. 
Miután február elején a lengyel hajók le-
szállították terhüket a spanyol kiköt őkbe, 
az asturiai bányászok kollektív levelet ír-
tak alá a lengyel szakszervezetek prole-
tárjainak szolidaritására hivatkozva, 
hogy tagadják meg Francónak a sztrájk 
megtöréséhez szükséges szenet . Ilyen mód-
szerekig lehet süllyedni a „normalizáló-
dással" szembeni ellenállás megtörésének 
érdekében. Inkább bármi mást, mint egy 
olyan kommunista pártnak a győzelmét, 
amely a szocialista társadalom megszer-
vezéséről más nézeteket vall , mint a szov-
jet vezetők és mint Ponomárjev megha-
tározása a Történelemkönyvben, melyet 
idéztünk. 

De a szovjet vezet ők módszereinek, akik 
ha a párt maga szándékszik szabadon dön-
teni a szocializmusért vívott harcában, és 
ha elítéli a Csehszlovákiába való beavat-
kozást, annak okait és következményeit 
nem haboznak sem pártszakadást szer-
vezni, sem pedig támogatni ellene egy fa-
siszta diktatúrát , legjellegzetesebb példája 
a görög K. P.-val szembeni magatartásuk. 
Az 1967. április 21-i katonai puccs után, 
mely meglepte a görög kommunistákat és 
demokratákat birálólag kellett elemezni 
azokat a tévedéseket, amelyek oda ve-
zettek, hogy így meglephessék őket. A 
K. B. titkára, Koliyannisz azért, hogy a 
partvezetőséget megkímélje minden ön-
kritikától , 1968 . februárjában a K. B. 
ülésszakát (XII. Plénumát) a párt Görög-
országban illegálisan harcoló összes K. B.-i 
tagok távollétében hívta össze s ezeket 
még csak nem is értesítette . Ez a XII. 
Plénum a K . B.-nak kizárólag a szocia-
lista országokban élő  tagjait gyűjtötte 
össze. A szovjet vezet ők, durván beavat-
kozva a görög Kommunista Párt belügyei- 

be, mielőtt még a görög K. B. megvitatta 
volna ezeket a kérdéseket, Koliyannisznak 
levelet adtak át, mely helyeselte azt a 
politikai vonalát, hogy a hatalommal él-
ve nyomást gyakorol a jelenlev đ  tagokra. 
Ebben a belső  ellenállás összes képvise-
lőjétől megfosztott K. B.-ban, amelyet 
csak a szocialista országok vendégei ké-
peztek, Koliyannisz megkapta tizenkét tag 
és hét helyettes tag beleegyezését, kilenc 
rendes tag és tíz helyettes taggal szem-
ben. A párt szabályzatainak és a X. Plé-
num speciális döntésének nyílt megsér-
tésével, melynek értelmében minden ha-
tározat csak a görögországi ellenállásban 
működő  K. B.-i tagok beleegyezésével le-
het jogerős, Koliyannisz, a szovjet vezet ők 
erőteljes támogatásával kizárt három ta-
got a Politikai Bizottságból és a tagokat 
kooptált a K. B.-ba. 
Értesülve ezekről a döntésekről, a K. B. 
Belső  Hivatala , az egységes illegális ve-
zetőség elvetette őket. Igy a VIII. Kong-
resszus által szabályosan választott K. B.-
nak a nagy többsége és az egész bels ő  el-
lenállás Koliyannisz és a bels ő  ellenállás-
ból kivált emigránsokból álló frakcionis-
ta csoportja ellen nyilatkozott. 
Akkor következett be váratlanul a Cseh-
szlovákiába való beavatkozás, az egyhan-
gú belső  ellenállás és a K . B. többsége 
elítélte ezt az agressziót. Közvetlenül 
augusztus 21-e után a görög K. P. legte-
kintélyesebb vezetője, Manolisz Glezosz 
akit a nácik el őször halálra ítéltek, mivel 
az athéni Akropoliszról letépte a hitleris-
ta zászlót , és aki a fasizmus elleni harc 
hőse lett, a Lenin Békedíjas Manolisz 
Glezosz azt írta: „Mi, a katonai diktatúra 
foglyai , megdöbbenéssel és nagy fájda-
lommal vettük tudomásul a Csehszlová-
kiában zajló megrázó eseményeket. Elí-
téljük a Csehszlovák Szocialista Köztár-
saság függetlenségi jogainak megsértését. 
Az invázió semmiképpen sem igazolha-
tó... Teljes szolidaritásunkat fejezzük ki 
a csehszlovák nép és vezet ősége iránt. 
Követeljük az öt szocialista ország kor-
mányától, hogy vonják ki csapataikat és 
hagyják, hogy a csehszlovák nép szaba-
don rendezze sorsát." 
Ugyanekkor Koliyannisznak és emigrán- 
sokból álló csoportjának, mert zajosan 
helyeselték az inváziót, a szovjet vezet ők 
számottevő  propaganda eszközöket bocsá-
tottak rendelkezésére . Használhatták a 
periferikus rádióállomásokat is, hogy Ma-
nolisz Glezosz ellen hamis vádakat ter-
jesszenek, amiket a fasiszta ezredesek 
„juntája" örömmel vett át. Mind a szov-
jet vezetők, mind a kollaboráns Koliyan-
niszuk számára a fő  ellenség nem a 
fasizmus, hanem a belső  ellenállás: Ma-
nolisz Glezosz, az E. D. A., a demokrati-
kus ifjúság és elnöke Lambrakisz, a ze-
neszerző  Mikisz Theodorakisz. 
‚re  ennek kettős bizonyítéka: 1969. de-
cemberében, a kellőképpen „normalizált" 
és megrendszabályozott csehszlovák párt 
bezárta a Csehszlovákiában él ő  görög 
kommunisták szervezete Pártbizottságá-
nak hivatalait és a Görög Politikai Mene-
kültek Szövetségének Tanácsát , ezzel köz-
vetlen csapást mérve a görögországi bel-
ső  ellenállásra , kiapasztva a görögök kö-
zött gyűjtött pénznek egy jelent ős forrá-
sát, amit a görögországi politikai fog-
lyoknak s családjaiknak szántak, és be-
tiltva a görögországi bels ő  ellenállásról 
tudósító orgánumnak, az Agonistisnak a 
kiadását. A felhozott ürügy az volt, hogy 
a csehszlovák K. P. („normalizálás” után) 
a görög K. P. törvényes és egyetlen veze-
tőségének csak Koliannyszt és csoportját 
ismeri el. 

De ez még nem volt elég: Prága leroha-
násának megbélyegzése miatt meg kellett 
büntetni Glezo~zt és a görög ellenállást. 
A „nagy eszközök" Görögországban is, 
mint Spanyolországban abban rejlettek, 
hogy a pártszakadás megszervezése után 
ennek hóhérait támogatták. 1969. decem-
ber 14-én a görög fasiszta sajtó diadal-
masan jelentette , hogy az atheni szovjet 
nagykövet a görög koordinációs nagykö- 

vettel, Makarezosszal eljött Pireuszba, 
hogy lerakja a kératszini villanyerőmű  
alapkövét, amit a fasiszta „junta" a Szov-
jetunió pénzügyi, tudományos és techni-
kai segítségével épít. Igaz, hogy alapterv-
rajzot már az előző  kormány kidolgoz-
tatta, de ezt véglegesen csak az 1967-es 
függelék erősítette meg, amit a fasiszta 
„junta" írt alá. 

Ami még rosszabb: új megegyezés szüle-
tett a „Görög Elektromosság" és a szov-
jet „Energomach-export" között egy új 
villanyerőmű  építésére vonatkozóan a 
Macedóniai Philippoíban. 
Semmiféle kibúvóról , semmiféle furfangos 
mentségről nem lehet szó. Az normális, 
hogy a szocialista országok kereskedelmi 
kapcsolatokat tartanak fönn kivétel nél-
kül minden országgal. Viszont, ahogy Fi-
del Castro hangsúlyozta az O. L. A. S. 
Konferencián tartott beszédében 1967. 
augusztus 10-én, alapvető  különbség van 
a szocialista és kapitalista országok kö-
zötti teljesen törvényes és szükséges ke-
reskedelmi kapcsolatok és a reakciós és 
fasiszta oligarchiáknak hiteleket nyújtó 
pénzügyi, tudományos és technikai támo-
gatás között, mely nyomasztó felszerelé-
seiket pénzeli és lehetővé teszi, hogy így 
megsemmisíthessék a belső  ellenállást, 
amint a szovjet kormány ezt azel őtt tette 
Venezuella, Argentina és Brazília reak-
ciós klikkjeivel és ma teszi a görög fa-
sisztákkal a belső  ellenállás ellen, Mano-
lisz Glezosz ellen. 

Igy súlyos vádat emeltek és mérlegelem 
szavaimat : azzal vádolom a jelenlegi 
szovjet vezetőket, hogy inkább támogat-
nak minden más rendszert, mintsem hogy 
segítsék egy kommunista párt haladását, 
bármilyen is legyen az, ha egyszer a 
szovjet modelltől eltérő  szocializmusra tö-
rekszik. Ezt a kockázatot csak akkor vál-
lalják, ha hatalmi politikájuk forog koc-
kán, ha például Vietnam elhagyása ki-
zárná jelenlétüket egész Délnyugat Ázsiá-
ból Kína és az Egyesült Allamok javára. 
Vajon ennek az erőszaknak világviszony-
latban való leleplezése a proletár inter-
nacionalizmus megsértését jelenti-e vagy 
ellenkezőleg, ennek védelmét, árulói ellen. 
Vajon a proletár internacionalizmust sér-
tettük-e meg, amikor pártjainkat védtük 
a kínabarát frakcionista csoportok táma-
dásaitól ? Itt pártjaink és a szocializmus 
jövője szempontjából sokkal veszélyesebb 
mesterkedéssel van dolgunk. Ugyanis két-
féle súllyal és kétféle mértékkel mér-
nek: minden úgy történik, mintha a kínai 
kommunistákkal szemben többé semmi 
proletár internacionalista kötelességük 
nem lenne, mikor róluk van szó a jogos 
bírálatok közé büntetlenül vegyíthet ők a 
legártatlanabb rágalmak. Ez helyénvaló, 
mert a szovjet vezet őket segíti a kínai 
vezetők elleni vitáikban. 
De ha a szovjet vezet őkről van szó, üzel-
meiknek a legkisebb feltárása is árulás, 
felségsértés. 
Szovjetellenességgel vádoltak és még fog-
nak vádolni. 
A szovjetellenesség olyan magatartás, 
mely abban áll, hogy elvileg járatja le a 
szocializmust , a Szovjetuniónak a szemé-
re vetve minden csapást, amit a kapita-
lizmusra mér. 
Én a szovjet vezet őknek a kommunista 
pártokra és a szocialista mozgalom egé-
szére mért csapásait vetem szemére. Az-
zal vádolom őket, hogy magatartásukkal 
beszennyezik az asturiai bányamedencé-
től Macedóniáig és Prágától Caracasig a 
szocializmus szép és igaz képét, amelyet 
a férfiak és n ők millió hordoznak szívük-
ben és tudatukban. 
Lenin és az Októberi Forradalom nem 
ez volt. Mint ahogy nem ez volt a Hosszú 
Menetelés és a Kínai Forradalom sem. 

Részlet Roger Garaudy TOUTE LA 
VLRITÉ (Mai 1968 — Février 1970) című  
könyvéből, Éditions B. Grasset, 1970. 



19 

gProld lászló 

y else 
nemzed' ■ 

a világ és én 

Eszménykép 

Harmincötök közül huszonkett őjüknek sincs 
eszményképe. A magyarázat vagy feln ő tte-

sen fontoskodó, némi kiábrándult mellékízzel: 
„az ideálok kora lejárt", vagy nem is gondolt 
rá, hogy lehetne: „nincs, soha nem is volt", 
esetleg a nagymérv ű  ónbizalom feleslegessé 
teszi számára az eményképet: „nincs, csak 
magamban bízom", sőt ennek egy másik vál-
tozata is el őfordul: „nincs, nem akarok ha-
sonlítani senkire sem". Néhányuknál azonban 
nevekkel, konkrét ideálokkal is találkozunk: 
dr. Barnard, „mert az orvostudományt el ő re 
vitte", — válaszolja, aki maga is orvos sze-
retne lenni; Martin Luther King, „emberi 
magatartása, őszinte akarása, hite miatt". De 
találkozhatunk Napóleon, Graham Hill, Véges 
Mária nevével is. Egyikük az osztályf őnökét, 
másik pedig egy volt tanárát, a harmadik. 
édesapját jelöli meg . A legjobb matematikus 
Giordano Bruno, Lomonoszov, Lenin és Arísz-
totélész — vajon mennyit tudhat róluk? nevét 
is említi. Az egyik fiú szintén több ismert mai 
és régen meghalt nagy ember példáját tartva 
szem előtt Napóleon, Rousseau, U Thant, 
Goethe, Che Guevara, Tito, Lenin,. Marx és 
Victor Hugo felállítású „ideálegyüttesben" lát-
ja a maga, mi tagadás túlságosan is maximá-
lisra sikerült és ugyanakkor ellentétes maga-
tartásformák társításából elképzelt eszmény-
képét. Magyarázatként még fontosnak tartja 
hozzátenni: egy emberb ő l nem tudja megfor-
málni ideálját és ezért sorol fel ennyi nevet. 
Nyilván ugyanennek a szemléletnek a bizo- 

nyítcбka — amellett, hogy eszményképükr ő l 
aligha kérdezték eddig őket, tehát nem is gon-
dolkoztak rajta—, hogy legtöbbjük, még akik 
tagadó választ is adtak, rendszerint fontosnak 
tartják megjegyezni, hogy ideáljukat konkré-
tan -nem is tudják megnevezni, de az intelli-
gens, igazságos, őszinte, egyenes jellem, m ű -
velt legyen. Van, aki nagy m űvészekben :is-
meri fel a legpozitívabb emberi-erkölcsi tu-
lajdonságokat, mert „ámulatba ejt fantasz-
tikus kitartásuk, munkájuk, erejük és lemon-
dásuk", de van, aki a szolid anyagi körül-
mények között él ő , munkáját lelkiismeretesen 
végző  átlagemberben látja eszményképét. 

Tiio, Mályás király, Kennedy 

Ugyanakkor igen érdekesek, tanulságosak s 
részint az eszményképkérdéshez köt ődnek 
azok a válaszok, amelyeket arra a kérdésre ad-
tak, hogy ki szerintük a világ-, a magyar- és a 
jugoszláv történelem legnagyobb egyénisége 
és miért. A világtörténelemb ő l nyilván az 
események közelsége és ismerete miatt a 
meggyilkolt amerikai elnök John Kennedy áll 
az élen, nyolc „szavazattal", hatan Lenint, 
ketten Napóleont, egy-egy Che Guevarát, 
Leonidászt, Marxot, Engelst, Theodorakiszt, 
Magellánt és  ha  Šiket említi. A magyar tör-
ténelembő l Mátyás király ,;kapta" a legtöbb 
voksot, tizenegyet, Kossuth Lajost ketten, Kún 
Bélát ketten, Pet ő fi, Bartók Béla, Nagy Imre, 
Semmelweiss nevét pedig egy-egy maturáns 
jegyezte le. A válaszok a jugoszláv történe-
lemre vonatkozóan a legegységesebbek: a 
legnagyobb történelmi egyéniség huszonkét 
diák szerint Tito, ketten említik Nikola Teslát 
(?), egy-egy pedig Dušan Cárt, illetve Nagy 

Sándort. A magyarázatok: Tito, mert békét 
a':ar — ez a leggyakoribb — vagy ,Tito és 
Kossuth, mert népük szabadságáért, humánus 
emberi célokért küzdöttek". Lenin, Kún Béla 
és Tito, mert „a semmib ő l akartak valami szé-
pet teremteni". Aki Magellánt említi, így ér-
vel: „mást is akart látni, vágyott a messze-
ségre és az ismeretlenre". 

Heten nem válaszoltak konkrétan erre a 
kérdésre, szerintük „senki sem legnagyobb" 
vagy „többen vannak", s így -nem tudtak 
dönteni. Ketten pedig bármilyen válasz nél-
kül hagyták a kérdést. 

Akármennyire is tanulságos a történelmi 
példák lajstroma, felfogás, érettség szempont-
jábóa legalább annyira figyelemre méltó, amit 
a máról, a saját világukról mondanak. 

Mi jellemzi korunk emberéi? 

Rohanás (13), pénz utáni vágy (13) — egyi-
kük harácsolásnak mondja idegesség (6), 
elgépiesedés (6), eldologiasodás (4), nagy 
felelő tlenség (3) — egyiklika munkára konk-
retizálja érzéketlenség, hiúság, önzés, 
közöny, haladás és humanizmus (2-2), morá-
lis bizonytalanság, önfej ű ség, szkizofrénia 
vagy a szép keresése az elgépiesed ő , rohanó 
világban (1-1). A jelz őkbő l — némelyikük 
többet is felsorol —kit űnik: nem romantikus, 
fiatalon is sokat látott, sok mindent tapasztalt 
megismert nemzedék a mai húszévesek, nin-
csenek különösen jó véleménnyel korunkról, 
embertársaikról. a feln ő ttekrő l — de errő l ő k 

tehetnek a legkevésbé. 
A fenti válaszok után már-már furcsán illet-

lenül hangzik megkérdezni: 
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cc ember életében a legfontosabb 

Legtöbben (5) az egészséget, hárman-hár-
man acél szükségét, a becsületességet, a lel-
kiismeretességet vagy a munkát, ketten-ketten 
pedig, hogy „ember maradjon az emberte-
lenségben, mindenütt", „minden körülmények 
között" és a pályaválasztást említik. A f őb-
biek szerint, hogy „sohasem legyen elége-
dett azzal, amit elért", „megtalálja önmagát, 
szeresse foglalkozását, normális családi életet 
éljen", „küzdeni, újrakezdeni" „az élet fenn-
tartásához szükséges anyagiak", „megtanuljon 
gondolkodni", „határozott életfilozófiája te-
gyen" és „a kijelölt célért való küzdelem", 
„méltó !egyen önm đgáhož', korlátok nél!kül, 
szabadon éljen", „kialakítson egy életformát", 
„szabadság és öntudat", „gondolkodni tudjon, 
ne gépiesedjen el", „egyéniség legyen". A 
válaszok legtöbbje mögött félreérthetetlenül 
ott érződik egy értelmiségi magatartás, élet-
forma igényének szándéka, csírája, és ez —
jó lenne hinni —elsősorban az iskola ható- 
sóra, egy-egy tanár példájára alakult. Ter-
mészetesen a kis-, s ő t nyárspolgári mentalitás 
— legfontosabb: „a megelégedettség, a nyu-
galom" a cinizmus — „legfontosabb a 
születés, akkor kezd létezni az ember" — is 
fetten érhető . Van olyan is, aki szerint az 
„ideális élet a legfontosabb", de hogy ez 
mit jelent, az már nem derül ki A legkülö-
nösebb válasz pedig, amelyik szerint a leg-
fontosabb „ügyelni a véletlenre, mert sok 
minden másként alakulhat egy-egy véletlen 
folytán". 

Feltűnhet, hogy egyikük sem említi a si-
kert, a hírnevet. Erre bizonyítékul szolgálhat, 
hogy kettő jük kivételével nem cserélnének a 
legnépszer űbb, a legjobban fizetett sláger-
énekessel vagy labdarúgóval sem. Aki cse-
rélne, így érvel: „h a. valaki hírneves, akkor 
munkája értelme jut kifejezésré', a másik pe-
dig: „az emberi ügyesség megnyilvánulását" 
látja az országos vagy még nagyobb siker-
ben. Akad persze olyan is, aki csak egyes 
pillanatokban érzi, hogy jól lenne a nép-
szerű  emberek helyében lenni, és ebb ő l a 
felemás válaszból arra lehet következtefai, 
egyesek valószín ű leg felfedezték vagy csak 
megérezték a kérdés célzatosságát, és jobb-
nak látták, ha vágyaik, meggy őződésük ellen 
nyilatkoznak. 

Épp ezért kínálkozi.k érdekesnek megvizs-
gálni, a 35 topolyai maturáns szerint 

mi a legtöbb, amii egy ember elérhet a 

választott pályán. 

Nem szükségtelen megemlíteni, hogy akár-
csak a többi kérdésnél, itt is ny!lt kérdés 
formát használtam, nem igyekeztem el ő re 
meghatározni néhány alternatívát, hogy aztán 
ezek közül válasszanak. A válaszok bizonyos, 
elég nagy része összecseng azokkal, ame-
lyeket arra adtak, hogy mi az ember számára 
a legfontosabb: „elismerés, megbecsülés", 
hogy „sohasem legyen magával, munkájával 
maximálisan elégedett", a „siker és a meg-
értés", az „elismerés". A legtöbbször (4) el ő-
forduló felelet: „a kit űzött cél valóra váltása". 
Van aki „csak később tudna erre válaszolni", 
vagy aki még nem tudja, olyan is akad, aki 
„a tökéletes és hibátlan tudást", a „jó tize• 
Lést", az „életharmónia biztosítását" jelöli meg 
egy pálya, sőt egy élet legnagyobb célja-
ként. A többiek szerint: „ha az ember képes-
ségeihez mérten maximálisat ad", ha „má-
sokkal is megszeretteti azt, amit ő  csinál", 
ha „hívatásának érzi" munkáját, ha „tudását 
hasznosítani tudja", ha „segít az ember!sé• 
gen", van olyan is, aki szerint „semmi esetre 
sem a sok pénz" a legtöbb, amit ember el-
érhet. Nem ritka az a vélemény sem, mely 
szerint „nehéz meghatározni, az egyenként 
változó, attól függ, ki milyen foglalkozást vá-
laszt", „az embertő l függ", az „egyéni am-
bíciókon múlik". Ide kívánkoznak egyrészt 
azok a válaszok, amelyek a boldogságról val- 

lanak, másrészt pedig azok, amelyekb ő l meg-
tudjuk, milyen pályát is választanak a topo-
lyai gimnázium első  nemzedékének tagjai. 
Lássuk előbb szerintük. 

mi a boldogság. 

Hatuk szerint: „elégedettnek lenni", hár-
man ezt tartják: „relatív, embere válogatja", 
ketten-ketten pedig: „lelkiállapot, testi, lelki 
kielégülés", illetve az ember „eléri életcélját". 
Van aki szerint „tág fogalom", vagy: „bol-
dogság nincs". A filozófikus hajlamúak meg-
próbálják magyarázni: „röpke, múló pillanat, 
amikor minden gondról elfeledkezünk, leg-
inkább akkor döbbénünk rá, amikor már el-
múlott", „annak a tudatnak következtében lét-
rejövő  érzelemszféra, hogy biztosak vagyunk 
benne: mindent megtettünk és mindent helye-
sen tettünk •meg örökérvény ű  emberi cé-
lokért: a szerelemben, a munkában stb. „is-
tenségnek látszó csalfa vakremény, mit te-
remt magának a boldogtalan, s mint véd ő-
angyalának hódol", „félünk boldognak lenni, 
mert akkor csalódhatunk, így nem tudjuk, va-
lójában mi az", „rövid élet ű  állapot", „apró 
célokért is úgy harcolni, mintha nagyok len-
nének". Vannak olyan válaszok is, amelyek 
között csak árnyalati különbségeket fedez-
hetünk fel: „fenséges érzés", „bizonyára va-
lamilyen öröm felfedezése", „a legszebb, a 
legnagyszer űbb, az öröm felfokozott formája", 
„szép valami, kifejezni lehetetlen", „ha min-
den megvan". A legelgondolkoztatóbb pe-
dig a következő : „egyszer jóllakni". Ha őszin-
te, akkor kétségbeejt ő . Ift sem hiányzik a 
cinikus, kiábrándult felelet: „minden gyarló 
emberi tulajdonság, pénz, n ő". 

Mi a véleménye az öngyilkosságról? 

A boldogsággal függ össze az öngyilkosság 
kérdése. Errő l egynek nincs véleménye, kettö-
kettő  szerint gyávaság, illetve elmezavar, hár-
muk szerint „menekülés", négyen-négyen bu-
taságnak tartják, illetve elítélik, s a válaszok 
nagy része is ide sorolható: „okos ember nem 
teszi", „kell lennie valaminek vagy valakinek, 
aki erő t ad", „tehetetlen, gyáva ember, van 
aki kivétel: József Attila", „99,999 százalék-
ban nem helyeslem". Lényegében ide sorol-
hatók, akik bölcseleti paradoxonnal fejezik ki 
véleményüket: „a leggyávább bátorság", az 
öngyilkos „bátor, mert megöli magát, gyáva 
mert megszökik önmaga el ő l". Ketten helyes-
lik, az egyik, mert „út a boldogság felé", a 
másik: „ha a halál és az öngyilkosság alter-
nációja elő tt állúak, akkor helyeslem". Ebben 
már magyarázkodás is érz ődik, akárcsak a 
következő  válaszban: „depressziós mélypont, 
objektív mérlegelés nélkül, öngyilkosnak lenni 
vagy vállalni az életet körülbelül egyforma 
nehéz, hogy melyiket választjuk az az em-
ber hangulatától és egyéniségét ő l függ"; 
„megértem az öngyilkosokat, néha az ember 
olyan zsákutcába téved, ahonnan lehetetlen 
máshová menekülni"; „vannak olyan pilla-
natok, amikor mindentő l szabadulni akarunk"; 
„meg lehet magyarázni, de én sohasem len-
nék öngyilkos". 

Az általános véleményekt ő l, b zonytalan-
kodásfól filozofálgatástól" vagy kispolgári 
gondolatoktól, mentalifástól mentes általáno-
sabb jelleg ű  válaszok után következzék, 
mindehhez szorosan hozzátartozó kérdés, 
milyen terveket dédelgetnek, milyen pályát, 
hivatást szeretnének választani, ki 

mi akar lenni? 

Harmincötök közül tíz még nem határozott, 
nem tudja mi szeretne lenni, ketten pedig 
nem válaszoltak erre a kérdésre. Akik már 
döntöttek: 5 pedagógus, 4 orvos, 2-2 pszi-
chológus és biológus, 1-1 csillagász, irodal-
már, képzőm űvész, gyógyszerész, matema-
tikus, tisztvisel ő  (az anyagi körülmények miatt) 
és földműves (!). Közülük kett ő  így válaszolt: 
,Ember akarok lenni", egyikük pedig: „ér-
telmiségi". 

Ehhez a képhez hozzá kívánkozik — már 
azért is, mert adalékokat szolgáltatnak és 
ugyanakkor ösztönöznek is egy elemz ő  peda-
gógiai cikk megírására — milyen tantárgy 
ból hányan érettségiztek, hányuknál azonos a 
választott tantárgy és a kívánt hivatás, há-
nyuknál nem. Legtöbben a biológiát válasz-
tották (8), a magyar nyelvet és a vegytant 
(5-5), m űvészettörténetet (4), hárman a föld-
rajzot, pszichológiát és a történelmet, 2 a 
matematikát, 1-1 pedig fizikát és németet. 
Akik nem tudják, milyen pályára menjenek, 
hárman magyar nyelvbő l, ketten-ketten föld-
rajzból és vegytanból, egy pedig biológiá-
ból írta a szakdolgozatot. A határozott pálya-
választók közül ketten, 'llefve, ha komolyan 
vessziuk azt, aki földm űves akar lenni, akkor 
hárman választottak tárgyukkal nem azonos 
hivatást. Az egyik orvos akar lenni és tör-
ténelembő l, a másik tornatanár szeretne lenni 
és fizikából érettségizetf. A b!ológusok közül 
hárman orvosnak, egy pedagógusnak, egy pe-
dig gyógyszerésznek készül. Az egyik ma-
tematikus a csillagászatot választja. Érdekes, 
hogy azok, akik „ember"-t írtak a választott 
hivatás mellé, m űvészettörtén.etb ő l maturáltak. 
Egy általános m űvészi hivatástudat csiráját kell 
ebben látni, vagy csak egyszer ű  bizonyta-
lanságot? 

Az objektív szociológiai tényez ő k, 

s ezek felismerése 

Oldalakkal el őbb Topolya, s vidéke össz-
lakosságát és a magyar gimnazisták számará-
nyát egybevetve merül fel a kérdés: mivel 
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magyarázható az alacsony arány, vajon el ő -

ítéletekkel, іnás!rányú érdekl ődéssel, anya-

giak hiányával vagy egyébbel? Ennek meg-
válaszolása egy másirányú vizsgálatra tartozna, 

amelyet menné! el őbb és feltétlenül a helyi 

viszonyok pontos ismerő inek kellene elvégez-
n!ök. Ugyancsak a helybéliekre, mindenek-

el ő tt a tanárokra vár a pályaválasztással össze-

függő  objektív szociológiai tényezők feltérké-

pezése, a sz ű lők helye, anyagi, családi, m ű -

velődési helyzete, állapota, a település Jel-
lege, s ezek milyen arányban állnak a diá-

kok tanulmányi előmen:etelével, mennyire be-
folyásolják a tanulást. Ennek a felmérésnek 

eredményét els ősorban — házi okulásra — 
az iskolai Évkönyvben kellene megjelentetni, 
de nyilván folyóirataink is szívesen fogadnák 

az ilyen jelleg ű  cikkeket. 
Mivel az ankétlap néhány kérdése a ma-

gánélet tájainak és viszonyainak felvillan-
tására is alkalmat kínál, s őt rövid önéletraj-

zot kér, az értelmiségi jegyek, vagy talán csak 
csírák, a lappangó hajlam kikövetkeztetése 
mellett, ezzel párhuzamosan legalább a váz-
tat erejéig a nemzedék tagjainak otthoni kö-

rülményeirő l is szót kell ejteni. 

Mielőtt a számok és a statisztika hideg, bi-
zonyító vagy vádoló birodalmába lépnének, 
nem árt egészében vagy részletei:ben Idéz-
nünk néhány önéletrajzot. 

— Topolyai származású, középesnél gyen-
gébb tanuló vagyok. Eredményem a közг-

pest jóval felülmúlhatná. Anyámmal élek, ő  
nem dolgozik. Jövedelm űnk átlagon aluli (de 

mert ketten vagyunk kielégít ő). Lakásunk van. 
Zsebpénzt akkor kérek, amikor sziikségét ér-

zem. Mindenfélét veszek rajta. Könyvtáram 
van, de régebbi eredet ű , most igyekszem 

felújítani. Könyvet akkor veszek, amikor ne-

kem megfelel ő , amikor megtetszik. Utoljára 

pszichológi а i szakkönyveket vásároltam. Van 
rádiónk. Moziba nem rendszeresen járok, ha-
nem csak amikor „jó" filmet vetítenek. Nagy 
pesszimista vagyok. 

— Édesapám, mivel többtagú családból 
való, nem tanulhatott még szakmát sem, pe-
dig nagyon szeretett volna. Foglalkozása mun-
kás. Édesanyám a háztartást vezeti. Öten 
élünk a családban, a szüleim, az öcsém, a hú-
gom és én ... 

A családunk anyagi helyzete nem a leg-
kielégítőbb, ugyanis édesapámnak és anyám-
nak igen sokat keli dolgozniuk, hogy három 
gyereket iskoláztassanak. Csak apám szo-
kott hivatalos munkahelyen dolgozni, de je-
lenleg is munkanélküli, mivel megsz ű nt a vál-
lalat, amelyben dolgozott. Most a ház körüli 
teendőket végzi és kevéske földünket m űveli 
(5 hold földiink van). Éppen ezért az egy 
főre eső  személyi jövedelmet sem tudom 
meghatározni. 

Az öcsém a szakmunkásképző  középiskola 

elsős tanulója, de ha az anyagiak megenge-
dik majd ennek elvégzése után szeretné foly-
tatni tanulmányait az építészeti középiskola 
harmadik osztályában, persze el őször meg-
szerzi a k őműуes diplomát. 

A húgom most végzi az elemi hetedik osz-
tályáé. 

A havi zsebpénzem — nem mindig egy-
forma összeg, leginkább könyvekre költöm. 
A szüleimtő l nem szívesen fogadok el zseb-
pénzt, igyekszem magam megszerezni: az is-
kolában terjesztem az, irodalmi folyóiratokat 
és lapokat stb. 

Kedvelem a jó barátokat, de általában s ű-
rűn összeütközök az alakoskodókkal, a kar-
rieristákkal, a talpnyalókkal. 

Novelláim és kritikáim jelentek meg eddig. 
Vágyom továbbtanulni az egyetem magyar 
tanszékén. Ha anyagi eredet ű  családi problé-
mák nem gátolnak meg ebben, akkor remé-
lem sikerülni is fog. 

—  1950 telén születtem Topolyán. Édes-
anyám magyar, édesapám pedig szerb szár-
mazású, így hát anyanyelvem magyar és ma-
gyarnak tartom magam. Topolyán fejeztem be 
az elemi iskolát, majd gimnáziumba iratkoz-
tam és most fogok érettségizn!. Tovább nem 
tudom mi lesz, nagyon szeretnék orvos lenni, 
és valószín ű  így is lesz, majd törekszem. Ma-
kor a gimnáziumba jöttem, јб  tanuló voltam, 
őszintén megvallva nem tanultam, hanem 
sportoltam, valószín ű  most jeles leszek. Ket-
ten vagyunk testvérek, szüleim dolgoznak, 

így egyelő re taníttatásunk nem jár nagy anya-
gi nehézségekkel. Zsebpénzemet sohasem 
szoktam elkérni, mindig kapok pénzt, ha va-
lamire szükségem van. Minden hónapban 
szoktam venni egy-két könyvet, általában or-
vosi könyveket, mert azok szerfeslett érdekel-
nek. Így már jócskán összegy ű jtöttem. Mo-
ziba és szórakozni ritkán járok, otthon van 
tévénk, és rádiónk és különben is nagyon 
szeretek olvasni, és szabad id őmben rögtön 
olvasni szoktam. 

Magammal nem vagyok megelégedve, jobb 
is lehetnék. Semmiben sem szeretek kit ű nni, 
sem lemaradni, nagyon szeretem a közép 
aranyutat, szeretek m!ndeno!dalú lenni, hogy 
értsek valamit mindenhez. Én is híve vagyok 
annak a mondásnak, hogy „ép testben ép 
lélek". Talán ez az, ami arra ösztökélt, hogy 
sokat sporfoltam. Nagyra tartom és becsü-
lőm azokat az embereket, kik tudnak és gon-
dolkodnak. A tudás, gondolkodás és az ér-
telem embere vagyok. Észrevettem, hogy 
magát az embert szeretni nem tudom, csa-
lódtam benne, és minden embert, aki nem 
felel meg „ízlésemnek" „szürkének" tartok, 
és tárgynak. Ett ő l sohasem bírtam még sza-
badulni, de majd id ővel. Szeretek el ő re ter-
vezni, mert szerintem minden embernek le-
gyen egy életcélja, hogy megtalálja az é!et 
értelmét. Az én egyedüli nagy célom, hogy 
orvos legyek és nem nyugszom, míg nem 
teljesítem. 

— Tizenkilenc éves vagyok. Édesapám ma-
gyar volt édesanyám •is  az. Édesapám 11 éves 
koromban meghalt, van még egy öcsém, az 
most hatodikos. Édesanyám újból férjhez 
ment. A családi viszonyok jók. Nevel őapám 
munkás, csak ő  dolgozik. Egy fő re eső  sze-
mélyi jövedelem kicsi. Nevelőapám havi ke-
resete 600 dinár. A családban négyen vagyunk 
én és az öcsém tanulunk. A lakásviszonyok 

nini a legjobbak, nincs külön szoba ahol za-
vartalanul lehetne tanulni. Általában elégsé-
ges, jó rend ű  tanuló vagyok. Véleményem 

szerint egy erős, jó rend ű  tanuló lehetnék. 

Havi zsebpénzem nincs. Édesapámnak 50-60 
könyvet számláló könyvtára volt, azt haszná- 
lom, és ami hiányzik, azt a könyvtárból ve-

szem kölcsön és olvasom el. Utoljára bioló-
giai szakkönyveket vettem. A tankönyveken 
kivül egy-két könyvet veszek csak. Túl drá-
gák a könyvek. Tévénk nincs csak rádiónk 
van. Moziba havonta egyszer vagy kéthónap-
ban egyszer jutok el. Annak ellenére, hogy 
pénz nem nagyon jut szórakozásra, valószí-
nű leg még egy baj van nálam amiért mindig 
itthon ülök, a nyarat kivéve, -nem jól osztom 
be az időmet és nem érek rá. Alapos munkát 
végzem általában, nem tudok semmit gyor-
san összehányni. Ha valamit elkezdek akár-
hogy, de végig csinálom. Ennek a tulajdon-
ságomnak köszönhetem, hogy nem hagytam 
abba a gimnáziumot, habár olyan tanulók 
közé kerültem akik kit űnővel és jeles ered-
ménnyel jöttek. Nekem csak jó eredményem 
volt. Nincsenek túl nagy igényeim és túl meg-
értő  vagyok sokszor. 

Noha nem minden önéletrajzból t űnik ki, 
mégis megállapítható, hogy ennek a nemze-
déknek a tagjai túlnyomórészt munkásszül ő k 
gyermekei, jóval kevesebben földm űves, il-
letve iparos egész kevesen pedig értelmiségi 
származásúak. Ha figyelembe vesszük, hogy 
egyetemeinken, ső t középiskolái:nkban is év-
rő l évre kevesebb a munkás származású diák, 
akkor örvendetes ez a topolyai helyzet. Mivel 
tudvalevő , hogy a származás egyrészt meg-
határozza az életkörülményeket, ez esetben a 
korlátolt, ső t sz űkös anyagi lehetőségeket, 
másrészt viszont az otthoni értelmiségi, m űve-
l ődési légkör is befolyásolja az .iskolai ered-
ményt. A válaszokból kiderül, lakásviszonyaik 
nem a legmegfelel őbbek, sok helyen nincs 
lehetőség a zavartalan tanulásra. Néhányan 
említik, hogy családi házuk van, illetve külön 
tanulószobával rendelkeznek. 

Harmincegyen válaszoltak arra a kérdésre, 

~ 

Egy családban csak ketten vannak, 11 csa-
lád háramtagú, 12 négytagú, még 7 családban 
vannak öten vagy ennél többen. Ezzel szo-
rosan összefügg, egy-egy családban hányan 
dolgoznak. A kéttagúban senki sem, a három-
tagúak közül kettőben ketten, kilencben pe-
dig egy, a négy főbő l álló családokban hat-
ban egy, ötben kett ő , egyben pedig három 
kenyérkeres ő  van. Az egyik öttagúban senki 
sincs munkaviszonyban — „apám munkarok-
kant, anyám szívbeteg, nagyanyám 83 éves, 
fivérem fő iskolás, önellátó, én gimnazista va-
gyok" — mónimális :nyugdíjból élnek. Három-
három ötfőnyi családban pedig egy, illetve 
két családtag van munkaviszonyban. 

Mivel legtöbbjük nem adott határozoit fe-
leletet arra, hogy családjukba:n mennyi az egy 
fő re eső  személyi jövedelem, az általánosítás 
szándéka nélkül egyszer űen csak tovább adom 
a kapott adatokat. Egy családban 100, kett ő -
ben pedig 100 és 200 dinár az egy fő re eső  
összeg havonta. Hat háztartásban 200, négy-
ben 300, egyben-egyben 500, 700, illetve 
800 dinárt tзsz ki egy személyre. Említettem, 
főbben válasz nélkül hagyták a kérdést, né-
hányan pedig igy írnak: „átlagon aluli", 
nem duskálunk, a legszükségesebbre mindig 

telik", „minimális, havonta változik", „félen 
semmi, vagy alig, nyáron, szezonban t ű rhető ", 
„kicsi", „nincsenek anyagi gondjaink". 

Ezek után szinte komikusnak t űnhet az 
ankétalanyok zsebpénze fel ő l érdeklődni. Mi- 
vel azonban harmincötök közül csak négyen 
hagyták megválaszolatlanul a kérdést, és mert 
összefügg a következ ővel, amelyik azt tuda-
kolja, hogy mi-re költik zsebpénzüket a diá-
kok — ez pedig több puszta kíváncsiságn ő ., 
már magatartásukra, komolyságukra vagy ko-
molytalanságukra is utal — jegyeztük ide a 
kapott adatokat. Havi 10 dinárt zsebpénzt 
ketten, 15 dinárt egy, 20 négyen, 30-at ketten, 
40-tő l 50-ig szintén ketten, 70-et egy, és 100- 

hányan vannak a csa!ádban. 
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at egy diák kap otthonról. Hatuknak nincs 
zsebpénze, kefen azt írják, hogy akkor kap-
nak, ha kell, négyüknek van, de nincs meg-
határozva, egyikük pedig csak ennyit „árul 
el": kevés. A havi apanázst kilencen könyvre 
és kilencen mozira költik. (Moziba különben 
hetente háromszor egyikük, kétszer kilencen, 
egyszer hatan, néha pedig négyen mennek, 
öten akkor „ha jó film játszik", egyikük pe-
dig sohasem jár. Évente legtöbbjük tíz-húsz 
könyvet vásárol.) Ketten-ketten újságra és fo-
lyóiratra, illetve sportrendezvények látogatá-
sára költik a zsebpénzt, ketten pedig egyrészt 
takarékba teszik. Egyikük a társaságot, a le-
mezvásárlást, a levélírást, a szórakozást és a 
curkrászdát említik, zsebpénzük elköltésének 
leszámottevőbb fényező jét. 

Azzal, hogy évente szinte kivétel nélkül 
legalább tíz-húsz könyvet vásárolnak, mind-
egyikük hozzákezd könyvtárának, könyvállo-
mányának megalapozásához. Ugyanakkor ér-
dekes megfigyelni, hogy míg a háztartások 
majd mindegyikében van rádió — csak egyi-

kük említi, hogy nincs — addig a legtöbb 

családban 'még nincs televízió. Erre harmincan 

válaszoltak, és tizenkilenc háztartás anyagi le-

hetősége még nem engedi meg a tévé vá-

sárlást, illetve eltartást, csak tizenegy háztar-

tásnak van készüléke. Els ő  pillanatra ny Iván 

erő ltetettnek, sőt akár naivnak is tünhef a tá- 
vék számát kapcsolatba hozni a magyar diák-

ság alacsony számarányával a zömmel, a ma-

gyar ajkú vidék gimnáziumában, talán mégis 

mindenekel ő tt rejtett, mentalitásbeli összefüg-

gés van a két jelenség között. Vagy csak 

ugyanannak a magatartásnak két megnyilvá- 

nulásáról van szó? 
Elsősorban a diákok anyagi helyzetét, le-

hetőségeit, fedi fii, hogy hol jártak eddig 

külföldön és hol ;ugoszláviában. Legtöbben 

harmincan voltak már Magyarországon, leg-

alább Szegedig mentek. Öten Olaszország-

ban, ketten Ausztriában, illetve Romániában, 

egy-egy pedig Németországban, Bulgáriában, 

Csehszlovákiában és Lengyelországban is járt. 

Hazánkban fő leg az iskolai tanulmányutak 

folyamán — szinte kivétel nélkül — már min-

den köztársaságban voltak. 

Szül ő k és gyerekek 

Az otthoni állapotok és lehet őségek váz-

latos, f ő leg statisztikára támaszkodó megmu-

tatása után nem érdektelen megnézni a 35 

maturáns szerint ők miben különböznek szü-

leiktő l. Van aki csak így válaszol: „sokban", 

vagy: „sok kérdésben nem egyezünk". Akad, 

aki megpróbál konkrétizálni: „másként fogom 

fel a dolgokat, más a véleményem a világ-

ról, az emberekr ő l" — de megreked a fél-

úton, akár csak: „fetfogásban, ízlésben". Majd 

mintegy kiegészít ő  magyarázatként hozzáte-

szi: de megért őek, nem kényszerítik rám néze-

teiket". Legtöbbször vtlágnézeti (4) és m űvelt-

ségi (4), továbbá képzettségbeli (3) különb-

ség fordul el ő , de van, aki a vallási felfogás-

ban való elférést említi. Található a válaszok 

között olyan, amely életszemléletben, életér-

zésben, életmódban, gondolkodásmódban, fel-

fogásban, tudásban, szókimondásban véli fel-

fedezni a szül ők és a gyerekek közti külön-

bözés legjellemz őbb vonásait. „Merőben más 

a világnézetem", „szókimondásban különbö-

zök, meg abban, hogy kevésbé vagyok fé-

lénk", „gondolom, •m űveltebb vagyok", „tu-

dásban". S a magyarázat: „szüleim földm űve-

sek", „nagyobb a tudásom, de kevesebb a 

tapasztalatom", „értelemben, világnézetem-

ben", „gondolkodásmódban, a dolgok értel-

mezésében", „a modern dolgok megítélésé-
ben, alkalmazásában", „optimista vagyok, ta-

nulok", „nekem nincsenek el ő ítéleteim".  Van  

aki csak a korban látja a különbséget: „körül-

belül harminc évvel kés őbb születtem", vagy 

akit saját tapasztalatlanságában véli felfedezni 

ezt: „sokat kell még tanulnom, hogy egyfor-

mák lehessünk". 
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Maradiság 

A sarkalatos pontok tehát a világnézet, a 
maradi-korszer ű  ellentétpár, az erkölcs és a 
vallás. Mivel a világnézeti sajátságok teljes 
szellemi érettség nélkül csak körvonalaiban 
fedezhetők fel, s lényegében minden válasz-
ban, vél еményben bentfoglaltatnak, ezúttal 
falán felesleges lenne ismétlésekbe bocsátkoz-
ni. Nézzük inkább, mi az, ami a topolyai gim-
nazisták szerint 1969-ben elavult, maradi. A 
válaszok tarkák és határozatlanok: „arra 
mondják, hogy elavult, ami nem divatos", 
„nem tudni, mi a modern, mi az elavult", „ami 
az elő ző  társadalmakat jellemezte", „a rokka, 
a banyakemence, a sírig tartó szerelem", 
„ami nem alkalmazkodott a mához", vagy: 
„nem él a mában", „ami a múltat sírja vissza", 
„kispolgári felfogások, formaságok, szokások", 
„az erkölcs", „a politika, mert ókorból nap-
jainkig semmit sem változott". Akad aki azt 
vallja: „nincs semmi, ami elavult lenne". Vagy: 
„nem akarok frázisokat írni". Nyilván külön 
magyarázatot kívánna az alábbi vélemény: 
„Minden remekm ű , mert nem tudnak hozzá 
méltót alkotni" (?). 

Véleményed a n ő rő l 

Az el ő ítéletek, a felfogásbeli különbségek 

egyik legbiztosabb fokmér ő je, kivált ha falusi, 

kisváros;i környezetr ő l van szó, a férfi és a 
nő  közti szellemi különbség kérdése. Huszon-

egyen úgy gondolják, hogy nincs szellemi  

különbség férfi és n ő  között. Néhányan ma-
gyarázatot is f űznek véleményükhöz: „sok 
esetben nincs", „érzelmi különbség van", 
„szellemi képességek terén nincs, pszichikai 
életben van", „nem szabad hogy legyen", 
„nincs, csak az a baj, hogy erre a n ők még 
nem jöttek rá", „biológiailag nincs", „nem 
hiszem". Egyikük nem válaszolt a kérdésre, 
tizenhárman pedig úgy vélik, hogy van kü-
lönbség. Érdekes megfigyelni, hogy hét fiú 
mellett hat lány is így gondolkodik. Mi e: 
nő i kishitűség? Ha igen, hol vannak a gyö-
kerei? Ezt kideríteni úgysem lehetséges, 
kénytelenek vagyunk megelégedni néhány 
kommentárral: „mert a n ők el őbb cseleked-
nek, aztán gondolkodnak", „ítél őképességben 
van különbség a férfi javára, azt hiszem, ez 
fiziológiai (?) indokokkal magyarázható", 
vagy: „van, de nem a szó régi értelmében". 

Hiszel Istenben? 

A generációk közti különbség gyakran ép-
pen a vallás iránti viszonyban demonstráló-
dik, a fiatalok közül általában kevesebben 
hisznek Istenben. Mi a helyzet Topolyán? Ti-
zennyolcan nem, tizenegyen hisznek, négyen 
határozatlanok, ketten nem nyilatkoztak. Ha-
sonló felmérések hiányában nem tudnám el-
dönteni, hogy a 18:11-es arány az átlag alatt 
vagy felett van-e. Mégis úgy hiszem, hogy a 
11 „hívő " ami a határozatlanok kategóriáját 
számítva majd a felét teszi ki, kürölményeink-
hez képest kissé sok. Mindennél többet mond, 
ha szembeállítunk néhány ellentétes töltés ű  
választ. 

Akik nem hisznek: „nem hiszek, mert a 
materialista világnézet racionálisabb"; „mert 
nem tanítottak úgy, hagy higgyek"; „csak 
azt hiszem, amit Iátok"; „nem sikerült bebi-
zonyítani, hogy van"; „Darwin elfogadhatóbb, 
materialista vagyok, marx'isfa-leninista elveket 
vallok"; ,nem- erre mutat a Föld evoluciója 
is"; „mert még nem láttam és senki sem látta, 
olyan lény pedig nem tehet csodákat, aki 
láthatatlan, mert a láthatatlanság fiziológiai-
lag lehetetlen, a vallás és vele az isten is 
tömegeknek szánt ópium — hiszek a józan 
emberi észben"; „nem találok világképemen 
olyan rést, amin elindulva a túlvilágra juthat-
nék, ha ráakadok egy résre, azt mindig fol-
tozni tudom: tudománnyal, ha teljesen szét-
szakad, építek újat, de Istent akkor sem 
helyezhetem a fundamentumba". 

Akik hisznek: „mindegy mit fogadok el, a 
világmindenség létezésér ő l, egyiket sem tud-
juk bizonyítani", „nem sikerült bebizonyítani, 
hogy nincs"; „meggyőződésbő l és az el ő íté-

letek miatt, hiszek"; „hiszek a túlvilági élet-
ben, nem sz ű nhet meg az ember"; ,;igen, ez 
egyéni véleményem és meggyőződésem". 

Az ingadozók vagy akik nem elég határo-
zottak véleményükben, kivált mert érzik a 
hit, a valamiben hívés szükségét, de nem 
tudják megtalálni azt, ami számukra a leg-
teljesebb mértékben biztosítaná 'is ezt: „min-
den tanításnak megvan a maga jó és rossz 
odala"; „hiszek, ez nem jelenti azt, hogy 
nem tartom helyesnek az iskolában tanulta-
kat, de szer ntem kell hogy létezzen valami 
vagy valaki a világmindenséget meghatároz-
za"; „hiszek, de nem úgy, mint a hetvenéves 
nénikék, az Istenben hívés nálam családi 
öröksбg és az imádkozás, a templomba járás 
erő t ad, hogy higgyek magamban és magam 
erejében. A templom misztikus hangulata 
olyan hatást tesz rám, hogy kijövetelem után 
elég erősnek érzem magam a rám bízott fel-
adatok elvégzéséhez"; „nem hiszek Istenben, 
templomba menni azonban szeretek, de csak 
olyankor, amikor nincs istentisztelet, kellemes, 
nyugodt hangulat uralkodik el rajtam ilyen-
kor, azonban semmilyen magyarázatot nem 
tartok megfelel őnek Isten létezésével kapcso-
latban, de mivel mindenki hisz valamiben, én 
a jövőben hiszek és magamban"; „nem dog-
matikus értelemben, de hiszek valamiben, amit 
megnevezni nem tudok, ami közel áll Hegel 
abszolút eszméjéhez', de mégsem az és mégis 

azt mondhatom: hiszek Istenben: a jóban, a 
tökéletesben, az er ősben". 
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Vagy csak — ami az utóbbi néhány vé-
leménybő l is kitetszik —arról van szó, amit 
Faragó Jenő  Fiatalok vallomásai világnézetrő l, 

erkölcsről (Kossuth Könyvkiadó, Budapest 
1969.) cím ű  érdekes és alapos könyvének 
adatai sugalmaznak? Hogy a felsóbb osztá-
lyok felé haladva gyarapodik az Istenben hí-
vők vagy legalábbis az ingadozók száma, 
ami nyilván azzal magyarázható, hogy id ősebb 
korban már inkább szükségét érzik a hit ke-
resésének, s ez nem is els ősorban vallásos ér-
telemben, hanem a valamiben hívés értelmé-
ben jelentkezik. „Valószín űnek látszik, a fel-
tételezés hogy... a fiataloknak egy része 
két-három évvel ezel őtt még egyértelm űen 

ateistának vallotta volna magát. ? m eljött az 
önállósulás, az önálló ítéleta•Ikotás ideje, s a 
fiatal érezte, mennyi a megválaszolatlan kér-
dés, milyen bonyolult lett az, ami tegnap még 
egyszer űnek látszott. Az útke.resésben, a nagy 
kérdésekre vonatkozó válaszkeresésben szük-
ségszer ű  az ingadozás". (i. m. 46, oldal). 

A vallás mellett az erkölcsi normák értel-
mezése, újabbak felállítása, szentesítése vagy 
tagadása fordítja legföbbször egymással szem-
be a nemzedékeket, a szül őket és a gyer-
mekeket. A konkrét kérdés: „ki erkölcsös és 
ki erkölcstelen?" s ehhez zárójeles kérdés és 
magyarázatként csupán ennyi: „példa". A 
válaszok sajnos zömmel példa nélküliek és 
így csak általános érvény ű  és igény ű  bölcsel-
kedések, amelyek mögött nem érz ődik a meg-
határozott élmény, a tapasztalat hitele. Szinte 
mindannyian megemlítik, hogy „teljesen er-
kölcstelen" és „teljesen erkölcsös" embert 
nem ismernek. Az utóbbiak leggyakoribb is-
mérve — kilencük szerint hogy „az er-
kölcsi normák szerint élnek". Vagyis: „er-
kölcsös az az ember, aki a fennálló társa-
dalmi rendszer erkölcsi normáinak megfe-
lelően cselekszik, természetesen, ha az a tár-
sadalmi rendszer jó, gondolok itt arra, hogy 
aszerint a társadalmi rendszer szerint is el. 
ítélendő  a gyilkosság, a lopás, a csalás, más 
emberek kizsákmányolása, amit a mi szocia-
lista erkölcsi normáink is elítélnek. Ha a tár-
sadalom nem ilyen akkor az az ember erköl-
csös, aki szembeszegül az embertelen erkölcsi 
normákkal és társadalmi rendszerrel". Hárman 
említik: „Tiszta, szerény, becsületes az er-
kölcsös". Sokkal kevesebben írnak arról, hogy 
ki erkölcstelen, egyszer űen így próbálják el-
intézni: „embere válogatja", „a társadalom 
határozza meg", „felfogás dolga". Külön fi-
gyelmet érdemel, mert önálló, gondolkodó 
embert sejtet és egyben véleményt is mond 
a szokásokról, melyek néha fedezett nélküliek, 
s mert szinte egyedülálló: „erkölcsös, aki a 
birkák után megy, erkölcstelen, aki a nyájból 
kiválik". 

rgazság, igazságtalaіság 

~ 

Ha az erkölcsrő l vallott nézeteik nem se-
gítenek bennünket hozzá, hogy jobban kö-
zelebbrő l megismerjük ezt a nemzedéket, pró-
bálkozzunk talán az igazságról és az igazság-
tal•anságró'I alkotott véleményükkel, hátha töb-
bet árul el róluk, hiszen tudvalevel ő leg az 
igazság az ifjúság nagy élménye és egyik 
örök jellemvonása. Mi az igazságtalanság? 
Legtöbbjük szerint „hamis vád", vagy: „ha 
nem a munka szerint dfjazzák a munkásokat". 
De  nem lennének igazi diákok, ha példáik 
javát nem a saját iskolai tapasztalatukból ven-
nék, megfigyeléseikre alapoznák: „ha nem 
kapom azt a jegyet, amit feleletem alapján 
megérdemelnék"; „ha különbséget tesznek 
köztük, a tanár kétféle viszonyulása ha kit ű nő  
vagy ha rossz diákról van szó"; ha beteg a 
fanár és a jó felel őnek is gyenge jegyet ad" 
(ezt négyen írják); s hogy „angolból érdem-
telenül intő t kaptam". 

Szintén az iskolai példatárból származó 
„eset", amely azonban túlmutat a fenti szok-
ványos diákos viзzonyuláson: „Az igazságtalan 
ság szerintem az, amikor valaki, aki jól, he-
lyesen cselekedett, mégis bírálatban részesül. 
Színházban voltunk Belgrádban és az el őadás 
elő tt szabadid ő t kaptunk. Ezt egyesek ivásra 
használták fel, és ennek eredményeként ré-
szegen ültek a néz ő téren. Egy fiatalember vi-
szontlátta azt, amit elfogyasztott, mások el-
aludtak a székekben. A dolognak botrány 
lett a vége. Az iskolában eljárást indítottak 
az ügyben. Az eredménye az left, hogy két 
magyar osztályt és néhány tanárt meghazudtol-
tak és sovinizmussal vádoltak, mert az igazat 
mondták. Kiderült, hogy az illet ő  fiatalembe-
rek józanok voltak, holott a mellettem ül ő  
alig tudott a széken üini, a hátam mögött ül ő  
pedig hányf a sok italtól, és még mi hazud-
tunk". 

De igazságtalanság „ha a részeges ember 
fiát lenézik", ha „a b űnös lesz a győztes", 
„hogy nővéremet jobban szeretik szüleim 
mint engem". Jelentkezik a szociális momen-
tum is: amikor két évre nem kapom a csa-
Iádí pótlékot, noha járna", vagy a családi 
kapcsolatok egy epizódja: „igazságtalanság, 
ha valakivel úgy járnak el, ahogy nem ér-
demli meg. Például édesapám, amikor meg-
nősült szülei kérésére mint könyvel ő  dol-
gozott, kiik azt állították hogy nem bírnak 
dolgozni, otthagyta munkahelyét. Tizenkét 
évig voltak közösben. Közben megbetegedett 
és saját édesanyja azt mondta, fiam, az én 
pénzemre nem fekszel be a kórházba. Két 
évig betegeskedett és közben a napi munkát 
is elvégezte. Végül is a kórházban meghalt. 
Tizenkét év után tíz kilogramm liszttel és öt 
liter zsírral különtettek bennünket édesanyám-
mal és az öcsémmel. Még azt sem akarták 
megadni, ami adásvételi szerz ődés alapján 

a miénk volt. Ez abszolút igazságtalanság. 
„Az igazságtalanság egyhelyütt múltbeli pél- 
dák fényében jelenik meg: „Igazságtalanság 
beavatkozni egyének életébe, szokásokat erő- 
szakolni rájuk, gondolataikat eltiporni", s a 
példa: hordani Bruno, Galilei. 

Sznobizmus 

Az erkölcsösség és az igazságtalanság il-
letve igazság megítélése már óhatatlanul is 

kapcsolatot teremt az ankétalany és a kül- 
világ, az őt körülvevő  emberek között. 
Ugyanennek a konsteliációnak egyik meg-
nyilatkozási területe a sznobizmus kérdése. 

Faluról, kisvárosról lévén szó ez külön érdekes-
séggel bíró vizsgálódási terület, hiszen köz-
ismert, hogy a sznobizmus sajátos „helyi" for-

niában jelentkezik a nagyvárosban és a vi-
déken, de itt is ott is jelen van. Tehát: mi a 
sznobizmus, ki a sznob? A példák itt is igen 

ritkák. Fő leg általános megfogalmazását kí-

sérlik meg adni ennek a sajátos emberi ma-
gatartásnak, betegségnek: „ostobaság", „bu-
taság", „beképzeltség", „üresfej űség", „maj-
molás", „tettetés", „másokat utánozni", „nyeg-

leség", „a formaságra sokat adó", „adni az 
előkelő t, holott.. .". Nyilván nem alaptalan az 
a vélemény sem, mely szerint „minden ember 
egy kicsit sznob". A konkrét esetek lel őhelyek 
számukra, természetszer ű leg ezúttal is els ő -
sorban az iskola: „Sznob, aki hódol a di-
vatnak, úgy tesz, mintha sokat tudna, közben 

semmihez sem ért. Egy tanárom félig sznob, 
nem hódol a divatnak, de a tudást csak mí-
meli (?)". Vagy: „sznob aki teszi a m űveltet, 

színházba jár, csakhogy ott legyen. Egyik ta-
nárom ilyen." 

Néhány kérdéssel végzett mélyfúrás többé 

kevésbé megmutatta, hogyan látják a topo-
lyai maturánsok a körüllöttük él ő  embereket, 

hogyan tudnak ítélni az emberi kapcsolatok 
egy-egy sarkalatos pontjáról. A kép teljes-

sége érdekében nézzük meg talán azt is, 
milyennek és hogyan ismerik önmagukat, mi-
lyen véleménnyel vannak önmagukról. A 

válaszok, úgy tetszik, igen őszinték, és ezért 

egymás után jegyezve önmagukba is beszé-
desen vallanak, minden csoportosítást, kom-

mentárt feleslegessé tesznek: 
„Alapos munkát végzek, nincsenek nagy 

igényeim, megértő  vagyok". „Nagy pesszi-

mista vagyok." „Nem vagyok megelégedve 
magammal, szeretem a közép aranyutat". „Ha-
tározottabbnak, szilárdabbnak kellenne len-
nem, szeretem lopni az időt". „Cinikus va-

gyok." „Sokat gondolkodtam, nem sok di-
csérni valót találtam rajtam, lusta és túlérzé-

keny vagyok, őszinte és megértő , szeretek 

segítni az embereken, ha módomban  6 11." 

„Önző , elhatározásaimat szeretem megvaló-

sítani, ragaszkodom szüleimhez." „Hamar fel-
indulok, lehangolódom a sikertelenségek lát-
tán." Nem szeretek kit ű nni, nem szeretek 

sokat beszélni." „Igyekszem mindenkivel jó-
ban lenni." „Közepesen tehetséges, de lusta 
vagyok, lelkem az van, megértő  és türelmes 

tudok lenni." Kissé zárkózottnak ismerem 

magam." „Ingadozó jellem, de optimista va-
gyok." „Nyílt vagyok, mindenkinek megmon-
dom a véleményem, ha ez rossz is. Nem va-

gyok heves vér ű , nem sértődök meg." „Igyek-
szem becsletes lenni, s azt hiszem, sikerül 
is." „Őszinte, kicsit szigorú vagyok, mindent 
megteszek, hogy elérjem életem célját, dol-
gozzam." „Nem vagyok elég lelkiismeretes, 
utálom a kispolgárságot, az elvtelen alkalmaz-
kodást, a nagykép űséget, szeretném, ha az 

emberek őszinték lennének." „Magányosnak 
zárkózottnak ismerem magam, aki fél a si-
kertelenségekt ő l." „Nyugodt vagyok és se-
gítőkész." 



a groteszk 
ő rkény István 
egyperceseiben 

‚ 

(Ő rkény István: 
ЕCCSype гces novellák, 

Ј gvet®, Bud г pest) 

24 

.. 

Ürkény István Egyperceseit ol-
vasva gyakran gondolunk sziszü-
phoszra, . egy megfeszül ő  test 
roppant erđfeszítését látjuk, amint 
megmozdítja az óriás k đvet, löki, 
görgeti, a százszor újrakezdett me-
redeken ..." De , míg Szfszüphosz, 
az abszurd h đs tisztában van hely-
zetével, „erre gondol a hegyr ől le-
szálltában ", addig Örkény novellá-
inak hősei gyakran vakon tapoga-
tózva görgetik köveiket , szállnak 
alá, hozzák fel újra, s az olvasóban 
tudatosul abszurditásuk , helyze-
tük megdöbbentő  értelmetlensége. 
Ez történik Örkény tгagfkomédf-
áјбban, a Тбtékban is . A néző  kez-
dettől fogva tudja, mennyire értel-
metlen mindaz , ami a színpadon 
történik , tudja a tragédiát , mely el-
kerülhetetlen , már megtörtént, mi-
közben Tóték gyanútlanul mozdít-
ják, görgetik köveiket ; ez teszi őket 
és helyzetüket groteszkké . Valami 
hasonlóval találkozunk itt is. 
A groteszk lényege az abszurdum 

felismerése egy adott szituációban. 
Ebből a felismerésből épül fel Ür-
kény történeteinek világa, s mi 
egyazon pillanatban azonosulunk 
ezzel a világgal , köveket görgető  
hőseivel, és maradunk kívül, szem-
léljük megdöbbenve mozdulataikat. 
Játékról van szó, de ez a játék fé-
lelmetes, sodrásába mi is belekerü-
lünk, hiszen rólunk szól, az emberi 
értelmetlenségrő l , az élet képtelen-
ségéről. „A groteszk ... fölbontja 
a világ rendjét , s egy új egyen-
súlyi állapotot , új arányokat, új 
törvényeket léptet életbe ..." (Ür-
kény). 

Örkény István novelláinak gro-
teszk világa egyrészt megdöbbenést, 
másrészt meghökkenést vált ki be-
löltink. A megdöbbenést az élet ab-
szurdumainak felismerése okozza, 
az élet tragikus képtelenségeire va-
ló koncentrálás . Már-már cinikus 
szenvtelenséggel ragaszkodik az író 
a tényekhez , kegyetlen tárgyila-
gosság jellemzi ábrázolás köz-
lésmódját . A novellában realizá-
lódó abszurd szituáció tragikumát 
az írói közlés és közeledésmód te-
szi groteszkké. 

— „ICh werde ihn erschiessen —
mondta. 

— Magát a Feldwebel úr most 
agyön fogja lőni — fordította a sza-
kaszvezető . 

Ereztem , hogy elönt a verejték, 
és kavarogni kezd a gyomrom. A 
német rácsavarta a kenősajtos tu-
busra a kupakot , elővette puská-
ját. Talán , ha beszélek németül, 
meg tudom neki magyarázni, hogy 
nem viselek sárga karszalagot, te-
hát nem is lehetek zsidó, és akkor 
minden másképpen történik." (Ta-
nuljunk idegen nyelveket!) 

Azonnal felfigyelünk a cím és 
tartalom közti éles ellentétre. A cím 
legtöbbször valami rendkívül ko-
moly dologra utal (Az élet étel-
me, Ballada a költészet hatalmá-
ról, Önvizsgálat stb.), majd bebi-
zonyosodik a cím értelmetlensége, 
Igy változik át minden emberi lé-
nyeg groteszk abszurdummá. Hihe-
tetlenül logikus ez a világ, de lo-
gikája idegen attól, amit a felszí-
nen mozogva mindeddig természe-
tesnek tartottunk . Játéknak véljük, 
de ez a játék végtelenül mélyértel-
mű, lényegén elgondolkodunk. Egy 
görbetükör elé állított „homo sa-
piens" mozgását kísérjük figye-
lemmel. Örkény nem szakad el a 
valóságtól , még akkor sem, ami-
kor a legvakmerőbben játszik. Eb-
ben a világban semmi sem törté-
nik véletlenül , öncélúan. 

Emberek morognak a színen, be-
szélgetnek , de nem értik egymást. 
(Sokszor a legbonyolultabb dolgok-
ban stb. ). Roppant komoly dolgokat 
tesznek, s bebizonyosul tetteik ko-
molytalansága . Máskor éppen for-
dítva történik , a legjelentéktele-
nebb mozdulatok mögött döbbene-
tes tragikum rejtőzik. 

Gondolkodásra késztet az író, 
hogy aztán nevessen rajtunk fanyar 
nevetésével . A színre kerülünk az-
zal, hogy értelmezni próbáljuk ezt 
a világot , a groteszk víziók része-
seivé leszünk . Köveket görgetünk 
mi is. Tudatosul bennünk, hogy a 
mf világunk ez. 

„Sokszor csak úgy magam elé nézek 
Sokszor csak úgy magad elé nézel 
Sokszor csak úgy maga elé néz". 

Sokszor csak úgy magunk elé né-
zünk ... (Bevégzetlen igeragozás). 
Ürkény tagadja a novella hagyo-

mányos formáját . Tudatosan tđrek-
szik a lényegre , vázlatokat készít, 
„matematikai egyenleteket " alkot. 
A szavakat gondolatban tovább 
bontjuk . Nem egy-egy đtleten ala-
pul az Ürkény-novella, hanem egy-
egy felismerésen . Az író felismeri 
a szituációban rejl ő  groteszkséget, 
abszurdumot , ebből a felismerés-
ből alakul ki a történet . Azok az 
írások, melyek nem ebb ől a felis-
merésből születtek , hanem az író 
ötletébđl , játékos kedvéb đl, nem 
jutnak el a groteszkig , anekdotává 
kanosodnak Ez azonban egészen 
ritkán történik meg, ami Ürkény 
kegyetlen tisztánlátását bizonyítja, 
s igazolja a vallomást : „Nekem a 
groteszk nem homályt jelent, ha-
nem fényt. Egy sugarat abba a sö-
tétségbe , ahova másként nem tud-
nék behatolni." 

DANYI Magdolna 

A környezet — fal. Az ember eb-
ben a realitásban ugyanaz. Kőke 
mént'. tltКöző . A gondolkodás —  
utКбzбК  közđtti mozgás. Faltól fa-
lig terjedés . Ertelmetlen utazgatás 
a tömör kilátástalanságban . Mindig 
azzal az egyetlen újra fsmétl đdő  
bizonyossággal , hogy a végállomás 
ezúttal sem lehet más, mint az 
egyedüli lehetőségként nyilvántar-
tott újrakezdés . Körben forgás 
egészen a megmerevedésig. Ahol 
már nincs szükség megoldás-kere-
sésre, ahol már nyilvánvaló — a 
környezet és az ember sohasem 
azonosulhat teljesen , mert egyik is, 
másik is túl konok a maga szilárd-
ságában. Ez a közeg rögzíti Csoóri-
ban is a mozgást folyamatosan élt 
állapottá , önmaga „belső  körülmé-
nyeit" pedig egyedüli lényeggé eb-
ben az új vizsgálódásban. A kör-
nyezet már csak rövid távolságon 
érdekelt téma, csupán addig a pon-
tig, ahol még nem mint önálló kül-
világ létezik, hanem csak mint be-
folyásolója , közrejátszó tényezője 
saját megformálódásának. 

— Meg kell tanulnunk gazdál-
kodni önmagunkkal — és ez tel-
jes önismeretet követel. Befelé for-
dulást. Csoóri csalódottan hagyja 
ott a külvilágot . Önmagát tanul-
mányozza .....egy zárt alaphely-
zet korlátain belül...", vagyis ott, 
ahol mindenki „ . a nagy kitö гб-
sek lehetőségeirđl képzelđdik". 
Biztonságosnak remélt ez az el-

merülés. Védekezésnek a külvilág-
gal szemben , támadásnak ellene. 

Karcolatok , esszék, életképek a 
tanúi , hogy Csoóri fegyvere ismét 
a cinikus meditáció . Bástyát is eb-
ből épít maga köré, ami már sem-
mi esetre sem jelenthet újabb meg-
oldási lehetđséget a környezet-em-
ber kapcsolatban , csupán kényszer-
helyzetet , egy fajta önkielégítést 
a kérdés megoldatlanságából szár-
mazó hiányérzetben . De Csoóri a 
saját belső  világában sem oldódik 
fel teljesen. Ismét ütКбzđkre fut, 
önmaga határain belül is. Kikerül-
hetetlenül tovább folytatódik, te-
hát az értelmetlen faltól-falig uta-
zás. A végállomás pedig újból egy 
megmerevítđ  felismerés : az ember 
és a környezet nem azonosulhat, 
de el sem válhat egymástól. Köl-
csönhatás van a kett đ  között.A 
környezet korlátokat szab — ha az 
ember megtagadja ezeket és önma-
gában szabadul fel, akkor ezért a 
felszabadultságért lesz ütköz ő  —,  

.® 
ha magába építi és a környezet k đ -
töttségéből oldódik fel, akkor pe-
dig e feloldódás miatt lesz az. > s 
ez esetben — önmaga ütКбzđje. 
Csoóri is azok közé tartozik, akik 

éppen ezen ok miatt nem érik el 
a szabadság első  feltételét , vagyis 
azt, hogy az ember néhány dolgá-
ban képes legyen egyedül, a kör-
nyezet korlátai nélkül dönteni. 
„Például kiszakadni egy zárt élet-
foгmábбl, mely ha gumi gyanánt 
tágítható is, akkor sem ad alkal-
mat akkora szabadságra , mint ha 
újjal cserélné fel. Aki egyetlen 
mozdulattal képes lerántani magá-
rбl a hófehér inget, a szépen va-
salt nadrágot , az a világrendet és 
a vasalt kultúrát , a jól szellđzб  ci-
vilizációt is fölényesen félredobhat-
ja. S új ruhájával , új magatartást 
új erkölcsöket vehet magára." 
(Apostoli saruk). 

Csoóri rokonszenvez ezzel, a má-
sikat jellemző  könnyedséggel, ezzel 
a szokások fölötti fölényességgel és 
általában azokkal, akik a 

zárt alaphelyzet korlátain be-
hiil..." nemcsak hogy képzelđd-
nek a „nagy kitörések lehetđsége-
iгбl", hanem valóban cselekszik is 
azokat. 

A gyűjtemény legtöbb írásában 
érdekes módon érintődnek a ben-
ttünket izgatб  súlyos és kevésbé sú-
lyos életproblémák . (Ünaгekép, ol-
dalszakállal ; Jegyzetek útközben; 
Kábítószer ; Tűzhalál kisbetűkkel) 
Ezek rendszerint a tárgyi környe-
zetbđl kiindulva kígyóznak el a 
gondolatvilágig . Az apró mozaikok-
ból ezen a ponton formálódik egy-
séges képpé Csoóri életszemlélete. 

FEKETE Elvira 

a cinikus 
meditációkról 

Csoóri Sándor: 

1 гdtól falig, 
IVkвΡ vetíí Könyvkiadó, 
ВS dest, 1969. 



megemlékezés a 
forradalmárról 
Vojislav Milin: Pap Pá1 
életútja, Forum, 
újvidék, 1969. 
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i-orger Antal levesében 

„Four seasons. Most nyílt meg, 
választékos étrenddel, környezet-
ben. 
Bohemian National Hall, cseh éte-
lek. 
Coppenhagen, dán konyha. 
A Frankfurtba induló repülőgépek, 
a Sidneybe induló repülőgépek. 
A Genfbđl érkező  repülőgépek, 
az AucklandbÓl érkező  repülőgé-
pek." 

Helyére került az utolsó cserép 
muskátli, véget ért a háromezer 
főbđl álló jelmezes társulat f đpró-
bája. Ma felmegy a függöny és 
megkezdđdik az elđadás! 

„tidvlövés, rezesbanda.. 
Michel Butor: Mobile 

A HAJ a Broadwayen fut, de az 
amerikai otthonokba is bevezethe-
tő . Tizenegy órakor, az esti hírek-
ben jelenti a bemondó, hogy az 
elektronagy számításai szerint most 
hány millió amerikai nézi az elб-
adást. A tolerancia 2 százalék. 

Ez ugyanaz a kompjuter, amely 
ugyanilyen toleranciával számítot-
ta ki két évvel ezelđ tt a görög ka-
tonai puccs eshetđségeit. 

„Nincs otthonom — úgy bizony. 
Nincs osztályom — átlagember. 
Nincs cipőm — szegény vagyok. 
Nincs kesztyűm — fázom is, 

Nincs kábítószerem — erre ráfáz-
tam, 
Nincs hitem — katolikus vagyok, 
Nincs kultúrám — ember vagyok 
(mint olyan) 
Nincs szex — mert ronda vagyok." 

A felsorolás (rock ritmusban) 
folytatódik, hiszen az egészben 
csak az ötlet, a forma megtalálása 
követel meg egy bizonyos lelemé-
nyességet. Maga az írástechnika. 
Lásd: „Szereti-e Brahmsot?" — jól 
hangzik mi? „Kopogtat a bánat" 
(Stгаtno zvuči, ništa ne znači) Jo-
van Sterija Popovié: Laža i para-
laža.  

.• 
Nincs anyám — lelenc 
Nincs barátom — szerencse. 

Az ilyen „szerencsés" alapötlet-
ből származó bestsellereket bárhol 
abba lehet hagyni, vagy számtalan 
folytatást lehet hozzájuk írni, Am-
cle 

Nincs apám, sem anyám, 
Sem istenem se hazám 
Halált hozó fű  terem, 
Gyönyörű  szép szívem. 

Mi a különbség a két vers kö-
zött (tanár úr)? 

„55  sebzett cipőm zsinórját 
pengettem egyre 
mint lanton méla húrt" 

„Manchester England England, 
Tú1 a nagy oceánon 
Es én Zseni vagyok, 
zseni!" 

A különbség tanár úr az, hogy a 
baloldali versike tizenhat éves 
szerzője akkor aludt az országúton, 
amikor ott könnyen éhen is le-
hetett halni. Kétségtelen, hogy Van-
nak korok amikor mind nehezebb 
és nehezebb újat alkotni. 5 ѕ  vala-
miképpen úgy tűnik, a társadalom 
részére már minden meg van írva. 
Kétségtelen, hogy ez kínos érzés. 
Minden meg van írva. Mindenkinek 
van kalapja és cipője. Mit lehet 
még csinálni? 1J ј  társadalmat? 
Avagy a régi dolgokat ügyesen 
elhelyezni? 
Előhúzni a korukat megel őző  zse-

nik műveit a kellő  pillanatban, és 
a kellő  hangulatban. A találékony-
ság művészete ez. Ekkor a társa-
dalom egy színehagyott állapotban 
elkezdi ismételni önmagát. A ta-
nár úr tudja, hogy a szentimen-
tális érdektelenség jó katalizátor 
és eltűri, hogy ilyen sorok zavar-
ják ebédjét: 

Tangó ritmusban 
,.Szodomia 
Vadság 
Péderség 
A maszturbálás is 
Lehet 
Szóra-koz-ta-to-óó." 
.Atya! 
Miért hangjik ez a szó olyan ba-
lul?" 

.,Az Atyának, 
5ѕ  Fiúnak és 
Szentlélek 
Istennek nevében, 
Amen." 

A „Hair" tulajdonképpen ifjúsá-
gi regény. Jobban mondva, egy re- 

.®. 
gény, melyet egyszer mindenki 
meg akart írni és kés őbb örült, 
hogy nem írta meg. „Egy csajról 
szól, aki szerelmes egy szögletes 
alakba, de belehabarodik egy má-
sikba, aki olyan mint Berger (a 
hippy főszereplő). 

Női főszereplő : sheila tizenkilenc 
éves, gyönyörű  karcsú, 

Egérszike ! ! ! 
Nagyon értelmes 

Részt vesz a tüntetésekben, a New 
York-i egyetemen tanul." 

Egyébként a Hair-ben mindenr ől 
szó van. Kezdve a fekete-fehér, fe-
hér-fekete szerelmi 	kombináció 
előnyeiről és hátrányairól (inkább 
előnyeiről), egészen az amerikai 
szabadságig. 	Zeneileg 	Mozart, 
Beethoven, az ó-hindu zene, bossa-
nova és egy részlet, amely a mo-
holi lakodalom egyik nótájára em-
lékeztet. Egyfajta mulatási han-
gulat. Itt az emberek nem tudják 
mi a mulatás, ez itt zsenialitás és 
szellemi transzcendencia, vagy mi 
az ördög. 

MONOLOG:  

„Szeretném, ha minden anya és 
apa beszédet mondana a gyereke-
ihez: Gyerekek, 

Legyetek szabadok, csináljatok 
amit csak akartok, föltételezve, 
hogy senki másnak nem ártatok 
vele." 

A szabadság értelmezése és el-
lentmondása ez. Ha valamihez iga-
zodni kell az nem szabadság, és a 
„másnak nem ártatok" lehet sok 
minden, pl. más feleségének háza, 
bármilyen jószága. 

Itt van az a pont, ahol a prag-
matista bevallja, hogy a demokrá-
cia nem egy társadalmi rendszer, 
hanem egy állapot az anarchia és 
a diktatúra között. 

HAZASZERETET 

„Este leengedni a zászlót ugyan-
az, mint a nemzetet féltve ágyba 
tenni éjszakára." 

En keresztül estem a zászlón. Ke-
resztül estem egy golyóütötte lyu-
kon. Sn elvesztem a zászló ráncai 
között. 

Ne eresszétek le! 
Bolondulok a piros, kék és fehér 

színekért, 
és a sárga rojtokért. 

Berger: Gyere nézd, amint elé-
getjük! 

Mi a véleménye erről tanár úr? 
Ez már nem az én hatásköröm. 
Akkor megkérdezünk egy pszicho-

lógust: 
Erik Erikson: Ebben az ország-

ban a hazaszeretet majdnem ke-
serűen és minden romantika nél-
kül nyilvánul meg. 

Itt a természet az egyedüli auto-
krata, „nem érvelek veled én mon-
dom amit akarok". 

Hova tartozik a zászlólengetés és 
zászlóégetés? 

Kinek árt? kinek használ? 

KASLIK Péter 

„Több mint negyed évszázad telt 
el azóta, hogy az olasz fasiszták 
sortüze kioltotta Pap Pál néphő s 
életét, s neve, majdhogynem fe-
ledésbe merült ..." írja könyve 
bevezetőjében a szerző, utalásként 
a könyv megírásának indítékaira. 
Nem tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy szavai mögött jogos és ért-
hető  figyelmeztetés és dorgáló 
szándék rejtőzik. Mert eddig, sem 
itt Vajdaságban, sem másutt, nem 
találkozunk olyan művel, amely 
átfogóan foglalkozott volna Pap 
Pál életével, munkásságával és éle-
sebb megvilágításban mutatta vol-
na be a néphőst mint embert, 
kommunistát, forradalmárt. Ez 
részben érthető  is, hisz kisszámú-
ak a róla szóló adatok, sz űkös le-
véltári anyagra és a ma is él ő  har-
costársak visszaemlékezéseire tá-
maszkodnak. Éppen ezért követel 
meg egy ilyen mű  megírása foko-
zott gondosságot, türelmet és nem 
utolsósorban helyzetismeretet is a 
szerző től. Ez Milinnél nem is hi-
ányzik. Ami szemébe ötlik az ol-
vasónak, az (nem a szerző  hibá-
jából) sok helyen a hiteles adatok 
hiánya. Nagyon is érezhető  egyes 
helyeken az űr, az események le-
írása homályos, s a leírás sokszor 
nem tényeken, hanem feltételezé-
seken alapszik. Milin bizonyára tu-
datában volt az összegyűjtött és 
feldolgozásra váró adatok sz űkössé-
gének és megpróbált kiutat találni 
ebből a nehézségből, azonban meg-
oldása nem a legszerencsésebb. 
Mert (különösen könyve elején) 
szinte zavaró s az az aprólékosság, 
amellyel Pap Pál gyermekkorának. 
gimnazista és egyetemista éveinek 
egyes mozzanatait taglalja. Ezeket 
a részeket olvasva nem annyira a 
szöveg hívja fel magára a figyel-
met, amennyire az okmányokból 
átvett és az úgyszólván feleslege-
sen idézett adatok suta interpretá-
lása. Más szóval, sehogy sem vált 
be a szerzőnek az a próbálkozása, 
hogy ha bővebb és fontosabb adat 
nincs, akkor legalább azt ismer-
tesse részletesen, még ha kevésbé 
fontos is, ami megvan. Az is lehet 
azonban, hogy ezzel a módszerrel 
Milin a téma munkálására fordí-
tott fokozott figyelmét akarja tud-
tára adni az olvasónak. 

A könyv ezek szerint, annak el-
lenére, hogy egy egész életút (ez a 
tartalomból derül ki, az eredeti 
cím: Pavle Pap-Šilja és csak ma-
gyar címe Pap Pál életútja) ábгбzo-
lást tűzi ki célul, mégis az a be-
nyomásunk, hogy tulajdonképpen 
egy életút hiányos mozaikjáról van 
szó. Ismételten hangsúlyozni kell, 
hogy ez főképp objektív okoknak 
tudható be; maga Milin is meg-
említi bevezetőjében: .. szemé-
lyéről csupán néhány szűkszavú 
feljegyzés szól, amelyek jószándék-
kal íródtak, de kell ő  ismeret, el-
mélyülés nélkül, és elég sok téves 
adatot tartalmaznak". 
Egyébként a szerző  lehetősége-

ihez mérten igyekszik korrigálni a 
Pap Pálról eddig a köztudatban 
élő  vagy a közzétett téves adatokat, 
és ez az igyekezete kétségkívül 
dicséretreméltó. A feldolgozott 
anyag kiszélesítését eredményezi 
Milinnek az a törekvése is, hogy 
Pap Pál munkássága kapcsán hi-
vebben szól a háború előtti belgrá-
di egyetem (különösen az orvosi 
kar — a néphős ott tanult) diákja-
inak forradalmi ténykedéseir ől, a 
Sк'OJ és a JKP korabeli aktivitá-
sáról az orvosi karon. Mindez nem 
bontja meg a m(í életrajz jellegét. 
De rig Milin elég részletesen mu-
tatja be Pap Pált a forradalmárt 
és a kommunistát, addig a „civilt", 
az egyszerű  hétköznapi embert 
nem ismerteti. A néphős ilyen 
szempontból nincs megvilágítva, 
és jellemére csak néhány általános 
és elvétett jelző  utal. 

Ha tudatában vagyunk Papp Pál 
forradalmi munkássága és személye 
jelentőségének, aktivitása fontossá-
gának a háború el őtti pártmozga-
lomban, ismételten felvetődik a 
kérdés: miért kellett halála után 
huszonöt évig várni arra, hogy 
egy életrajzi mű  napvilágot lásson? 

HABRAM Károly 
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a tetszhalottak 
megszóialnak 

Edgar Lee [Viasters: 

A Spoon River -i holtak, 

Európa кönyvk[adó, 

iđudapest, 1970. 

i~ 

petö і i és kossuth 
— ma  

Frappáns ötleten alapul Masters 
kötete: versei — sírfeliratok; ke-
rek kis történetek, amelyeket —
egymást kiegészítve — a spoon 
River-i temetđ  kísértetlakói mon-
danak el életükről és halálukról 
Masters naturalista lírájának egy-
szerű  nyelvén, amelyen bizarrságuk 
ellenére is hitelesnek tűnik val-
lomásuk. Es Spoon River is kí-
sértetváros, de megvannak a maga 
iparosai, orvosai, ügyvédei, bírái, 
lelkészei és csavargói, akik a halál 
biztos fedezéke mögül már gátlás-
talanul (és kockázat nélkül) tárhat-
ják fel egy — szimbolikus — ame-
rikai kisváros lakóinak „rejtett 
ocsmányságait és rejtett hđsfessé-
gét" (Szerb Antal). Inkább egy faulk-
neri regényvázlatra, mint egy 
klasszikus értelemben vett verses-
kötetre emlékeztet ez a könyv (ta-
lán ezzel is magyarázható, hogy 
Masters szabadverseinek a lírában 
nem akadtak követői, prózaírókra 
viszont — Sinclair Lewis, stein-
beck — már felfedezhet ő, a hatá-
suk), de éppen az az értéke és ér-
dekessége, hogy mégsem , regény-
vázlat", hanem általános érvény ű  
mondanivalójukat tömören és s ű-
rítve kifejező  versek gyöngysora. 
(Nem ok nélkül hozta meg ezeknek 
a verseknek már az els ő  — 1915-i 
— kiadása költőjük számára a vi-
lághírt!) 

Nincs alkalmasabb állapot és 
hely egy élet összegezésére, mint 
halottnak lenni egy sírboltban vagy 
egy sírgödörben (kinek-kinek a le-
hetđsége szerint), olyan halottnak, 
aki passzív szereplđje már ugyan 
a „tovább forgó világnak", de azért 
kikukucskálhat sírjából, hogy to-
vább kísérje szeretetteinek vagy 
éppen gyilkosának sorsát. Ilyen 
halottak a Masterséi. Ideális hely-
zet, hogy a költő  társadalmi igaz-
ságokat és társadalombírálatot ad-
jon a szájukba, sokszor egyes szám 
első  személyben, mint pl. a járás-
bíró monológjában is: 

„Míg éltem, én voltam a járásbíró, 
[szakember a rovásban, 

nekem a jogászok fifikája volt a 
(perdöntő  

és nem a jog. 
Szél, esti, ne rontsátok a sírkövem. 
Rosszabb a koholt vád alapján 

(elítéltek 
haragjánál, a szegények átkainál 
ez a fekvés, némán és 

(megvilágosodva, 
hogy még Hod Putt, a gyilkos is, 
altit én juttattam kötélre 
ártatlan hozzám képest." 

A versek egy detektívregény iz-
galmát ígérve kapcsolódnak egy-
másba, sokszor csak néhány lap-
pal előrébb, egy másik versből de-
rül fény egy-egy utalásra, sđt, sű-
rűn fordul elđ, hogy az egyik mo-
nológ szinte korrigálja a másikat 
vagy vitába száll vele, s lévén ha-
lottakról szó bármilyen közhely-
szerűen hangzik is: — a vita el-
döntését az olvasóra bízza (pl. a 
Knowlt Hoheimer — Lydia Puckett 
versek). 

Mégis van valami, ami nem azo-
nos a detektívregényszerűséggel: 
már az előszó-versbđl (A domb) lát-
hatjuk, hogy itt csupán holtak  

.. 

fognak megszólalni, nem kell te-
hát szurkolnunk, hogy a bűnös el-
nyerje méltó büntetését. Ha a vét-
kes kisiklik is az igazságszolgáltatás 
elől, megnyugtató, hogy amikor 
mindezt elmondja ( vagy mások 
elmondják róla) — már halott. A 
gyilkos Jack McGuire egyszer ű , 
érthető , világos stílusban adja el ő , 
hogyan úszta meg méltó bünte-
tését, de itt nem az a lényeg, hogy 
megúszta, hanem az, hogy hogyan 
úszta meg: 

„Felakasztottak volna, de mi 
(történt: 

ügyvédem, Kinsey Kelne, 
(belesegített, hogy elkapják 

az öreg Thomas Rhodest, mert 
[kinyírta a bankot, 

a bíró viszont a Rhodes barátja 
(volt, 

el akarta kenni az ügyet, 
Kinsey felkínálta, hogy futni 

(hagyja Rhodest 
ha én tizennégy év sittel megúszom. 
Megalkudtak. Lelültem az idimet, 
megtanultam olvasni-írni." 

A halottak nem ismerik az ál-
szenteskedést, mezt nincs is rá 
szükségük. A halottak — már meg-
haltak. Ezért kíméletlen bírálók és 
önbírálók — leginkább pesszimis-
ták. (Miben is reménykedhet még 
egy halott? Az élđnek legalább 
megvan az a lehetősége a halottal 
szemben, hogy meghalhat, ha nem 
tetszik neki az élet, a halott azon-
ban már nem támadhat fel, ha ne-
talán megúnna halott lenni.) És jog-
gal bírálnak, hiszen mindegyikük 
látja már, hogy mit kellett volna 
másképp csinálni életében („Nagy 
lettem volna, mint George Eliot,) 
ha nem szól közbe a balsors"), 
mit kellene a még élőknek más-
képp csinálni. 

A Spoon River halottai sem tá-
madhatnak már fel, csak b£rálni 
tudnak, palackba zárt üzenetet 
hagyhatnak maguk után, s nem te-
hetnek többé semmit, különben 
nem kiáltanának kétségbeesetten az 
élőkhöz: 
„ .. miért hagyjátok, hogy a 

(kalaposnđ  lánya, Dora 
és Benjamin Pantier haszontalan 

[fia 
éccaka parázna párnaként 

(használják síromat?". 

Az élđknek kellene tehát okulni 
a tanulságon, de hogy a halotta-
kat megszólaltató költ ő  mennyire 
bízik ebben, mutatja Cassius 
Hueffer kifakadása is: 

„Míg éltem, nem bírtam a 
(kígyónyelveket 

s most a halál kiad egy feliratnak, 
amit egy hülye írt!" 

FüLUP Gábor 

Fekete Sándornak a Kortárs 
marciusi számában megjelent Pe-
tőfi és Kossuth — ma cimű  tanul-
manya isaolapéldája annak az írás-
formának, mely az időszerűség 
isenyevel közeledik elavultnak, 
vegiegesen kiértékeltnek vélt ha-
gyoxnanyokhoz. Fekete Sándor úgy 
beszél Petőfiről és Kossuthról, hogy 
a kit történelmi személyiség el ő-
ítéleteken, sémákon, dogmákon stb. 
átlépő  megközelítése által társadal-
ma jelenéhez is szól. Sőt, mintha az 
utóbbi lenne elsődleges célja, amit 
a következ ő  idezet meg is fogal-
maz: „AZ irodalom és a történ-
nem kutatójának, e tekintetben az 
a célja, hogy erejéhez mérten hoz-
zájáruljon a múlt tisztázásához, 
félredobálja az előítéletek és elfo-
gultságok, sanda hamisítások vagy 
lószándekú egyszerűsítések kacat-
latt. 'i'isztaba Kell tenni a tegnapo-
sat, fogy világosabb képet alkot-
hassunk magunknak a holnapról. 
Tájékozódási pontokra van szük-
segünk, nenogy olyan utakra keve-
redjünk, amelyek nem a célhoz ka-
і yarognak." 

„A törvény erejével alátámasztott 
tisztelet előbb-utóbb még akkor is 
lanyhul, ha a törvényhozók tettei 
teljesen fedik a törvények szavait. 

a túl lelkes kultuszok természe-
tes visszahatása a fanyar kiábrán-
dulás”. Fekete Sándor azonban nem-
csak a jelenséget figyeli meg, ha-
nem előidézőjét is meghatározza: 
„Ha ma, kivált új értelmiségek sze-
mélyében, Kossuth és Petőfi von-
zóereje csökkent, s őt mindkettőjü-
ket egyre több bizalmatlan gyanak-
vás lebegi körtil, e jelenség érde-
mi okát mindenekel ő tt a társada-
lom változásaiban kell keresnünk: 
az életformák teljes átalakulása 
ingatta meg a szoborrá merevített 
nagyságok talapzatát." Fekete írá-
sának igazi jelentősége abban rej-
lik, hogy a divatos írások tömegé-
vel ellentétben nem reked meg ci-
nikos pozitivizmusban. Néhány sor-
ral alább már ezt olvashatjuk: 

előbb-utóbb nálunk is unottá 
majd utálatossá válik a ma még 
meglehetősen divatos kiábrándult-
ság. A tettől megcsömörlött bölcsek 
„huszadik századiságuk" ormairól 
tovább prédikálják majd leckéiket 
a forradalmárok „szerepjátszásá-
ról", nemzeteszmény „elavulásáról", 
a politika és a „magasrend ű  kul-
túra" ösz-sze-e-gyez-tet-he-tet-len- 
-sé-gé-rđl, de hiába. Az önálltatók, 
akik azt hitték, a föld sem forog 
tovább, ha đk egyszer heverészni 
akarnak, elképedve fogják tapasz-
talni, hogy kedvűkért nem állt meg 
a história. A jövőre szívesen le-
gyintenek azok, akik már kényel-
mesen berendezkedtek a jelenben. 
De vannak, és lesznek olyanok, akik 
nem láthatják oly ragyogónak je-
lenüket, hogy máris lemondjanak 
a jövőrđl. Nem elégítik ki đket 
sem a hitetlen cinikusok, sem a 
vakhitek hiteltelen prédikátorai 
(kiemelés — V. G.). A kiemelés mu-
tatja, hogy a Petőfi egyszerű  tö-
mörségével és lelkesültségével fo-
galmazó Fekete két irnáyban vág: 
a Kánaán jelenvalóságát prédikáló 
kis és nagy politikusok felé, vala-
mint azok irányába, akik a husza-
dik századi kozmikus elidegenült-
ségre esküdve, ugyanakkor tunya 
anyagi jólétbe süppedve kételked-
nek a Kánaán elérhetđségében. Fe-
kete szerint e két — társadalmi vi-
szonyok megmerevítésére törekv đ  
— magatartásforma a Pet đfihez il-
letve Kossuthhoz val б  viszonyu-
lásban is tükröz ődik: „Kétfelől is 
holttá nyilvánították őket: először 
akkor, amikor kimondatott, hogy 
örökségüket „valóra váltottuk", má-
sodszor akkor, amikor a siet ős ki-
ábrándultak előbb csak pusmogni, 
majd nyíltan berzenkedni kezdtek 
az „ábrándkerget ők" elavult, múlt-
századi" öröksége ellen."  

.. 

Az előbbi idézetek után magá-
tól értetődб , hogy Petőfivel kapcso-
latban Fekete legt đbbet a sajtósza-
badsággal foglalkozik. Az ország-
gyűléshez című  Petőfi versből idéz, 
melynek értelmében a nemzet „gaz-
dagodásának" és „jövendtjének" 
a sajtószabadság az el đfeltétele. 
Persze, ez szó szerint nem Vonat-
koztatható jelenünkre, mert „Pe-
tđfi joggal hihette, hogy azé a 
nemzet és a jövđ , amelyben a saj-
tó szabad. De mi már ismerünk 
olyan országokat, amelyekben a 
meglepően szabad tájékoztatási 
rendszert éppen nem a nemzet jö-
vőjének biztosítására, hanem je-
lenének megmerevítésére használ-
ják fel, szűk csoportérdekeknek 
megfelelđen, melyekben a szabad 
tájékoztatás végeredményben a tö-
megek szabad félrevezetésének esz-
közei". 
Fekete Sándor frására nem süt-

hető  az anarchizmus és a felel őt-
len vagdalózás bélyege: a módszer, 
a taktika kérdése is felbukkan ná-
la, melyet ugyancsak Pet đfi pél-
dáján elemez. Petđfi amikor be-
látja, hogy a márciusi baloldal 
önmagában nem veheti át a for-
radalom vezetését, s amikor tapasz-
talhatta, hogy Kossuth radikalizá-
lódik, magába fojtotta (Kossuth 
iránti — V. G.) ellenszenvét. 

sem elvont teóriák, sem politi-
kai és morális ellenszenvei nem 
tudták legyőzni benne a valóság 
követelményeire figyelő  politikust. 
Petđfi, a sajtószabadság rendíthe-
tetlen híve, nem doktrinér ámok-
futók modjára fogta a sajtó szabad-
ságát". 
(A Kortársnak ugyanebben a szá-

mában Hidas Antal Villanások és 
villongások II. című  ciklusában a 
кбvetkezđképpen határozza meg a 
taktikát: „tudja, hogy hová akar 
menni (s ezért nem keresi) a még-
-nincsen-utat".) 

Fekete elismeri, hogy , a törté-
nelmi kényszerhelyzetek elđidézhe-
tik a sajtószabadság és a többi de-
mokratikus jog korlátozását". Lé-
nyeges azonban, hogy a demokrá-
ciát szükségből korlátozó csoport 
csak átmeneti kényszerííségnek 
fogja fel szerepét, és ezért ne ál-
lítsa, mint Révai József, hogy Pe-
tđfi nagy látomásainak valóra vál-
tója. Ennek alapján különbözteti 
meg Fekete az önkorlátozás és az 
önkény fogalmát. Míg az önkor-
látozás az adott történelmi pillanat-
ban elkerülhetetlen, addig az ön-
kény csak eltorzult változata az 
önkorlátozásnak. „A forradalmak 
történetének lehangoló, egyszesmind 
felvilágosító tényei azt bizonyít-
ják, hogy a baj ott Кezdбdik, ami-
kor a kényszerű  — s átmenetileg 
esetleg el is fogadható — rosszat, 
a történelmileg többé-kevésbé in-
dokolható mértéken és időn túl is 
óvni, sőt növelni szeretnék". 

Fekete Kossuth és Petđfi kapcso-
latát nem a „haladó" és „ke-
vésbé haladó" leegyszerűsített fo-
galmakkal írja le, hanem „az ál-
lamférfi és a művész konfliktu-
sát" látja meg benne:,,... az igazi 
művész — politikai progresszivitá-
sának és becsvágyának mértékétđl 
függetlenül is — „reálisan, szemé-
lyesen, nem konformista módon" 
fejezi ki a valóságról alkotott véle-
ményét, „ítéletét". A félreértés el-
kerülése érdekében az igazi művész 
nonkonformizmusát elhatárolja a 
propaganda-költészettől. 
A Fekete tanulmányát követő  

Hidas-versek ez új költészeteszmény 
jegyében születtek, annak bizonyí-
tékaként, hogy az Elérhetetlen föl-
det is ide számítva már művészeti 
megfelelői is vannak az írásunkban 
ismertetett új szellemiségnek. 

VAJDA Gábor 
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ritka függ ő leges 
Vonala 

Ljerka Mifka: Eseji, 
Ilóladast, Zagreb, 1970. 

naponta rás 

. 

Naponta más (Fiatal 
prózaírók antológiája), 
Magvető , Budapest, 1969. 

Egy antológiától — ha nem egy 
irodalmi csoport antológiájáról van 
szó — nem feltétlenül szükséges 
nagymértékű  világnézeti egységet 
követelnünk (a csoport-antológia 

előnyeit itt nem kell bizonygat-
nunk: követeléseink nem lehetnek, 
csak az adottról alkothatunk ítéle-
tet). Egy ilyen válogatásnál tehát 
a csoport-egységét a szerkesztői 
koncepciónak kell pótolnia, és —
tekintve, hogy fiatalokról van szó 
— az egyes műveknél fontosabb, 
hogy milyen mértékben valósúlt 
meg ez a mesterséges adhézió. Két-
šégtelenül találhatunk itt valami 
nagyobb részükre vonatkoztatható 
közös vonást: nem akarnak prob-
lémamentesek lenni, létfontosságú 
számukra a fekete-fehér ábrázo-
lástól való menekülés. Mégis el 
kell marasztalnunk az antológiát, 
még akkor is, ha a szerkesztđ , Gáll 
István az Űj frásban, Megkésett 
utószavában a „naponta más"-ság-
gal magyarázza a fogyatékosságo-
kat: „a mi antológiánk derékban 
kapta el ezt a kibontakozást." (ti. 
a fiatal prózaírókét). Egyrészt azért, 
mert e megkésett utószóból az de-
rül ki, hogy a megvalósult egység 
az spontán egységesség; a váloga-
tás majdnem teljes egészében ezen 
belül folyt le. Minden okunk meg-
van arra, hogy tényként fogadjuk 
el ezt a közös magatartást, hiszen 
nyilvánvaló, hogy ez a generáció 
alanvetđen különbözik az elđzđtđl: 
ami tegnap lelkesített, az ma meg-
valósult, vagy inkább csak félig 
valósult meg; amennyire hajlamo-
sak azok — acélok és eredmények 
közötti távolságot nem véve fi-
gyelembe — lelkesedésüket az utób-
biakra vetíteni, annyira hajlamo-
sak ezek — a célokat az eredmé-
nyekkel azonosítva — kételkedni 
bennük. Ebből a felismerésb đl 
Olyan alkotói program fakadhat, 
amely a problémák éles és árnyalt 
ábrázolását tartja feladatának, 
nem is vehetjük hibának, ha ez egy 
negativ filmkocka mozdulatlansá-
gát eredményezi, híján van min-
den optimizmusnak. Csak ez a fel-
ismerés felületi is lehet, nem min-
dig jön belülrđl és ez erőszakolttá, 
látszólagossá teszi a társadalmi an-
gazsált~ágot: a fekete-fehér ábrá-
zolás álruhában tér vissza. 

Erre is akad példa: a legkirívóbb 
Marosi Gyula novellája, amely ki-
dolgozatlanságával a tartalmat is 
megkérdđjelezi. Ёѕ  itt az előbb -
nél sokkal lényegesebb kifogáshoz 
érünk, hiszen a közös magatartást 
csak feltételezhetjük — a váloga-
tás alapján. Függetlenül tehát at-
tól, spontán vagy mesterséges egy-
ségrđl van szó, a legnagyobb fo-
gyatékosság. hogy a formai, stilisz-
tikai eszközök nem adekvátak a 
tartalnmmal. és ez kisebb-nagyobb 
hiányérzetet kelt (a magatartással,  

.• 
vagy a magatartás őszinteségével 
szemben is): arra kell figyelnünk, 
mit mond a szerző , nem arra, ho-
gyan mondja azt (egyedül Beremé-
nyi Géza novellájáról lehet állíta-
ni, hogy formai kísérlet, de csak 
ebben az antológiában). Hogy a 
közös magatartás többnyire nyers, 
megformálatlan, azért ismét csak 
a szerkeszt ői koncepció hibáztat-
ható, hisz nem határozta meg kellő  
szigorral a minimális színvonalat 
(a természetességhez legközelebb 
Nádudvari Anna, Szántó Erika, 
Varga Lajos, Vágó Péter, Vathy 
Zsuzsanna állnak). 
Továbblépve: kinek az antológi-

ája is ez? Azt hiszem így jutunk 
el a hibák, a fagyatékosságok gyö-
keréig: mi is lenne a célja ennek 
az antológiának. Nyilván nem ki-
zárólag tehetséges, fiatal, kezd ő , 
ismeretlen írók bemutatása, hi-
szen kiforrottságukat tekintve na-
gyon vegyes összetétel ű  a névsor, 
és ha valamennyire megegyez đ  vi-
lágnézetük alapján egy nemzedék 
fogalmába gyömöszölhetjük is 
đket, ez a vegyesség megfosztja az 
antológiát attól a lehetőségtől, hogy 
a prózaírásnak valamilyen elv alap-
ján meghatározott metszetét adja. 
Faragó Vilmos mással kapcsolatos, 
de igen találó megfogalmazását al-
kalmaznám itt: fiatal írók és író 
fiatalok egyaránt szerepelnek a kö-
tetben. Nádas Péter, Simonffy An-
drás és talán Módos Péter nem te-
kinthetők kezdőknek, még ha fi-
atal prózaíróknak számítanak is: 
nem a megjelent, kötetekre, a pub-
likálás mennyiségére gondolok itt, 
hanem viszonylagos kiforrottságuk-
ra — azt hiszem, mindhármukra 
érvényesek Kiss Ferenc Nádasra 
vonatkozó szavai: „szinte mindent 
tud. amit egy jó epikusnak tudnia 
kell". (Az antológiában egyébként 
Nádas egyik novellája kapott he-
lyet.) Mellettük jónéhány kevésbé 
ismert vagy ismeretlen prózaíró 
jelentkezik az első  írások egyiké-
vel, vagy az els ő  írással — néhá-
nyuknak véletlen kiruccanás ez a 
próza területére. 

Ezek után legfeljebb a tehetség, 
az eredetiség jeleit kereshetjük a 
valóban fiatal, kezd ő , ismeretlen 
prózaíróknál, az olyan megnyilat-
kozást, amely biztató távlatokat 
sejtet. Nádudvari Anna, Szántó 
Erika, Vathy Zsuzsanna mellett 
Lugossy Gyulát kell megemlíte-
nünk. Nála nyoma sincs az er ő -
szakoltságnak, a pesszimizmus op-
timizmust jelző  paródiájának, mint 
Marosinál. A csömör öntörvény ű  
világában mozog hőse, akár az Uj 
frásban megjelent A házmester no-
vellájában. A tehetség, a kim ű-
veltség hiánya teszi, hogy az eré-
nyek egyszerre jelentkeznek a fo-
gyatékosságokkal: eredetiség és ha-
tások, újszerűség és szokványosság, 
biztos léptek és botorkálás — ez a 
középszerűséget vagy túllépő  vagy 
alatta maradó hang teljesed ő  vilá-
got sejtet. 

BOGNÁR Antal 

Ljerka Mifka - esszéi a m űvek 
függőleges tartalmának, „bels ő  te-
rének" térképei. S ennek a függő-
leges, belső  lényegnek felvázolt 
vonala is függőleges. Ott vonul az 

aktuális és idб tlen 
mélység — magasság 
zuhanás — felemelkedés 
halál — 
külső  és belsđ  tér 

sarkított pólusai között, hogy eb-
be a vonulásba ne csak a sarkok 
geometriai fekvését, távolságát, vi-
szonyát határozza meg, hanem a 
köztük végbemenő  cikázásokat is 
érintse. Mivel azonban ez a függ ő -
leges egy dimenziójú szélessége 

nincs, így annak is, amit a műbđl 
maga köré rendez csak egy kiterje-
dése lehet. Ez a kiterjedés a filo-
zofikus mondanivaló. 
Mifka esszéinek vonala sokszor 

egészen távol mozog a művek pó-
lusaitól, látszólag függetlenül eg-
zisztál, mégis köztük megy végbe, 
apropói az adott pólusok. 

Lényeges kérdés azonban, nem-e 
leegyszerűsítése, eltorzítása a mon-
danivalónak az ilyen determináló 
pontok kijelölése? Annál is inkább, 
ha majdnem minden írás azonos tá-
von történik, egyazon végpontok 
között. Nem a szemlélés, a megfi-
gyelés, a szándék hibáztatható, ha-
nem ennek a szemlélésnek mozdu-
latlansága. Nem a képek, szobrok, 
regények belső  cikázásának lerög-
zítése Кбгбб jelezhető  meg, hanem 
a keresésnek egyfajta állandósult 
útja. 

U.  Mifkának van mondanivalója. 
S ha nem az el đregубгtott, szép, de 
hideg kritériumokkal keresi a lí-
rai-filozofikus lényeget, hanem 
egy, ugyancsak bels ő  mélységeket 
feltáró rugalmasabb kereséssel, egy-
szerűbb, dinamikusabb, bels őbb 
lesz a kép, melyet felmutat. 

THOMKA Beáta 
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